Хочете досягти
сталого розвитку
на новому рівні?

www.GreenOfficeMovement.org

Відкриття
Зеленого офісу
дозволяє перенести
сталий розвиток
на вищий рівень!
Зелений офіс - це платформа сталого розвитку, яка надає
можливість студентам та працівникам впроваджувати
принципи стійкості у навчальні програми, дослідження,
діяльність, суспільство та органи управління.



ЗМІСТ
Діяльності

Модель Зеленого офісу
Бачення
Перешкоди
Рішення
Характеристики
Користь
Премія ЮНЕСКО
Три типи зелених офісів
Тематичні дослідження
Команди
Що кажуть інші

Історії успіху
Залучення громади
Інституційні зміни
Зацікавлені сторони, орієнтовані на сталий розвиток
Інші зацікавлені сторони

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

13
14
15
16
17

Рух
Приєднайтеся до Руху
Саміт Зеленого офісу
Самоперевірка
Кроки
Дизайн вашого Зеленого офісу
Онлайн курс

ii

19
20
21
22
23
24

ПРО ПОСІБНИК
Цей посібник було розроблено під керівництвом
rootAbility та кафедри вищої освіти ЮНЕСКО для сталого
розвитку в університеті Льойфана (Люнебург, Німеччина).
Проект фінансовано Німецьким Федеральним фондом
охорони навколишнього середовища.

Цей проект виник в результаті співпраці основних
партнерів ЮНЕСКО для реалізації Глобальної програми
дій ЮНЕСКО з освіти для сталого розвитку.

Для цитування зазначте:
rootAbility та Університет Льойфана (2019) “Керівництво для
моделей Зеленого офісу”, отримане з
www.greenofficemovement.org
Цей посібник публікується згідно з міжнародною ліцензією «Із зазначенням авторства – Розповсюдження на тих самих
умовах (англ. Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0; скорочено: CC BY-SA)». Це означає, що ви можете
вільно адаптувати його вміст, якщо ви використовуєте його для некомерційних цілей, посилатися на цей документ і
публікувати будь-які нові документи за тією ж ліцензією.									
Будь ласка, зв’яжіться з нами у разі виникнення будь-яких питань: info@GreenOfficeMovement.org
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БАЧЕННЯ
Наше бачення сталого університету!
Викладачі
надихають
студентів на вивчення тем
сталого розвитку з багатодисциплінарної перспективи та
через реальні проекти.
Дослідники співпрацюють з
громадськими організаціями,
бізнесом та містами, щоб
знаходити рішення проблем,
пов’язаних
зі
сталим
розвитком.
Персонал
застосовує
принципи сталого розвитку
у будівлях, лабораторіях або
під час публічних закупівель.
Вони також співпрацюють з
викладачами, щоб студенти
отримували
практичний
досвід за рахунок участі в
університетських проектах.

Студенти
залучаються
до
студентських
організацій,
курсових
проектів,
волонтерських
програм
та
стажувань, де вони мають змогу
займатися питаннями сталого
розвитку.
Керівництво університету
забезпечує сталому розвитку
ключову роль у стратегії
університету та виділяє кошти
на його реалізацію.

Яке Ваше
бачення сталого
університету?
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РІШЕННЯ
Зелений офіс - це платформа сталого розвитку, яка надає можливість
студентам та працівникам впроваджувати принципи стійкості у
навчальні програми, дослідження, діяльність, суспільство та органи
управління.
Ініціативи студентів зі сталого розвитку часто стають обмеженими через відсутність фінансування та
доступності відповідних організацій.
Індивідуальні ініціативи часто прагнуть залучити студентів і мобілізувати багатьох людей для
забезпечення стійкості.
На відміну від традиційних ініціатив сталого розвитку, Зелений офіс надає можливість студентам
керувати стійкістю, у тісній співпраці з персоналом, а також отримувати фінансування, мандати та офісні
приміщення від керівництва університету.
Модель Зеленого офісу

Ініціатива під
Ініціатива під
керівництвом студентів керівництвом персоналу

X

Студентське лідерство
Лідерство персоналу
Підтримка відповідних
органів
Таблиця 1: Порівняння моделі Зеленого офісу та інших ініціатив сталого розвитку



ХАРАКТЕРИСТИКИ
Усі Зелені
офіси мають
відповідати даним
характеристикам:

Студенти
Студенти приєднуються
до Зеленого офісу в
ролі співробітників,
волонтерів або
виконуючи курсові
роботи.

