
Тема 10 
Роль громадськості у 

впровадженні принципів сталого 
розвитку 

Курс “Сталий розвиток громад” 



Роль громадськості у вирішенні 
екологічних проблем 

• Бажання змінити своє життя і готовність 

до відповідальності – основний принцип 

дій 

 

• Розвиток починається зсередини. Доки 

людина не матиме бажання змінити себе 

саму, своє життя, ніхто інший не зможе за 

неї це зробити, їй допомогти 



Змінюючи себе – змінимо світ!  

• Кожна людина – частина суспільства 

• Суспільство – складна мережа, де всі 
взаємопов'язані та взаємозалежні 

• Змінюючи себе, ми «зачіпаємо» інших, а інші – 
ще інших, тобто запускаємо «ланцюгову 
реакцію», яка може змінити цілий світ 

• Тому наш спосіб життя та наші звички мають 
дуже важливе значення для забезпечення 
сталого розвитку суспільства 

 



Громада – рушійна сила сталого 
розвитку 

• Якщо одна людина може змінити світ, то що 
вже казати і про цілу громаду 

але попри це: 

• Активна громада може швидше та 
ефективніше вирішити певні місцеві 
проблеми (сміття, інфраструктура, 
озеленення, прибирання…) 

• А успішний досвід може стати прикладом 
для інших громад 

 



Єдність – сила громади 

   Запорукою успіху є об`єднання 
громади навколо спільних 
проблем та інтересів. Якщо ми 
всі за одно, якщо ми разом, якщо 
ми об`єднуємо свої зусилля на 
шляху до досягнення 
поставлених перед нами 
цінностей – ми відчуваємо 
турботу і підтримку інших, ми 
відчуваємо свою силу і віримо у 
наші перемоги 



Участь – умова розвитку  

    Без участі кожного члена громади марно 

сподіватися на належний розвиток громади. 

Участь відкриває можливість самореалізації, 

обговорення різних проблем та варіантів 

рішень, пошуку оптимальних шляхів 

розвитку, залучення людей до вирішення 

питань, що впливають на їх життя 



Принципи роботи громади 
• Обізнаність 

• Готовність до навчання 

• Спільне вирішення конфліктів 

• Позитивне мислення, гнучкість 

• Відкритість до взаємодії 

• Партнерство 

 

 



Як працювати? 
• Інформація 

• Консультація (визначити проблеми, запропонувати 
альтернативні шляхи вирішення та прислухатися до 
зворотної реакції) 

• Спільне прийняття рішень (заохочувати інших ділитися 
додатковими ідеями та альтернативними варіантами та 
спільно приймати рішення щодо наступних дій) 

• Спільні дії (групи з різними інтересами не лише спільно 
вирішують, що для них краще, але й налагоджують 
партнерські стосунки для спільних дій) 

• Підтримка незалежних дій громадськості (допомога іншим 
зробити, що вони хочуть, можливо, за допомогою грантів, 
порад та підтримки) 



Питання для самоконтролю 

• Як я можу вплинути на глобальну картину 
забезпечення сталого розвитку?  

• Чому громадськість важлива у даному 
питанні?  

 


