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Всесвітня 
Водна Рада (World 
Water Council)

Багатостороння міжнародна платформа, 
яка об’єднує фахівців та міжнародні уря-
дові та неурядові організації, створена 
для вирішення глобальних водних про-
блем.
Мета Ради полягає в «підвищенні обізна-
ності, створенні політичних зобов’язань 
та ініціації дій по вирішенню нагальних 
питань на всіх рівнях, включаючи висо-
кий рівень прийняття рішень».
Створена в 1996 році Всесвітня Водна 
Рада об’єднує понад 300 організацій у 
50 країнах світу. Штаб квартира органі-
зації розташована в Марселі. Всесвітній 
Водний Форум проводиться один раз на 
три роки. Дати проведення Форуму, як 
правило, збігаються з Всесвітнім днем 
води – 22 березня. 

Основні принципи:
Доступ до води є фундаментальним правом людини, і держави повинні
забезпечити дотримання цього права для всіх.

Основна відповідальність за управління водними ресурсами покладена на
державу, при цьому механізми управління та фінансування повинні врахо-
вувати загальне право на користування водними ресурсами й забезпечува-
ти їх збереження.

У питаннях управляння водними ресурсами державна влада повинна вра-
ховувати права місцевих органів влади на управління своїми ресурсами і
надавати їм фінансову підтримку.

Державні структури можуть передавати водні ресурси в управління ком-
паній, при цьому вартість використання води повинна бути диференці-
йована (багаті платять більше).

Питання управління водними ресурсами не повинні обмежуватися лише
проблемою їх доступності; необхідно підтримувати рівновагу всіх еко-
систем; якщо держава в результаті систематичного нераціонального ви-
користання водних ресурсів потребує додаткового доступу до води, то це
може бути виправдано тільки у винятковому випадку, з максимальною
обережністю.

Документ підготовлено за фінансової підтримки IFC. Інформація, надана в
цьому документі, жодним чином не відображає офіційної думки IFC та WWC. www.greencross.org.ua
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Міжнародна неурядова організація
була заснована за ініціативи М. С. Горбачова 
в 1993 році як екологічний аналог Міжна-
родного Червоного Хреста. Очолює GCI Рада 
директорів, що складається з громадських ді-
ячів, політиків і вчених, які мають високий 
авторитет і міжнародну популярність.

•

•
•

Вживання заходів, спрямованих на за-
безпечення сталого та безпечного май-
бутнього планети.

Екологічна просвіта.

Виховання почуття відповідальності за
наслідки впливу цивілізації на навко-
лишнє середовище.

Напрямки діяльності 
Зеленого Хреста (GCI):

• Попередження і вирішення конфліктів,
що виникають в результаті погіршення
екологічної обстановки.

• Надання допомоги людям, постражда-
лим від екологічних наслідків, воєнних
дій та конфліктів.

• Розробка юридичних та етичних норм,
які в подальшому стануть основою та
мотивацією для дій держави, бізнесу та
суспільства з метою створення екологіч-
но безпечного світу.

Штаб-квартира Міжна-
родного Зеленого Хре-
ста (GCI) розташована в 
Женеві, філії представлені 
більше ніж в 30 країнах, 
включаючи США, країни 
Латинської Америки, Азії, 
Західної та Східної Європи.

,

рофесора, Прези-

Національна організація Зеленого Хреста в Україні
яка була створена в 2000 році за активної підтримки відомого
політичного діяча, Президента-засновника Міжнародного Зе-
леного Хреста М.С. Горбачова і академіка, п
дента-засновника Зеленого Хреста України О.С. Тимошенка.

Зелений Хрест 
України (GCU)

Трагічні наслідки аварії на Чорно-
бильській АЕС визначили основні
напрямки діяльності організації. 
Основна мета GCU – надання
допомоги у вирішенні соціальних,
медичних та екологічних проблем, з
якими стикається населення. 

