
 

  



  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Година Землі – це найбільший у світі природоохоронний рух, 
започаткований Всесвітнім фондом природи WWF. Він заохочує сотні 
мільйонів людей по всьому світі щось змінити у своєму житті заради 
Планети. Цей рух підтримують тисячі організацій, компаній та урядів. 
 
Година Землі розпочалася 11 років тому у Сіднеї (Австралія). З 
ініціативи одного міста вона переросла у всесвітню подію, до якої 
приєдналися вже 187 країн і більше 7000 міст та містечок по всьому 
світі. Україна вперше підтримала кампанію у 2009 році.  
 
В передостанню суботу березня Година Землі закликає всіх вимкнути 
світло на одну годину, як символ стурбованості за майбутнє Планети 
та єдності у бажанні захистити природу. Ця символічна подія об’єднує 
людей світу, незалежно від віку, статі, культури чи релігійних 
вірувань.  
 
Однак, Година Землі була створена не тільки для того, щоб вимикати 
світло. Натхнення однієї години заохочує людей до щоденних дій 
заради Планети.  
  

ГОДИНА ЗЕМЛІ 



 
 

  

В 2017 році більше 50 міст та містечок 
нашої країни підтримали кампанію. По 
всій Україні пройшли десятки подій, 
присвячених Годині Землі – вуличні 
концерти при свічках, перегляд 
екофільмів, екологічні ярмарки, 
вікторини та багато іншого. Згасли 
десятки відомих на всю країну споруд, в 
тому числі Одеський театр Опери та 
Балету, Золоті ворота в Києві тощо. 

 

Година Землі надихає мільйони людей, 
робить акцент на позитиві та надії. 
Година Землі – це символічне 
святкування, а не протест. Але ми не 
розважаємо, а заохочуємо людей до 
активних дій. Кампанія є дуже широкою 
та вільною – кожен може зробити свою 
унікальну Годину Землі. Всіх нас об’єднує 
символічне вимкнення світла на одну 
годину. 

Година Землі – це значно більше, ніж 
одна година. Використовуй свою силу 
щодня, щоб допомагати Планеті. Живи у 
гармонії з природою! Наші невеликі 
щоденні дії, як океан з крапель, 
складають рішення екологічних проблем. 
Саме з нас починається світле майбутнє 
для наших дітей та онуків. Але діяти 
потрібно вже зараз! Вмикай свою силу! 

Година Землі була створена, щоб сприяти 
збереженню природи. За ці роки було 
багато досягнень – сотні тисяч підписів 
під петиціями у різних країнах призвели 
до позитивних змін у природоохоронному 
законодавстві, зібрані під час кампанії 
кошти сприяли збереженню природних 
регіонів, були висаджені мільйони дерев, 
встановлені сонячні панелі у віддалених 
селах, але попереду ще багато роботи! 



 

  



 

Для організацій та компаній існує багато можливостей підтримати Годину Землі 
2018: від вимкнення світла у будівлях на одну годину разом з цілим світом, 
поширення інформації про Годину Землі серед своїх прихильників, покупців, 
орендаторів, партнерів і клієнтів, до фінансової підтримки. 

 

Дізнайтеся більше про те, яким чином Ваша компанія може взяти участь у Годині 
Землі. За більш детальною інформацією звертайтеся до координатора по 
роботі з партнерами Ірини Миронової (imyronova@wwfdcp.org; моб: +38 096 
807 48 84). 

 

Вимкніть світло на фасадах Ваших будівель та за можливості у приміщеннях на 
одну годину о 20:30 в суботу, 24 березня 2018 року, щоб символічно приєднатися 
до світового природоохоронного руху. Якщо у Вашої організації є освітлені 
вивіски та рекламні площі, їх теж можна вимкнути.  

Організуйте свої події 24 березня, присвячені Годині Землі. Це може бути 
акустичний концерт, вечеря при свічках, виїзд на природу, файер-шоу, екологічні 
майстер-класи, демонстрація еко-фільмів та інші для своїх клієнтів, працівників 
та партнерів. Якщо потрібно, ми можемо допомогти Вам з ідеями заходів. 

Зафіксуйте на фото та відео вимкнення Ваших будівель та вивісок, а також Ваші 
події, присвячені Годині Землі. Ми включимо ці матеріали до відео та фото-звітів 
по результатах кампанії. 

