Визначено переможців конкурсу "Україна в стилі ЕКО" у 2017 році
Цьогоріч рішенням обласної ради передбачено 150,0 тис. грн коштів обласного
бюджету, спрямованих на проведення щорічного екологічного конкурсу "Україна в
стилі ЕКО", метою якого є формування екологічних цінностей, сприяння духовному
зростанню, становленню нових ідеалів і орієнтирів дітей та молоді області у взаємодії
з природою рідного краю.
На розгляд конкурсної комісії облдержадміністрації надійшло 19 пакетів
документів на суму понад 390 тис. грн.
27 червня відбулося засідання комісії, на якому було визначено 6 проектів, що
набрали найбільшу кількість балів на загальну суму 147,1 тис. грн. Серед них
наступні проекти:
- "Школа лідера− еколога" Черкаської обласної організації Всеукраїнської
екологічної ліги (проведення обласного конкурсу "Життя в силі ЕКО" (переможці
отримають путівку в інформаційно-просвітницький центр "Екологічна варта", де буде
проведена школа "лідера - еколога"), створення у школах 10 осередків "Екологічної
варти");
- "Школа за чисте довкілля" Благодійної організації "Благодійний фонд
"УРОЖАЙ - ГРОМАДІ" (підвищення рівня екологічної культури учнів щодо
збереження навколишнього природного середовища і впровадження системи
сортування ТПВ Моринського НВК ім. Т. Шевченка шляхом виготовлення
інформаційних плакатів, листівок, наліпок; презентації проекту в Моринському НВК
ім. Т. Шевченка, на серпневій освітянській конференції у м. Звенигородка;
встановлення баків для роздільного збору сміття в Моринському НВК; проведення
тренінгу, районної шкільної конференції "Школа за чисте довкілля" та ін.);
- "Даруй життя джерелам" Громадської організації "КолоОбіг" (популяризація
важливості збереження водних ресурсів шляхом розчистки та упорядкування джерел
"Козацьке", "Дівоче"; відновлення висохлого ставочка, який утворювали два джерела;
друк та популяризація легенди про джерела, встановлення вказівного знаку до
джерела);
- "Екологічна освіта як чинник створення території соціального партнерства в
Білозірській об´єднаній територіальній громаді" Білозірської ЗОШ I-II ступенів № 2
Білозірської сільської ради Черкаського району (створення освітнього середовища,
що сприятиме прагненню учнів до самопізнання, самоаналізу, саморозвитку,
збереження фізичного і психічного здоров’я учнів шляхом проведення підсумкової
конференції на базі Інституту Технічної Теплофізики НАН України, екскурсія до
музею енергетики, до експериментального енергоефективного будинку, науковотехнічних лабораторій);
- "Формування екологічної свідомості населення, щодо безпечного та
раціонального поводження на природі шляхом встановлення екологічних плакатів в
адмінмежах Білозірської сільської ради Черкаського району, Черкаської області"
виконавчого комітету Білозірської сільської ради Черкаського району (формування
екологічної свідомості населення щодо безпечного та раціонального поводження на
природі шляхом встановлення екологічних плакатів в адмінмежах Білозірської
сільської ради, виготовлення поліграфічної продукції, проведення освітньопропагандистських акцій в навчальних закладах громади);
- "Фестиваль"ЕкоКрай" Легедзинської ЗОШ I-III ступенів Тальнівської
районної ради Черкаської області (донесення до учасників проекту цінності сталого
розвитку, раціонального використання природних ресурсів на прикладі трипільської
культури, шляхом проведення фестивалю "ЕкоКрай". У рамках проекту: екскурсії,
навчання з будівництва екожитла, участь у археологічних розкопках трипільського
поселення, проведення виставки, майстер-класів з виробів та матеріалів вторинної
сировини, збір коштів для розчистки водойми на території с. Легедзине, вивчення
розвитку та занепаду трипільської культури.).

