
 

Європа за безпечний клімат 
О’єднаємо зусилля для зменшення викидів 
 

 

У 2008 році Британська Рада розпочинає Європейський проект з подолання 

проблеми вуглецевих викидів як європейський елемент світової програми із 

протидії змінам клімату на планеті. Це трирічна кампанія, учасники якої 

намагатимуться домогтися конкретних та тривалих зрушень у подоланні 

проблеми кліматичних змін, керуючись амбіційною метою – прискорити 

перехід до майбутнього без вуглецевих викидів. 

 

У кожній з 14 країн-учасниць 15-20 «захисників клімату» – молодих 

впливових особистостей віком 18-35 років – працюватимуть разом над 

відкриттям нових способів зменшити використання вуглецю та 

розповсюдженням уже відомих методів, застосування яких ще не втілено на 

практиці належним чином. Кожна група складатиметься з людей із різним 

професійним підґрунтям та представлятиме широкий спектр знань, 

світоглядів та ідей. Вони працюватимуть разом, щоб відшукати, зібрати, 

розробити та вдосконалити групу концепцій, з якої згодом оберуть три 

основні, – три конкретні концепції, які, на їхню думку, матимуть реальний 

потенціал прискорити перехід до майбутнього без вуглецевих викидів 

шляхом законодавчих змін, змін у комерційній практиці та поведінці людей. 

Результатом кампанії стане мережа з більш ніж 200 завзятих молодих 

лідерів, які працюють разом над розробкою 42 конкретних і реальних 

пропозицій. 

 

Групи розповсюджуватимуть ці пропозиції серед різноманітних аудиторій, 

включаючи провідних експертів, філантропів, комерційні організації й 

підприємців із різних сфер діяльності, намагаючись втілити свої ідеї в 

життя. 

 

Європейський проект із подолання проблеми вуглецевих викидів ставить за 

мету вжити заходів із подолання найнагальнішої світової проблеми, що 

стоїть сьогодні перед людством, – змін клімату. Він дає можливість цьому 

поколінню поєднати такий цінний час та безцінні знання, щоб відшукати 

реальний вихід із кліматичної кризи. 

 

У ході програми Британська рада активно співпрацюватиме з 

різноманітними організаціями з усієї Європи та з різних сфер діяльності, у 

тому числі корпораціями, неурядовими організаціями, групами з охорони 

довкілля, науковою спільнотою тощо. Завдяки такій співпраці Британська 

рада підтримуватиме молодих європейців у їхній діяльності, надаючи їм 

доступ до найкращих європейських спеціалістів з існуючих мереж 

експертних груп та індивідів: експертів із кліматичних змін, розробників 

політики, ділових людей, підприємців, груп з охорони довкілля, центрів 

передових досліджень тощо. 

 

Молоді впливові європейці ґрунтовно вивчатимуть існуючу інформацію, 

поєднуючи нові ідеї з уже існуючими, створюватимуть концепції, які 

докорінно змінять наше споживання вуглецю. Їхні ідеї можуть стосуватися 



 

змін, які під силу окремо взятим індивідам, або втілення підприємствами 

ініціатив зі зменшення вуглецевих викидів – будь-що, що зможе наблизити 

перехід до майбутнього без вуглецевих викидів. 

 

Філософія кампанії проста: підштовхнути процес переходу до майбутнього 

без вуглецевих викидів завдяки співпраці, інноваціям, енергійності, 

ініціативності, завзяттю, розумінню та обміну знаннями. 

 

У 2008 році в Європейському проекті з подолання проблеми вуглецевих 

викидів братимуть участь 14 європейських країн: Чеська Республіка, Данія, 

Фінляндія, Угорщина, Ірландія, Латвія, Литва, Норвегія, Польща, 

Словаччина, Словенія, Швеція, Сполучене Королівство, Україна. 

 



 

 

Європа за безпечний клімат 
О’єднаємо зусилля для зменшення викидів 

 

Реєстраційна форма 
 

Ми вже розповіли Вам про себе й тепер хочемо дізнатися про Вас. 

Чим Ви живете? Що Вас надихає? Що змушує Вас рухатися вперед? 

І найважливіше, як Ви можете змінити ситуацію на краще? 

 

Кінцевий строк подачі анкети 7 травня 2008р. Успішні 

кандидати будуть поінформовані 15 травня по телефону, або 

електронною поштою. Перші ознайомчі збори для успішних 

кандидатів відбудуться 22-23 травня в Києві.  

 

Заповнювати анкету можна зручною для вас мовою (українською, або 

російською) 

 

Що робить Вас тим, хто Ви є? 