 

Розкажіть нам та всій Україні про Вашу підтримку Години Землі шляхом 
реєстрації Вашої компанії на сайті wwf.panda.org/eh18. Це безкоштовно та 
дасть Вам можливість регулярно отримувати оновлену інформацію про Годину 
Землі. 

Година Землі надає багато можливостей, щоб продемонструвати внесок Вашої 
організації у цю глобальну подію, - від медіа та піару до веб-сайту Години Землі та 
електронних розсилок. 

http://wwf.panda.org/eh18
http://www.panda.org/eh18


Контактуйте з Оленою Тарасовою (atarasova@wwfdcp.org; моб: 066 595 68 06) 
та обговоріть потенційні можливості та вигоди для Вашої компанії. 

ійна допомога 

1.1 Інша допомога, яку ти можеш запропонувати 
 



 
Поширюйте інформацію про Годину Землі серед Ваших клієнтів, заохочуйте їх до 
участі в Годині Землі 24 березня, а також – до щоденних дій заради Планети. 

  

 Розмістіть посилання на cторінки Години Землі  та встановіть банер 
Години Землі на Вашій Інтернет-сторінці (банер можна буде завантажити 
на wwf.panda.org/eh18). Поширте інформацію про Годину Землі через 
групи Вашої компанії у соціальних мережах. Використовуйте хештеги 
#connect2earth #ГодинаЗемлі2018 #4Z;  

 Включіть інформацію про Годину Землі до електронних чи смс 
розсилок, які Ви надсилаєте клієнтам; 

 Включіть інформацію про Годину Землі в чеки, звіти, каталоги та інші 
друковані матеріали, які Ви надсилаєте клієнтам; 

 Пропагуйте Годину Землі в магазинах, відділеннях, терміналах, фойє, 
стадіонах, торгових центрах; 

 Проводьте спільні рекламні акції напередодні Години Землі; 

 Ваша компанія володіє відеомоніторами, радіостанціями чи іншими 
засобами поширення інформації, за допомогою яких Ви можете 
розказати про Годину Землі?  

 Є інші можливості розповісти про заклик Години Землі через Ваші 
відділи, послуги, продукти та інформаційні канали? 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Надайте інформацію про Годину Землі партнерам, клієнтам, постачальникам та 
іншим організаціям, з якими Ви постійно працюєте.  

http://wwf.panda.org/eh18


 

 
Залучіть до підтримки Години Землі всі рівні організації Вашої компанії, від 
директорів до адміністративного персоналу. 

Поширюйте інформацію про Годину Землі серед Вашого персоналу за допомогою 
електронної пошти, повідомлень, постерів, смс, інтранету, веб-сайтів, асоціацій 
персоналу та комітетів.  

Заохочуйте колег та їхні родини до участі в Годині Землі 24 березня та до 
можливих дій заради природи на робочому місці та вдома. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Підтримайте Годину Землі шляхом надання рекламної площі або розробки та 
розміщення власної реклами Години Землі. 

Ви можете модифікувати існуючі рекламні матеріали Години Землі – друковані, 
радіо, відео, зовнішні та он-лайнові рекламні матеріали – включаючи до них Ваш 
бренд або спеціальні повідомлення від Вашої компанії, присвячені Годині Землі. 
Чи створіть зовсім новий продукт. 

Команда Години Землі може для цього надати макети матеріалів та логотипи. 

Якщо Ваша компанія володіє чи регулярно винаймає рекламні площі, команда 
Години Землі може надати макети необхідних матеріалів в різних форматах та з 
різною деталізацією. 

Контактуйте з Вашими рекламними та медіа агентствами, сплануйте внесок Вашої 
організації в поширення заклику Години Землі шляхом надання рекламного 
місця та продуктів. Повідомте про це керівника проекту Години Землі у Вашому 
місті.  

 



 
Команда Години Землі в Україні підготувала різні інформаційні матеріали 
кампанії, які можна завантажити за посиланням wwf.panda.org/eh18. 

Ваша організація має можливості розповсюдження постерів та листівок Години 
Землі? 

Чи можете Ви вкласти листівку Години Землі у Ваш журнал, розмістити їх у 
терміналах аеропортів чи на сидіннях у кінотеатрі, поширити серед покупців, 
покласти на прилавках чи у фойє, розповсюдити по поштових скриньках 
мешканців чи клієнтів?  