Персонал університету
Принаймні один
співробітник виступає
в ролі керівника,
тренера та контактної
особи університету
для студентів.

Заходи
Зелені офіси
проводять заходи
для інформування,
контактування та
підтримки студентів
та персоналу для
забезпечення сталого
розвитку.

Фінансування
Керівництво університету
або зовнішні спонсори
фінансують діяльність,
зарплати та офісні
приміщення Зеленого
офісу.

Мандат
Керівництво
університету протягом
двох-трьох років
узаконює Зелений офіс
в якості офіційного
проекту або відділу.

Офісне приміщення
Зелені офіси мають
помітне офісне
приміщення для
проведення зустрічей,
заходів та доступне
протягом робочого
часу.



ПЕРЕВАГИ
Зелений офіс дозволяє Вам і Вашому університету:

Розширення прав і можливостей: надихнути та дозволити більшій кількості студентів
та персоналу долучитися до низових ініціатив для забезпечення сталого розвитку

Законність: структурно впровадити принципи стійкості у
вашій організації і зробити їх одним з головних пріоритетів

Співпраця: зміцнення синергії між ініціативами
для започаткування нових спільних проектів

Видимість: створіть головний пункт контакту з питань
сталого розвитку і покращте видимість своїх зусиль

Потужність: мобілізуйте фінансування та створіть робочі місця для
студентів та персоналу для роботи над проектами сталого розвитку



«Модель Зеленого
офісу – це унікальний
проект для тренування
молоді як агентів змін»
Журі премії ЮНЕСКО-Японія з
освіти для сталого розвитку



ТИПИ ЗЕЛЕНИХ ОФІСІВ
З часом з’явилися три способи
організації Вашого Зеленого офісу.

Команда під
керівництвом студентів
з контактною особою із
числа співробітників

Спільна команда
студентів і
співробітників

Відокремлені
команди студентів і
співробітників

Студенти керують
Зеленим офісом та один
співробітник виступає в
ролі контактної особи.

Студенти та хоча б один
співробітник разом
працюють у Зеленому
офісі.

Зелений офіс під
керівництвом студентів
працює поруч з
командою, яка керується
співробітниками.
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ТЕМАТИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

Проблеми

Рішення

Команда

Констанц

Левен

Після того, як університет
залишився без
координатора зі сталого
розвитку, більше ніхто
не відповідав за сталий
розвиток.

Команда з питань
сталого розвитку
під керівництвом
співробітників
попередньо існувала,
проте залучення
студентів було низьким.

Студенти та
працівники зіткнулися
зі складнощами
впровадження сталого
розвитку та співпраці у
спільних проектах.

Студенти успішно
лобіювали Зелений
офіс як офіційний
відділ сталого розвитку
університету в Констанці

Співробітники
створили Зелений
офіс для надання
студентам права голосу
в університетських
зусиллях для сталого
розвитку.

Зелений офіс було
започатковано, щоб дати
можливість студентам
і співробітникам
обмінюватися ідеями та
ініціювати проекти.

• 6 студентів
• 1 співробітник
Студентського відділу,
який відіграє роль
контактної особи для
студентів
Дізнайтеся більше

Утрехт

• 9 співробітників-студентів
• 1 співробітник для
координації та
підтримки команди
студентів

• 8 співробітників-студентів
• 4 співробітника для
координації та
підтримки команди

Дізнайтеся більше

Дізнайтеся більше



Фото Вашої
команди!
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ЩО КАЖУТЬ ІНШІ

Міріам Терейк
«Зелені офіси - це чудовий
спосіб інтегрувати освіту
для сталого розвитку в
університети, впливаючи
на викладання та навчання,
навчальні кампуси і
студентське життя»

ЮНЕСКО

Керівник відділу сталого розвитку в
Національному союзі студентів Великобританії

«Університети повинні
робити сталий розвиток
зі студентами та серед
студентів. Зелені офіси
надають студентам
можливість керувати
сталим розвитком»

Професор Жерар Говерс		
Проректор з наукової роботи, інженерії та технологій КУ Левен

Джеймі Агомбар

Яна Хольц
Голова мережі «netzwerk n»

«Модель Зеленого офісу
- це чудовий спосіб
сприяти сталому розвитку
та участі студентів в
університетах. Його
цілісний інституційний
підхід та креативні проекти
дають можливість реальної
трансформації!»

