Інструментарій для
створення Вашого
Зеленого офісу
ій,
р
а
т
умен свій
р
т
с
те ін анувати
й
а
т
пл
рис
с
о
к
ю
и
т
В
іс!
кіс
ф
г
е
о
л
й
з
ни
щоб
Зеле

www.GreenOfficeMovement.org

ПРО
Цей посібник було розроблено під керівництвом rootAbility
gUG 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) “Інструментарій для
Зеленого офісу”, Отримане з www.greenofficemovement.org

Цей інструментарій публікується під міжнародною ліцензією Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0. Це означає, що ви можете вільно адаптувати цей вміст, якщо він
використовується для некомерційних цілей, посилайтеся на цей документ і публікуйте будь-які нові
документи за тією ж ліцензією.
У разі виникнення будь-яких питань, звертайтеся до нас: info@GreenOfficeMovement.org



ЧОТИРИ ПЛАНИ ВПРОВАДЖЕННЯ ВАШОГО ЗЕЛЕНОГО ОФІСУ

1. ПЕРЕЛІК

2. ДИЗАЙН

3. ПЕРЕКОНАННЯ

4. ЛОБІЮВАННЯ

З’ясуйте ініціативи зі
сталого розвитку та
проаналізуйте їхні
сильні сторони та
виклики (стр. 2-3).

Адаптуйте модель
до своєї ситуації
та створіть власний
Зелений офіс (стр. 4-5).

Аргументуйте чому ваш
університет повинен
створити Зелений офіс
(стр. 6-7).

Залучіть прихильників,
керівництво середньої
ланки та осіб, які
приймають рішення
(стр. 8-9).

Перейдіть до
першого модуля

Перейдіть до
другого модуля

Перейдіть до
третього модуля

Перейдіть до
четвертого

i

Натисніт
ь на
кнопку,
щоб дізн
атися
більше
про кож
ен
крок (ан
глійсько
ю
мовою).

!

Порада

и та співробітниками, які хочуть
там
ден
сту
зі
ії
сес
очі
роб
те
вуй
Організо
іше, ніж
й офіс. Це веселіше та ефективн
створити разом з вами Зелени
працювати на самоті.
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1. ПЕРЕЛІК
Отримайте огляд існуючих ініціатив сталого розвитку та проаналізуйте
їхню ситуацію
Які існують інститути, проекти чи
науковці з питань сталого розвитку?
Наприклад: Інститут відновлюваної
енергетики або професори у галузі
змін клімату
Які рівні вищої освіти зі сталого
розвитку, курси, магістерські
програми чи лекції доступні для
студентів?
Наприклад: вступ до курсу стійкості
або лекції циркулярної економіки
Які сильні сторони існуючих
ініціатив зі сталого розвитку?
Наприклад: більше людей
зацікавлені в питаннях
стійкості

Навчання

Якими ініціативами та проектами
займаються студенти? What
Наприклад: студентська організація
з питань сталого розвитку або
представник студентів

Дослідження

Студентська
спільнота

Сильні сторони

Діяльність
та політика

Виклики

Які ініціативи впроваджуються,
щоб зробити будівлі, процеси
та політику більш стійкими?
Наприклад: координатор зі
сталого розвитку або кампанія
з переробки відходів
Які виклики обмежують існуючі
ініціативи зі сталого розвитку?
Наприклад: низький рівень
залученості студентів або
обмежена співпраця
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ПЕРЕЛІК ІСНУЮЧИХ ІНІЦІАТИВ ЗІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ
Автори

[Ваші імена]

Дата створення

[Дата]

Навчання

Дослідження

Студентська спільнота

Діяльність та політика

[Ваші висновки]

[Ваші висновки]

[Ваші висновки]

[Ваші висновки]

Сильні сторони

Виклики

[Ваші висновки]

[Ваші висновки]
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2. ДИЗАЙН
Адаптуйте модель під своє бачення і створіть свій Зелений офіс

Яку роль ви будете відігравати
для подальшого сталого
розвитку?
Наприклад: надавати
можливість студентам та
персоналу ініціювати проекти
зі сталого розвитку

