
Конкурси для учасників
та унікальні можливості для міст 

ініціативи «Добрі сусіди – одна країна» 

17 листопада 2021 року



Конкурси energyschool.org.ua

Наразі користувачі платформи
energyschool.org.ua можуть взяти участь у 4
конкурсах енерго-екологічного спрямування
(але слідкуйте за оновленнями, минулого
навчального року конкурсів було більше
двадцяти!)

І виключно для учасників з 15 міст
ініціативи «Добрі сусіди – одна країна»
ми підготували ще два унікальні
конкурси.

https://ees.energyschool.org.ua/competitions
https://ees.energyschool.org.ua/competitions


Конкурс «Екомрія»
Учасники з усіх куточків країни отримують від організаторів своєрідні гранти – негрошову
підтримку матеріальними засобами для впровадження пропонованих екологічних ініціатив.

Ми вже підтримали 30 заявок та залучили понад 50 тисяч ековолонтерів.
Головне – масштабність ваших дій, кількість ініціаторів і суспільно важливий екологічний ефект
впроваджених заходів.

Підтримуємо та фінансуємо в межах до 15 тисяч грн наступні напрямки: озеленення,
сортування, прибирання та вивезення сміття, очищення водойм, вторинне використання речей та
інші ваші оригінальні ідеї.

Терміни: до 31 травня 2022 року

https://ees.energyschool.org.ua/news/619


Конкурс «Зберігаймо ресурси вдома»
Учасники діляться досвідом впровадження у своїх оселях
енергоефективних заходів та обладнання.

Критерій визначення переможців – ефект від упроваджених заходів
(економія конкретного ресурсу та зменшення викидів)

Оцінюємо енергоефективні заходи, впроваджені учасниками у
власних домівках та надаємо можливість самостійно обрати бажані
подарунки нашим переможцям!

Терміни: до 30 червня 2022 року (всього 4 етапи)

https://ees.energyschool.org.ua/news/635


Конкурс «Зелена хвиля»
Стимулюємо учасників до озеленення територій, 
висадження дерев та кущів, а також поширення 
таких ідей серед свого оточення і у соціальних 
мережах.

Ми разом висадили понад 53 тисячі дерев!

Даруємо подарунки за ваш внесок в озеленення 
країни!

Терміни: до 31 травня 2022 року (активно 
долучаємося навесні)

https://ees.energyschool.org.ua/news/603


Конкурс Проєктних пропозицій
Спрямований на скорочення споживання енергоресурсів, поліпшення параметрів
мікроклімату і комфорту в приміщеннях ЗЗСО, активізації дослідницької діяльності
учнів та їх оточення щодо енергоефективності, впровадження відновлюваних та
альтернативних джерел енергії.

Шість ЗЗСО вже отримали підтримку у впровадженні енергоефективних заходів
вартістю до 50 тисяч грн.

Підтримуємо пропозиції у номінаціях: «Лідер енергоефективності» (до 150 тисяч
грн) та «Найкращі освітні технології» (до 30 тисяч грн).

Терміни: до 15 січня 2022 року (потрібно поспішити)

https://ees.energyschool.org.ua/news/605


Унікальні конкурси energyschool.org.ua
лише для міст ініціативи «Добрі сусіди – одна країна»

• Конкурс «Байдужість – це не про нас

• Літній табір з розвитку громадянського лідерства



Конкурс громадських ініціатив 
«Байдужість – це не про нас»

Конкурс для учасників платформи energyschool.org.ua. Підтримаємо ваші
соціальні, екологічні та патріотичні ініціативи:
• толоки та інші заходи громадської активності, які спрямовані на вирішення

питань благоустрою територій;
• заходи та акції соціальної спрямованості, які мають на меті здійснення

допомоги вразливим групам населення;
• екологічні дії, у т.ч. спрямовані на озеленення територій, сортування

сміття, прибирання та вивезення сміття з місць загального користування –
парків, скверів, дитячих та спортивних майданчиків тощо, очищення водойм,
вторинне використання речей із досягненням соціального ефекту, тощо;

• флешмоби, челенджі та інші акції, спрямовані на залучення мешканців міста до
проявів громадянської, патріотичної позиції;

• проведення інформаційних та освітніх кампаній з питань, дотичних до цілей
та специфіки цього конкурсу серед широких верств населення.

Підтримаємо до 50 ініціатив в межах 1000 грн та надамо необхідний
інструментарій
Терміни: до 21 травня 2022 року (переможців обираємо кожного
місяця)

https://www.mdi.org.ua/novyny/novini-po-mistam/634-uvaga-startue-konkurs-z-pidtrimki-gromadskikh-initsiativ-bajduzhist-tse-ne-pro-nas


Конкурс «Літній табір з розвитку громадянського лідерства»

Конкурс для учнів платформи energyschool.org.ua., які
навчаються за курсом «Абетка з основ житлово-
комунального управління» (9-11 класи).
45 найкращих учнів з 15 міст стануть учасниками
освітньо-практичного візиту до літнього табору
терміном до 1 тижня.

Для переможців конкурсу передбачено такі заходи:
• навчальні семінари та конференції (освітній компонент);
• представлення учнями досягнень своїх міст та прикладів

успішних ОСББ у їхніх містах, обмін досвідом (комунікативний
компонент);

• тематичні освітні ігри та змагання (практичний компонент);
• навчальні візити для ознайомлення з найкращими практиками

ОСББ у цільових містах (практичний компонент).

Термін подачі заявок до 1 квітня 2022 року (навчатися
потрібно вже зараз)

https://www.mdi.org.ua/novyny/novini-po-mistam/641-uvaga-startue-konkurs-litnij-tabir-z-rozvitku-gromadyanskogo-liderstva


Конкурси energyschool

Найголовніше!

Корисні знання та практичні навички, отримані учнями у 
процесі навчання, значно збільшують шанси на перемогу у 

конкурсах! 

energyschool.org.ua

Чекаємо на вас!
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