«Зелені офіси
забезпечують контакт
між керівництвом
університету та
студентами. Ця
взаємодія та спільні
проекти допомагають
подальшому сталому
розвитку»
11

ДІЇ

ІСТОРІЇ УСПІХУ

Зелений офіс Утрехт
успішно лобіював для
щоденних варіантів
веганської їжі в
їдальнях, в порівнянні з
відсутністю веганських
варіантів раніше.

Зелений офіс Гент
спільно створив
політику мобільності,
включаючи правило,
що викиди всіх
польотів повинні бути
компенсовані.

Зелений офіс
Магдебурга у
співавторстві створив
перший звіт про
сталий розвиток
та довгострокову
стратегію університету.

Щороку Зелений офіс
Вагенінген відзначає
науковців зі стійкого
розвитку в університеті
нагородою «зелених
вчителів» (Green
Teachers Award).

Гринвіцький Центр
сталого розвитку
(Sustainability Hub)
провів оцінку стійкості
127 зі 135 навчальних
програм.

Студенти з Ґетеборга
організували день
сталого розвитку, в
якому взяли участь
350 студентів та
співробітників.

Упродовж двох
років Зелений офіс
Університету Маастрихту
успішно лобіював
підвищення переробки
електронних відходів
на 186%.

Що ви хочете
досягти з вашим
Зеленим офісом?
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ЗАЛУЧЕННЯ ГРОМАДИ
Деякі приклади того, як зелені офіси
залучають студентів та співробітників до
питань сталого розвитку:
Безм’ясний понеділок Нетворкінг
Біг поєднаний зі
збором відходів

Нагороди за найкращу
ідею сталого розвитку

Будинки для комах на Нічна вікторина
території

Вегетаріанський
кулінарний вечір

Година Землі

Тиждень здоров’я
Тиждень ознайомлення
Тиждень стійкості

Популяризуйте

Тренінг для

використання власних
чашок

непотребу

книг

Майстерня ремонту

Ремонтна майстерня

Нагорода «зелених

студентських груп

Обмін одягом

День позбавлення від Продаж уживаних

велосипедів

Спільні засідання рад

студентських груп

Фермерський ринок

Ваш проект?

Серія лекцій з питань
зміни клімату

вчителів»
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ІСНТИТУЦІЙНІ ЗМІНИ
Деякі приклади того, як зелені офіси
впроваджують сталий розвиток в
університеті:
Вегетаріанське

Консультації з питань План дій з

Водні фонтани

Міське садівництво в Політика мобільності

харчування

Вуглецевий слід
університету

Жива лабораторія
Журнал досліджень
сталого розвитку

Заміна пластикових
стаканчиків

Зелені дахи

сталих закупівель

навчальному закладі

Невеликий ліс з 300
дерев

Нова програма PhD зі
сталого розвитку

Органічні страви в

біорізноманіття

Почесний курс
Розробка стратегії
сталого розвитку

Сертифікація

Справедливої Торгівлі

їдальні

Освіта для сталого
розвитку

Ваш проект?

Інвентаризація курсів Оцінка якості курсів
сталого розвитку

сталого розвитку

15

ЗАЦІКАВЛЕНІ СТОРОНИ, ОРІЄНТОВАНІ НА СТАЛИЙ
РОЗВИТОК

Ваш Зелений офіс не замінюється, але співпрацює з людьми, які
вже працюють над сталим розвитком у вашому університеті.

Команда
персоналу, що
орієнтована на
сталий розвиток,
наймає працівників
студентів і стає
Зеленим офісом
під керівництвом
студентів і
співробітників.
Альтернативно,
команда тісно
співпрацює з
Зеленим офісом
під керівництвом
студентів.

Зелений
офіс

Координатор з
питань сталого
розвитку може
приєднатися до
Зеленого офісу, яким
керують студенти
та співробітники.
Крім того, він стає
контактною особою
для Зеленого офісу
під керівництвом
студентів.