Які проекти ви запустите, щоб
виконати свою роль?
Наприклад: організувати
нетворкінг або скласти карту
всіх курсів сталого розвитку
Роль

Дії

Команда

Як виглядатиме ваша
команда?
Наприклад: п’ять студентів і
один співробітник

Партнери

З ким ви будете працювати
над проектами?
Наприклад: студентські групи
або інші Зелені офіси

Інституційна підтримка

Яке фінансування, мандат
і офісні приміщення вам
потрібні?
Наприклад: 45 000 євро на
рік і схвалення виконавчим
комітетом
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ДИЗАЙН ЗЕЛЕНОГО ОФІСУ ДЛЯ
Автори

[Ваші імена]

[Назва Вашого Зеленого офісу]

Дата створення

[Дата]

Роль

Дії

Команда

[Ваша відповідь]

[Ваша відповідь]

[Ваша відповідь]

Партнери
[Ваша відповідь]

Інституційна підтримка
[Ваша відповідь]
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3. ПЕРЕКОНАННЯ
Розробіть переконливі аргументи, чому Ваш університет повинен створити
Зелений офіс

Чому ті, хто приймають рішення,
повинні дбати про сталий
розвиток? Наприклад: щоб бути
соціально відповідальними
або бути привабливими для
фінансування від третіх сторін

Які контраргументи можуть
використати критики і як ви на
них відреагуєте?
Наприклад: університет не
має грошей для зеленого офісу:
рішенням може бути початок
малого чи пошук зовнішнього
фінансування

Які ключові виклики обмежують існуючі ініціативи
зі сталого розвитку?
Наприклад: відсутність зв’язку між ініціативами
або низький рівень залучення студентів

Чому сталий
розвиток?

Навіщо робити
більше?

Чому Зелений
офіс?

Якою буде додана вартість
Зеленого офісу?
Наприклад: покращення
співпраці та залучення більшої
кількості студентів

Чому ні?
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ПОДАННЯ ДЛЯ
Автори

Дата створення [Дата]

[Ваші імена]

Чому сталий розвиток?
[Ваша відповідь]

[Назва Вашого Зеленого офісу]

Навіщо робити більше для сталого
розвитку?
[Ваша відповідь]

Чому ні?
[Ваша відповідь]

Для чого створювати Зелений офіс?
[Ваша відповідь]

i

4. ЛОБІЮВАННЯ
Плануйте, як знайти прихильників, впливових осіб та осіб, які приймають
рішення
Хто може офіційно затвердити і
профінансувати Ваш Зелений офіс?
Наприклад: виконавча рада, комітети,
рада університету
Хто має вагому інституційну
владу, але не може схвалити
вашу ідею?
Наприклад: декани, керівники
кафедр, менеджер з питань
сталого розвитку, професори

Особи, які приймають рішення

Як ви знайдете прихильників,
мобілізуєте керівництво
середньої ланки і переконаєте
осіб, які приймають рішення?
Наприклад: інформаційні
заходи, зустрічі, презентації

Дії

Керівництво середньої ланки

Прихильники

Хто має невелику інституційну
владу, але підтримує вашу
ідею?
Наприклад: волонтерські
студентські групи,
координатори курсів,
обслуговуючий персонал
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ПЛАН ЛОБІЮВАННЯ ДЛЯ ВПРОВАДЖЕННЯ

[Назва Вашого Зеленого офісу]

Автори [Ваші імена]

[Дата]

Дата створення

Особи, які приймають рішення

Дії

[Ваша відповідь]

[Ваша відповідь]

Керівництво середньої ланки
[Ваша відповідь]

Прихильники
[Ваша відповідь]

ЩО ДАЛІ?

До вашого Зеленого офісу залишилося
лише декілька кроків

Знайдіть спонсорів та напишіть
пропозицію щодо фінансування
Виконайте свій план
Відправте нам свій готовий інструментарій
для отримання зворотного зв’язку та отримайте
сертифікат проходження онлайн-курсу
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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, Аріан Мейер

www.GreenOfficeMovement.org
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