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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 12 років тому у Сіднеї (Австралія). З 
ініціативи одного міста вона переросла у всесвітню подію, до якої 
приєдналися вже 188 країн і більше 7000 міст та містечок по всьому 
світі. Україна вперше підтримала кампанію у 2009 році.  
 
В останню 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 



 
Якщо ти вирішив стати волонтером Години Землі, заповни анкету  

http://bit.ly/2GcTjbg 

 
 

  

В 2018 році більше 75 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! 
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Кампанія Година Землі є надзвичайно широкою, вона включає різноманітні 
активності, залучає людей, бізнеси, організації, уряди, спільноти…  
 
Але без твоєї підтримки, фантазії, свіжих ідей ми не можемо розвивати та 
оновлювати кампанію. Допоможи нам зробити Годину Землі 2019 дійсно 
всеукраїнською, збагатити її новими містами, партнерами, прихильниками, 
цікавими подіями. 

 
Для допомоги в організації кампанії Година Землі в Україні ми шукаємо: 

1 Декількох стажерів, які можуть виділити кілька годин на день, на 
позиції: 

1.1 Івент-менеджера 

1.2 Дизайнера 

1.3 Асистента по роботі з партнерами 

1.4 Копірайтинг  

1.5 SMM 

1.6 Фотограф чи фоторедактор 

1.7 Режисер-монтажу 

1.8 Перекладач 

2 Волонтерів, що хочуть допомогти, але мають менше вільного часу. 
Потрібна наступна допомога: 

2.1 Переклад матеріалів та статей (англійська, українська, російська мови) 

2.2 Просування кампанії в соціальних мережах 

2.3 Просування кампанії он-лайн (блоги, робота з он-лайн виданнями) 

2.4 Робота з ВУЗами України 

2.5 Робота зі школами 

2.6 Робота з ресторанами 

2.7 Робота з базами даних (збір бази даних прихильників кампанії) 

2.8 Моніторинг ЗМІ та збір публікацій 

2.9 Оновлення документів та матеріалів 

2.10 Збір матеріалу та написання статей, текстів 

2.11 Організація подій до Години Землі у твоєму місті 

2.12 Інша організаційна допомога  

2.13 Інша допомога, яку ти можеш запропонувати 
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Щороку по всій країні проходять десятки подій, присвячених Годині Землі. Це 
велопробіги, вуличні концерти, флешмоби, демонстрація екологічних фільмів та 
багато іншого.  
 
Ми плануємо провести фінальну подію Години Землі 30 березня 2019 
року у Києві (можливо, також в Одесі та Львові).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В обов’язки Івент-менеджера будуть входити всі активності, пов’язані з 
організацією такої події в Києві, а саме: 
 

• Розробка концепції події разом з командою Години Землі в Україні 

• Пошук місця проведення 

• Отримання дозвільних документів (у разі потреби) 

• Пошук партнерів та проведення зустрічей з ними 

• Пошук та залучення зірок для підтримки кампанії та участі у події 

• Розробка та виготовлення необхідних матеріалів 

• Складання необхідних документів щодо події  

• Організація фото чи відео фіксації події 

• Збір та представлення результатів 

• Подяка партнерам за участь у події 
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До Години Землі ми щороку готуємо багато різноманітних матеріалів, які може 
використовувати не тільки наша команда, але будь-яка організація, людина, 
бізнес чи урядова структура, щоб розказати іншим про кампанію, або під час 
організації власної події, присвяченій Годині Землі. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В обов’язки дизайнера кампанії входитиме: 

• Ознайомитися з рекомендаціями щодо макетів кампанії 

• Ознайомитися з наявними матеріалами кампанії 

• Розробити макети для матеріалів кампанії, підготувати макети для друку у разі 

необхідності. Матеріали включатимуть: 

▪ Документи 

▪ Плакати 

▪ Флаєр 

▪ Зовнішню рекламу (сітілайт) 