Студентська
група з питань
сталого розвитку
організовує проекти
та заходи разом із
Зеленим офісом або
отримує тренінги та
мікро-гранти.
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Представник
студентів, що
підтримує
сталий розвиток
співпрацює з
Зеленим офісом
для лобіювання
інституційних
змін або спільної
організації заходів
для студентської
спільноти.

Комітет з питань
сталого розвитку
вітає Зелений
офіс як нового
члена з рівними
повноваженнями
щодо прийняття
рішень. Крім
того, він стає
наглядовою радою
Зеленого офісу
під керівництвом
студентів.

ІНШІ ЗАЦІКАВЛЕНІ СТОРОНИ
Ваш Зелений офіс інформує, контактує та підтримує усю університетську
спільноту у вдосконаленні стійкості (сталого розвитку).

Викладачі 					
Розробляють разом з Вами нові курси та
навчальні програми зі сталого розвитку.

Курсові роботи
Вирішують питання, що стосуються
сталого розвитку, для Вашого Зеленого
офісу або інших учасників.

Студенти-волонтери
Працюють у команді Вашого Зеленого
офісу над проектами та заходами зі
сталого розвитку.

Керівництво університету 		
Співпрацює з Вашим Зеленим офісом
над розробкою стратегії та політики
сталого розвитку.

Обслуговуючий персонал		
Співпрацюють над тим, щоб зробити
будівлі, харчування та управління
відходами більш стійкими.

Студентські організації та представники
Співорганізовують заходи або лобіюють
інституційні зміни разом з Вашим
Зеленим офісом.
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Рух

ПРИЄДНАЙТЕСЯ ДО РУХУ
450+ волонтерів

37+ Зелених офісів

300+ проектів

8+ країн

150+ робочих місць 6+ партнерів

Перший Зелений офіс з’явився
у Маастрихтському університеті
у 2010 році. Сьогодні це
міжнародний рух.

Maastricht
ht

2010

Maastricht
ht

2011

Wageningen
Maastricht

2012

Greenwich

VUB
VU Am sterdam
Groningen
Canterbury
Greenwich

HU U trecht
Leiden
Magdeburg
Delft
Hildesheim
VHL
Eindhoven
Ghent
Konstanz
HU B erlin
Erasm us
VUB
VU Am sterdam
Groningen
Canterbury
Greenwich

Turin
Witten- Herdecke
Leuven
Tilburg
Gothenburg
Kaiserslautern
Am sterdam UvA
ULB
HU U trecht
Leiden
Magdeburg
Delft
Hildesheim
VHL
Eindhoven
Ghent
Konstanz
HU B erlin
Erasm us
VUB
VU Am sterdam
Groningen
Canterbury
Greenwich

Exeter
Utrecht
Wageningen
Maastricht

Exeter
Utrecht
Wageningen
Maastricht

Exeter
Utrecht
Wageningen
Maastricht

Exeter
Utrecht
Wa
Wageningen
Maastricht

2013
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2014

2015

2016

Antwerpen
MBO Scalda
Birkenfeld
Avans
Bologna
Turin
Witten- Herdecke
Leuven
Tilburg
Gothenburg
Kaiserslautern
Am sterdam UvA
ULB
HU U trecht
Leiden
Magdeburg
Delft
Hildesheim
VHL
Eindhoven
Ghent
Konstanz
HU B erlin
Erasm us
VUB
VU Am sterdam
Groningen
Canterbury
Exeter
Utrecht
Wageningen
Maastricht

2017

TU Darm stadt
Straubing
BSPU
Zeppelin
N ijm egen
Antwerpen
MBO Scalda
Birkenfeld
Avans
Bologna
Turin
Witten- Herdecke
Leuven
Tilburg
Gothenburg
Kaiserslautern
Am sterdam UvA
ULB
HU U trecht
Leiden
Magdeburg
Delft
Hildesheim
VHL
Eindhoven
Ghent
Konstanz
HU B erlin
Erasm us
VUB
VU Am sterdam
Groningen
Canterbury
Exeter
Utrecht
Wageningen
Maastricht

2018

Щорічний
саміт
Зеленого
офісу!