Чи може Ваша організація виготовити та розповсюдити постери, листівки, відео 
чи інші матеріали Години Землі, які б містили і Ваш бренд, щоб допомогти 
поширити заклик кампанії? 

Команда Години Землі може надати макети для модифікації та логотипи для 
розробки та розповсюдження нових матеріалів. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Спілкуйтесь з представниками відділень Вашої організації в Україні та в світі та 
пояснюйте, що саме Ви робите для підтримки Години Землі. Заохочуйте до участі 
всю організацію.  

 

 
Для приміщень, що здаються в оренду, власники будинків можуть поширити 
серед орендаторів заклик до вимкнення освітлення на одну годину, Годину Землі, 
о 20:30, 24 березня 2018 року. 

Приклади шляхів поширення заклику: електронні розсилки, смс, листи, флаєри. 

http://wwf.panda.org/eh18


 
 
  



 
Після закінчення Години Землі Ваша компанія може взяти курс на екологічно 
відповідальний бізнес для того, щоб щодня зберігати природу.  

Встановіть в офісі освітлювальні прилади, які реагують на рух. Вимикайте 
принтери, комп’ютери, монітори, мікрохвильові печі та кавоварки з розеток 
наприкінці робочого дня. Сортуйте сміття та здавайте його в переробку. Це лише 
деякі з шляхів, якими Ваша компанія може розпочати робити кроки назустріч 
Планеті. 

Якщо Ви хочете системно підійти до питання, організуйте Ваш офіс за 
принципами «Зеленого офісу», який встановлює екологічні стандарти для різних 
складових офісного життя. Якщо Ви пройдете сертифікацію «Зеленого офісу», 
Ваша компанія отримає додаткові маркетингові переваги на ринку.  

Якщо Ви зацікавилися цим питанням, звертайтеся до Ірини Миронової 
(imyronova@wwfdcp.org; моб: +38 096 807 48 84). 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Година Землі – це більше, ніж година. Це шлях до довгострокових змін у наших 
повсякденних звичках вдома та на роботі.  

Спілкуючись з орендаторами, покупцями, іншими відділеннями та персоналом, 
не забувайте розповідати їм про те, що економія електроенергії призводить до 
скорочення викидів парникових газів, які є причиною зміни клімату. Що 
сортування сміття не потребує великих зусиль, але приносить значну користь 
природі. І багато іншого. Дізнайтеся більше на wwf.panda.org/ukraine. 

 

http://wwf.panda.org/ukraine


    
  



 
Станьте спонсором Години Землі, щоб допомогти нам провести Годину Землі у 
2018 році. 

Ваша компанія може фінансово підтримати Годину Землі, допомогти з друком 
матеріалів кампанії або надати призовий фонд для тематичного конкурсу? 

Ви знаєте інші шляхи, якими Ваша компанія може підтримати Годину Землі? 
Наприклад, надаючи відсоток від продажу квитків, проводячи лотерею чи щось 
інше?  

Контактуйте з Іриною Мироновою (imyronova@wwfdcp.org; моб: +38 096 807 
48 84) для отримання більш детальної інформації щодо можливостей 
співробітництва. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Деякі компанії вже згодилися надати команді Години Землі свій персонал для 
допомоги у проведенні кампанії у 2018 році. 

Команді Години Землі потрібні планувальники, менеджери проектів, івент-
менеджери, дизайнери та адміністративний персонал на час протягом 6-8 тижнів, 
з лютого до березня 2018 року, для проведення кампанії.  

Контактуйте з представниками команди Години Землі, щоб дізнатися про 
вакантні позиції, а також про інші можливості допомоги працівниками Вашої 
організації команді Години Землі. 

 

 
Напередодні 24 березня команді Години Землі будуть потрібні волонтери для 
допомоги у поширенні послання Години Землі та розповсюдження листівок 
Години Землі серед населення. 

Чи має Ваша організація волонтерську програму? Чи хочете Ви дізнатися більше 
про можливості для волонтерів стосовно Години Землі протягом березня 2018 
року?  Контактуйте з Іриною Мироновою (imyronova@wwfdcp.org; моб: +38 
096 807 48 84). 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