Напрямки діяльності:
Спільне співробітництво з GCI та 
GCCH і реалізація діяльності в рам-
ках міжнародної програми соціаль-
но-медичної допомоги SOCMED, яка 
спрямована на формування відпові-
дальності населення країни за май-
бутнє їхніх дітей, їх фізичне і духо-
вне здоров’я. Програма передбачає 
оволодіння методами самодопомоги 
з метою надання людям можливості 
знаходити власні рішення й активно 
діяти.
Зелений Хрест України сприяє на-
данню соціальної допомоги най-
більш вразливим верствам населення 
(малозабезпеченим та багатодітним 
сім’ям, матерям-одиначкам, сиротам, 
дітям, які проживають в екологічно 
несприятливих регіонах України), 
сприяє у реабілітації, лікуванні та 
проведенні профілактичних заходів 
для дітей, підлітків, матерів з малень-
кими дітьми, здійснює екологічну 
освіту і виховання з метою розпо-
всюдження знань про здоровий спо-
сіб життя, правильне харчування і 
охорону навколишнього середовища.
З січня 2013 року організація бере 
участь у програмі GCI «Вода для Жит-
тя і Миру» (Water for Life and Peace). 
В Україні стартував проект «Розумна 
вода для зелених шкіл», який реалі-
зовується в Житомирській області, 
Овруцькому районі, селі Невгоди. 
Цей проект в першу чергу є екологіч-
ним і соціальним. Він спрямований 
на вирішення актуальної проблеми 
водопостачання, що в свою чергу до-
поможе жителям села Невгоди отри-
мати доступ до питної води. Про-
ект позитивно позначиться на стані 
здоров’я населення і навколишнього 
середовища в цілому. Завдяки цьо-
му проекту люди зможуть уникнути 
ряду проблем у майбутньому.

Діяльність здійснюється в місті
Житомир і Житомирській області,
м. Славутичі, м. Біла Церква та Біло-
церківському районі, м. Переяслав-
Хмельницькому та Переяслав-Хмель-
ницькому районі, а також в м. Горлівці
Донецької області. 

Всього за період діяльності:

2000  оздоровлено дітей; 

67245 обстежено дітей; 

17326  роліковано дітей; 

96510  залучено людей;

Проект «Розумна 
вода для зелених 
шкіл» (SWGS)

• Встановлення діалогу з національними органами влади
про актуальність рішень, які реалізує проект «Розумна
вода для зелених шкіл» (інтелектуальні системи, еколо-
гічна просвіта і т.д.).• Залучення місцевих і регіональних органів влади до
довгострокового утримання приміщень..• Майбутні міжкультурні обміни між громадами, які
отримують допомогу в рамках проекту SWGS в Україні.• Поступовий глобальний розвиток діяльності проекту
«Розумна вода для зелених шкіл» та забезпечення між-
народної прозорості.• Забезпечення того, що інфраструктура, яка стане ре-
зультатом цієї програми, повністю функціонуватиме
протягом як мінімум п’яти років після завершення
проекту.• Тривала співпраця між Зеленим Хрестом України та
Міжнародним Зеленим Хрестом.

Це перший проект SWGS в Україні. Його метою є забез-
печення доступу до безпечної води та санітарії, а також 
підвищення екологічної обізнаності місцевих громад. 
Проект «Розумна вода для зелених шкіл» також забезпе-
чує доступ до систем водопостачання для широкого кола 
людей. Завдяки реконструкції систем водопостачання та 
встановленню екологічних туалетів в місцевій школі, Зе-
лений Хрест сподівається забезпечити водою і поліпши-
ти стан здоров’я населення, яке змушене користуватися 
забрудненими водними ресурсами.

• Ремонт очисних споруд села і підведення оновленої во-
допровідної мережі до сільських домогосподарств.• Будівництво й установка сухих туалетів у сільській
школі.• Освітня діяльність та проведення семінарів для учнів і
жителів села Невгоди з питань водопостачання, саніта-
рії, гігієни та засобів до існування.

В рамках проекту:

Довгострокові вигоди проекту включають в себе:

Центральний офіс GCU
м. Київ, Україна.
Президент GCU 
М. О. Тимошенко, 
Голова Правління, 
Виконавчий директор 
Ю. С. Сапіга.

Контакти:
http://greencross.org.ua
green@cue.kiev.ua

Міжнародний
Зелений Хрест (GCI)

Цілі створення 
Міжнародного Зеленого 
Хреста (GCI):


