Громадська спілка “Український Альянс Нуль Відходів” запрошує стати членами
Всеукраїнської спілки, яка працює у сфері управління відходами.
Що таке громадська спілка “Український Альянс Нуль Відходів”, або Zero Waste
Alliance Ukraine?
В лютому 2019 року три громадські організації - ГО “Нуль відходів Львів”, ГО
“Суспільство Зіро Вейст”, ГО “Центр медійних та громадських ініціатив” - заснували
громадську спілку “Український Альянс Нуль Відходів” з метою просвітництва у сфері
запобігання утворенню відходів і, відповідно, впливу на реформування системи
поводження з ресурсами та відходами в Україні з наголосом на попередження
утворення відходів.
Місія спілки звучить наступним чином:
“Ми об'єднуємо українських стейкхолдерів, які працюють над вирішенням проблеми
відходів в Україні шляхом, в першу чергу, попередження марнування ресурсів та
утворення відходів, зменшення їх кількості, повторного використання, переробки та
компостування, з метою реформування система поводження з відходами та ресурсами в
Україні”.
Завданнями спілки є:
1. Впливати на органи місцевої на національної влади у сфері поводження з
відходами через адвокаційну діяльність.
2. Співпрацювати з бізнесом, через консультування та підтримку впровадження
інноваційних практик, які зменшують кількість відходів.
3. Представляти Україну у міжнародній спільноті, а також отримання актуальної
інформації від міжнародних партнерів через міжнародну залученість.
4. Підтримувати громадські об’єднання, громадських активістів тощо, які
працюють у сфері поводження з відходами шляхом обміну інформацією та
досвідом, актуальними дослідженнями, організацією спільної діяльністю тощо.
Для чого розширювати мережу Zero Waste Alliance Ukraine:
1. З 2019 року спілка є частиною двох міжнародних мереж, які є лідерами у сфері
waste management - Zero Waste Europe та Break Free From Plastic. Членство в цих
мережах забезпечує нам доступ до найактуальніших досліджень, кейсів та звітів
у сфері поводження з відходами; знайомство з міжнародними топовими
експертами у сфері; можливість приєднуватись до міжнародних проєктів та
кампаній, які ми реалізуємо спільно з колегами з країн ЄС та інших країн світу.
Відповідно, нашою метою є розширення доступу до можливостей, які ми маємо
зараз для інших організацій.
2. Україна перебуває на етапі (ре)формування системи управління відходами, а це
означає, що ми маємо змогу та необхідність впливати на ці зміни, базуючись на
актуальних даних у сфері відходів. Як спілка, ми маємо можливість,
поширювати актуальну інформацію про дійсно кращі практики у сфері
управління відходами та впливати таким чином на побудову сталої системи, яка
не нестиме шкоди ні довкіллю, ні здоров’ю населення, ні нестиме важкі
економічні тягарі.

3. Спільна сродна праця - це вплив на зміни, особистий розвиток та підтримка, і це
прекрасно! (з цього пункту треба було почати:))
До членства у ГС “Український Альянс Нуль Відоходів” ми запрошуємо
громадські об’єднання, які відповідають наступним критеріям:
1. Відповідність цінностям zero waste. Що це означає:
- ми наголошуємо на тому, що якісна система поводження з відходами базується
саме на запобіганні утворенню відходів. А саме: практики свідомого
споживання, редизайну товарів та послуг з наголосом на перевикористання,
ремонту, обміну тощо.
- ми віримо у важливість сортування та переробки відходів, але ми розуміємо, що
це не вирішить проблему відходів. Саме тому ми наголошуємо на зміні систем у
напрямку перевикористання, перенаповнення тощо, адже саме цей підхід є
найбільш дружнім для довкілля.
- ми не підтримуємо сміттєспалювання. Цей спосіб утилізації відходів не є
прийнятним у ієрархії поводження з відходами, він є небезпечним для довкілля
та здоров’я населення, він ставить нас у положення, коли ми зобов’язані
продукувати відходи, щоб спалювальна інфраструктура мала ресурс для
спалення, він також несе чималі фінансові затрати.
2. Досвід роботи в zero waste сфері щонайменше протягом одного року. Що це
означає:
- систематично реалізовані проєкти/кампанії/навчання/консультування у сфері
запобігання утворенню відходів.
3. Офіційна реєстрація в Україні. Що це означає:
- ви маєте бути офіційно зареєстрованим громадським об’єднанням на території
України. Якщо ви розпочали свою діяльність у сфері zero waste раніше, а
зареєстрували об’єднання лише нещодавно, це не страшно, ми будемо дивитись
на ваші реальні здобутки, а не на дату реєстрації.
4. Обізнаність про роботу Альянсу і проекти та досвід роботи зі ZWAU. Що це
означає:
- з частиною вас ми вже точно мати якісь перетини, ви брати участь у наших
проєктах, долучались до кампаній тощо. Це є позитивним фактором під час
відбору нових членів до Спілки.
5. Якісна комунікація. Що це означає:
- бути членами Спілки означає брати активну участь у періодичних зустрічах
членів, надання зворотнього зв’язку щодо долученості/недолученості до
активностей, які ініцією Спілку, готовність бути залученими до
кампаній/проєктів тощо, які ініціює Спілка. Готовність бути членами Спілки
означає наявність в організації людського, часового та іншого ресурсу, аби
приділяти достатню кількість часу для членства (1-10 годин на тиждень,
залежно від активностей, які реалізує Спілка).

Умови вступу:
1. Потенційні члени Спілки мають наступні обов’язки:
- обрати серез членів/кинь свого громадського об’єднання 1-2 особи, які
відповідатимуть за членство у Спілці.
- відвідувати щомісячні зустрічі членів Спілки (щонайменше 9 зустрічей на рік
потрібно відвідати).
- долучатись до просвітницьких кампаній/проєктів/інших активностей, які ініціює
Спілка (щонайменше 3 активності на рік).
- сприяти ефективній роботі Спілки через залучення експертів/ок до активностей,
які потребують додаткового ресурсу (за можливості)
2. Потенційні члени Спілки мають наступні права:
- делегувати обов’язки членства у Спілці уповноваженим особам (за умови, що
контактна особа не має можливості виконувати свої обов’язки).
- брати, або не брати участь у активностях, які ініціює Спілка.
- брати участь у активностях, які ініціює Спілка в тій мірі, яка є можливою для
того чи іншого громадського об’єднання-члена спілки.
- давати зворотній зв’язок Правлінню Спілки щодо можливих ідей для втілення,
покращення, реалізації тощо.
Протягом першого року залученості до Спілки, члени/кині отримують статус
асоційованих членів і участь є безкоштовною. По завершенню першого року та аналізу
успішності участі, асоційовані члени стають повноцінними членами та сплачують
членські внести 1200 грн / рік (або 100 грн / місяць).
Якщо ви маєте бажання та намір стати членами Громадської спілки “Український
Альянс Нуль Відходів”, будь ласка, заповніть цю форму, ми розглянемо вашу
кандидатуру та обов’язково сконтактуємось із вами.
Якщо маєте запитання, або пропозиції, пишіть нам на: zwaukraine@gmail.com
Дякуємо і на зв’язку!
____
Дана ініціатива організована у рамках проєкту «Європейський Союз для сталості
громадянського суспільства в Україні», що впроваджується ICAP Єднання за
фінансової підтримки Європейського Союзу.