▪ Банери 

▪ Наліпки 

▪ Відео та аудіо ролики 

▪ Інше за необхідністю 
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Годину Землі робить дійсно всесвітньою не стільки команда WWF, скільки безліч 
різноманітних партнерських організацій, компаній і спільнот, які надають 
інформаційну підтримку, рекламні площі та інші ресурси, організовують події, 
присвячені кампанії, розповсюджують інформацію про Годину Землі та багато-
багато іншого, без чого ми не уявляємо нашу кампанію. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В обов’язки асистента по роботі з партнерами входитиме: 
 

• Ретельне ознайомлення з матеріалами кампанії 

• Підготовка необхідних документів 

• Пошук партнерів, за необхідністю та з узгодженням з командою Години 

Землі в Україні 

• Проведення зустрічей з потенціальними партнерами 

• Ведення листування з партнерами 

• Надання партнерам необхідних матеріалів 

• Підбиття підсумків та подяка партнерам 

• Інше за необхідністю 
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Для того, аби про Годину Землі 2019 дізнались якнайбільше людей, ми готуємо 
безліч матеріалів різного характеру - прес-релізи, статті та ін. Для цієї роботи нам 
може знадобитися ваша поміч. В першу чергу, це різноманітні матеріали за 
тематичними напрямами: ветланди, ліси, річки, дика природа. Цього року ми 
об’єднали День водно-болотних угідь - 2 лютого, День дикої природи - 3 березня, 
День річок - 14 березня, День лісів - 21 березня та фінальну подію Година Землі - 
30 березня в один ланцюжок подій, що мають спільну мету - розповісти про 
важливість збереження природних оселищ.   

 

Цього року планується безліч онлайн активностей. Допомога стажера з SMM 
(написання та оформлення постів й хісторі для FB та Instagram) протягом 2-х 
найближчих місяців була б дуже доречною.  

 
 

Фотографуйте події до Години Землі у своєму місті та надсилайте нам. Крім того, 
необхідно буде зробити фотозвіт фінальної Години Землі у м. Київ. По закінченню 
необхідно буде відредагувати фотокартки у Фотошопі.   

 

Кожного року після Години Землі ми монтуємо фінальний відеоролик за 
підсумками цьогорічної кампанії. Людина з гарними навичками відео-монтажу 
нам дуже допоможе. 

 

Дуже багато цікавих та корисних текстів до Години Землі готують наші колеги по 
всьому світу. Нам потрібна буде допомога у перекладі з англійської на українську. 
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Під час кампанії ми використовуємо багато англомовних матеріалів та статей, які 
необхідно перекладати на українську мову. Якщо ти вільно володієш цими мовами 
і маєш трохи вільного часу, будемо раді твоїй допомозі. Єдина умова – часто 
переклад необхідно зробити протягом 1-3 днів, і ми не можемо чекати «до 
вихідних».  

 
 
Ми створюємо групу, присвячену Годині Землі у соціальній мережі Facebook. 
Необхідна допомога щодо розкрутки групи, запрошення людей, поширення 
інформації, пошук та публікація тематичних постів тощо. 

 
 
Якщо ти вже маєш такий досвід, то сам можеш перелічити можливості он-лайн 
просування )) Єдина умова – розміщення інформації має бути безкоштовним. Тож 
це включатиме пошук партнерів для розміщення банерів на блогах та сайтах, он-
лайн видань, які були б зацікавлені в написанні статті про Годину Землі,  інші 
запропоновані тобою варіанти, кожний окремо або всі разом. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Навчальні заклади нашої країни, що виховують молоде покоління українців, - 
одна з наших цільових аудиторій. Вони підхоплюють заклик і активності Години 
Землі та залюбки організують власні заходи. Робота з ними включає оновлення та 
розширення бази даних навчальних закладів та асоціацій навчальних закладів, 
листування з ними з метою розповсюдження інформації та матеріалів Години 
Землі, надання матеріалів, передачу інформації щодо підтримки команді Години 
Землі в Україні для розміщенні на сайті, висловлення подяки після завершення 
кампанії.   
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Дивися пункт 2.4. Також, в нас є електронні збірки навчальних матеріалів для 
школярів, присвячені зміні клімату та іншим природоохоронним темам, які 
сподобаються вчителям і учням. Їх потрібно буде надіслати у школи. 