Роттердам 2015

Берлін 2014

Амстердам 2016

Утрехт 2017

Гент 2018
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САМОПЕРЕВІРКА
Готові створити
Ваш Зелений офіс?
Ми хочемо…

Створити контактний пункт для сталого розвитку, забезпечену
фінансуванням, мандатом і офісним приміщенням.

Покращити співпрацю та видимість існуючих
ініціатив щодо сталого розвитку.

Створити міст до студентської спільноти та підтримуйте
студентські групи з питань сталого розвитку.

Впровадити сталий розвиток в освіту,
дослідження, діяльності та управління.

Зміцнити додатковими можливостями існуючого
координатора з питань сталого розвитку або команду.
Позитивна самоперевірка?
Починайте!
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КРОКИ
Зробіть чотири кроки,
щоб запустити власний
Зелений офіс

Перелік
Отримайте загальне уявлення про існуючі
ініціативи і проаналізуйте їхні сильні сторони
і проблеми.

1

Дизайн
Визначте роль, діяльність, команду,
партнерів та підтримку відповідних органів
Вашого зеленого офісу.

2

Переконання
Аргументуйте чому керівництво
університету має фінансувати Ваш
Зелений офіс.

3

Фінансування
Залучіть прихильників та впливових осіб, щоб
заручитися їх підтримкою та переконувати тих, хто
приймає рішення фінансувати Зелений офіс.

4
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СТВОРЕННЯ ВАШОГО ЗЕЛЕНОГО
ОФІСУ
Розвивайте свій Зелений офіс,
відповідаючи на ці п’ять питань

Роль

Заходи

Яким чином ваш Зелений офіс стане більш стійким?

Які проекти ви будете виконувати, щоб виконати
свою роль?

Команда

Як буде виглядати Ваша команда?

Партнери

З ким Ви будете працювати над проектами?

Підтримка

Що Вам необхідно: фінансування, мандат та офісне
приміщення?
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Натисніть тут, щоб завантажити
ІНСТРУМЕНТАРІЙ і створити
свій Зелений офіс
Натисніть тут, щоб отримати безкоштовний
ОНЛАЙН-КУРС для створення власного
Зеленого офісу (англійською мовою)
Переваги
Зрозумієте, які кроки потрібно зробити
З легкістю створите власний Зелений офіс
Можливість вчитися в будь-якому місці, у будь-який час і з власною швидкістю

Особливості
4 модулі/місяць з 30-хвилинним навчанням/тиждень
Дізнайтеся, як найбільш ефективно використовувати найкращий інструментарій
Сертифікат про закінчення курсу

www.GreenOfficeMovement.org
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ПОДЯКА
Команда проекту
Фелікс Шпіра, Ансельм Граль,
Майк Адомсент
Дизайн
Р Дж Бавінгтон
Перекладено з англійської мови
Ксенія Рожнятовська
Особлива подяка за їхні поради та
відгуки
Анне Шпіра, Тім Штрассер, Джоржя
Зилвестри, Аріан Мейер, Тобияз Четтер,
Фемке Лотенс

Фото
rootAbility gUG і Зелені офіси: Делфтський технічний університет, Гронінген,
Лейденський університет, Університет Отто фон Ґеріке у Магдебурзі,
Маастрихтський університет, Амстердамський університет, Амстердамський
вільний університет, Утрехт, Університет Кайзерслаутерн, Гент, Левенський
католицький університет, Технічний університет Ейндговена, Грінвічський
концентратор стійкості, Констанц, Вагенінген, Вільний Університет
Брюсселя, Туринський університет, Еразмус-концентратор сталого розвитку,
Студенти Гетеборга для сталого розвитку, Аталія, Болонія, Скальда,
Білоруський державний педагогічний університет імені Максима Танка,
Університет Біркенфельда, Кентерберійський університет Церкви Христа,
Радбуд, Університет Хільдесхайм, Зелена команда Брюссельського вільного
університету, Ван Хал Ларенштейн, майбутній Зелений офіс Цепеліньського
університету, Університет прикладних наук Утрехта, Мюнхенський технічний
університет (камупс Штраубінг), Берлінський університет імені Гумбольдта

www.GreenOfficeMovement.org
info@GreenOfficeMovement.org
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