Будь ласка, дайте відповіді на наступні питання, розкажіть нам більше про себе, про Ваші переконання та 

амбіції. 

Що найбільше вплинуло на Ваш світогляд та особисті переконання? 

 

 

 

Хто з представників громадського життя надихає Вас найбільше? 

 

 

 

Що, на Вашу думку, є найвеличнішим відкриттям, інновацією або ідеєю в історії людства? 

 

 

 

Назвіть одну річ, за яку Ви б хотіли залишитися у пам’яті людей. 

 

 

 

Як би Вас описали друзі, колеги, сім’я? 

 

 

 

Назвіть найбільш прикру, на Вашу думку, річ з тих, що відбуваються сьогодні. 

 

 

 



 

Що робить Вас тим, хто Ви є? 

Будь ласка, дайте відповіді на наступні питання, розкажіть нам більше про себе, про Ваші переконання та 

амбіції. 

Чи хотіли б Ви, щоб Ваше покоління залишилось в пам’яті людей? За що саме? 
 

 

 

Чим з того, що Ви зробили у своєму житті, Ви найбільше пишаєтесь? 

 

 

 

 

Чому Ви хочете взяти участь у Європейському проекті з 

подолання проблеми вуглецевих викидів?  

Ви можете дати відповідь на це питання в будь-якому форматі, який буде найзручнішим для Вас та 

найкраще відповідатиме тому, що Ви маєте сказати.  Це може бути текст (не більше 500 слів), короткий 

фільм, подкаст тощо. 

Яким буде Ваш внесок у проект? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нарешті, надайте нам контактну інформацію 

ПІБ: 

 

Вік: 

 

Стать: 

 
Поштова адреса: 

 
Місто: 

 



 

Чому Ви хочете взяти участь у Європейському проекті з 

подолання проблеми вуглецевих викидів?  

Ви можете дати відповідь на це питання в будь-якому форматі, який буде найзручнішим для Вас та 

найкраще відповідатиме тому, що Ви маєте сказати.  Це може бути текст (не більше 500 слів), короткий 

фільм, подкаст тощо. 

Країна: 

 
Адреса електронної пошти: 

 
Телефон: 

 
*Мобільний телефон: 

 

*Номер Skype: 

 

*Адреса веб-сайту/блогу: 

 

 

Досвід роботи  

Будь ласка, опишіть Ваш досвід роботи одним параграфом. Якщо Ви ще навчаєтесь, просто коротко 

розкажіть про Вашу діяльність поза навчанням, яка могла б бути корисною для проекту. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Освіта 

Будь ласка, розкажіть про свою освіту одним параграфом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Володіння англійською мовою.   
Підкресліть всі поля, які найбільш точно характеризують ваше знання мови 

Зауважте, що рівень знання англійської мови не є вирішальним критерієм відбору, але багато заходів 

проекту будуть відбуватись англійською без перекладу. Тому знання англійської мови будуть вважатися 

перевагою.  



 

 Володіння англійською мовою.   
Підкресліть всі поля, які найбільш точно характеризують ваше знання мови 

Зауважте, що рівень знання англійської мови не є вирішальним критерієм відбору, але багато заходів 

проекту будуть відбуватись англійською без перекладу. Тому знання англійської мови будуть вважатися 

перевагою.  

Вільне         Середнє          Нижче за середнє           Початкове             Пишу вільно, а спілкуватись важко 

 

Розумію, але важко писати та говорити             Не знаю англійську взагалі, але дуже зацікавлен/а в проекті  

 

1. Поля, відмічені зірочкою (*), не обов’язкові до заповнення 

2. Згідно із Законом Сполученого Королівства Про Захист Інформації (1998 року) 
надана Вами інформація використовуватиметься виключно для роботи над проектом 

та розповсюдження інформації стосовно Європейського проекту з подолання 

проблеми вуглецевих викидів, що проводиться Британською радою. Деякі дані (ПІБ, 

електронна адреса, поштова адреса і номер телефону) буде розміщено на веб-сайті 
проекту на сторінці з інформацією про учасників. Веб-сайт проекту буде 

використовуватись для внутрішнього та зовнішнього спілкування між учасниками 

проекту.  

Будь ласка, надсилайте заповнену реєстраційну форму за адресою:  

 

Віктор Кириленко 

Менеджер із проектів (наука та навколишнє середовище) 

Британська рада 

вул. Григорія Сковороди, 4/12 

04070 Київ 

Тел.: 490 5600 

Факс: 490 5605 

Victor.Kyrylenko@britishcouncil.org.ua 

www.britishcouncil.org/ukraine 

 