 
 
Ми пропонуємо ресторанам підхопити заклик Години Землі та організувати 30 
березня о 20:30 романтичну/цікаву/нестандартну вечерю при свічках. Потрібно 
буде зібрати базу даних ресторанів країни (обсяг залежить від наявного часу), 
надіслати листи з пропозицією підтримати Годину Землі та додаткові матеріали у 
разі зацікавленості, підтримувати діалог з ресторанами та наприкінці кампанії 
подякувати за участь. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Робота для акуратних перфекціоністів )) Треба регулярно наповнювати базу даних 
прихильників кампанії, які реєструються на сайті. Практично це означає ретельно 
переносити дані з електронних реєстраційних форм до загальної таблиці. Дуже 
важлива, хоча і трохи нуднувата робота! 

 
 

Під час кампанії виходить дуже багато публікацій у ЗМІ та блогах, присвячених 
Годині Землі. Нам важливо знати, хто і що пише про кампанію. Протягом 
кампанії чи вже після закінчення потрібно промоніторити ЗМІ та ретельно 
зібрати всі публікації Години Землі. Ця інформація надходить також до 
міжнародної команди Години Землі як показник успішності кампанії у країні. 



 
Якщо ти вирішив стати волонтером Години Землі, заповни анкету  

http://bit.ly/2GcTjbg 

 
 

Ми маємо багато готових документів та матеріалів Години Землі з минулих років 
– об’яви, покрокові інструкції, збірки матеріалів і таке інше. Потрібно їх оновити, 
освіжити, змінити дизайн тощо. Ці матеріали потім будуть використовуватися по 
всій країні. 

 
 

Щоб зацікавити людей у охороні природи та надихнути їх на дії, потрібно 
регулярно постити цікаву інформацію на веб-сайті кампанії та у соціальних 
мережах. Нам потрібна допомога у написанні цікавих статей та постів впродовж 
кампанії. 
 

 
 

Ти хочеш, щоб твоє місто активно долучилося до кампанії, і маєш сили 
організувати події Години Землі у рідному місті, але не знаєш, з чого почати? Не 
хвилюйся – ми допоможемо та надамо матеріали!  
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Час від часу нам потрібна різна допомога, що не увійшла до перелічених пунктів. 
Іноді потрібно розповсюдити буклети та плакати чи відправити матеріали 
поштою, щось десь забрати чи кудись занести, спакувати чи розсортувати 
матеріали і таке інше, здебільшого в Києві. Якщо ти маєш вільний час та бажання, 
будемо раді такій допомозі. 

 
 

Якщо ти спеціалізуєшся на чомусь, чого немає у списку, і це може бути корисним 
для кампанії, розкажи нам! Ми будемо раді будь-якій допомозі, яка зробить 
Годину Землі ще більш яскравою та успішною, а також полегшить нам життя! ;)  
 



 
Якщо ти вирішив стати волонтером Години Землі, заповни анкету  

http://bit.ly/2GcTjbg 

  



 
Якщо ти вирішив стати волонтером Години Землі, заповни анкету  

http://bit.ly/2GcTjbg 

Якщо у тебе виникають сумніви, щодо того, з ким тобі доведеться працювати, і чи 
буде це приємним процесом, можеш «подивитися нам в очі» ))) І це ще не всі!  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Не хвилюйся, все буде добре! ;) Волонтерство для Години Землі стане для 
тебе новим, цікавим, повчальним, захоплюючим досвідом. Ми будемо всіляко 
підтримувати тебе та допомагати, адже нас об’єднує важлива спільна мета – 
привернути увагу українців до необхідності жити в гармонії з природою, а також 
показати міжнародній спільноті силу та єдність України, зробивши Годину Землі 
дійсно національною та успішною! 
 
А ще ти отримаєш наліпки, блокноти чи інші приємні подаруночки з пандою! ;) 

Міла Арсенюк, 
комунікація 

Валерія Немикіна,  
комунікація 

Марк Поллок,  
Координатор Години Землі в 
Україні 

Тетяна Карпюк,  
екоосвіта 

Марічка Закалюжна,  
комунікація 


