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Як приєднатися до НЕЦУ?
Доклади свою енергію і зусилля до захисту людей та довкілля!
Стань інтернет-активістом: підписуй
звернення, підтримуй Інтернет акції на нашому сайті www.necu.org.ua .

Хто фінансує НЕЦУ?
НЕЦУ зберігає політичну і економічну незалежність, тому не бере кошти від політичних
партій, банків чи бізнесу.
Наразі НЕЦУ отримує фінансову підтримку
від програм розвитку європейських урядів та
приватних фондів. Проте, ми сподіваємось отримувати підтримку у вигляді добровільних
внесків від наших прибічників і будемо вдячні
за твою підтримку. До того ж, частина роботи
в організації здійснюється на волонтерських
засадах.

Як підтримати НЕЦУ фінансово?
Навіть якщо в тебе немає часу, але є бажання
допомогти, ти можеш підтримати роботу
НЕЦУ фінансово, перерахувавши будь-яку
суму на рахунок НЕЦУ. Завантаж форму для
благодійних внесків з інтернет-сторінки
НЕЦУ, заповни вільні поля та сплати
добровільний внесок у найближчому
відділенні банку.

Бери активну участь в повсякденній
роботі НЕЦУ: допомагай в офісі, веди
дослідницьку діяльність, пиши статті.

Долучись до публічних заходів НЕЦУ:
допомагай у підготовці і проведенні масових
акцій, інформаційних турів.

Отримуй та розповсюджуй розсилку
НЕЦУ: анонси, новини, прес-релізи, статті.
Стань прибічником НЕЦУ: підтримай
нашу діяльність своїм щорічним внеском у
100 гривень і будь в курсі всіх наших подій.

Як нас знайти?
Офіційна сторінка НЕЦУ:

www.necu.org.ua
НЕЦУ в мережі Facebook:

facebook.com/ecocentre
twitter.com/ecocenter
Пиши: necu@necu.org.ua
Телефонуй:

8 (044) 3537841, 2386260
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Що робить НЕЦУ?

4. Глобальні зміни клімату: НЕЦУ працює,

НЕЦУ спонукає чиновників та політиків приймати рішення з урахуванням необхідності
збереження довкілля та безпеки населення.
Ми готуємо свої оцінки та дослідження і пропонуємо альтернативні рішення.

щоб запобігти змінам клімату через вплив на
державну політику та інформування населення.

За якими напрямками працює НЕЦУ?
1. Біорізноманіття: НЕЦУ активно захиВсі хочуть жити в чистому і здоровому довкіллі,
проте ті, хто за це дійсно відповідальний —
урядовці, чиновники та бізнесмени — рідко
турбуються про те, як їх рішення вплинуть на
навколишнє середовище та добробут людей.
Тоді на захист здоров’я і безпеки суспільства
стають такі громадські екологічні організації,
як НЕЦУ.

Що таке НЕЦУ?
Національний екологічний центр України
(НЕЦУ) — неполітична громадська неприбуткова організація. НЕЦУ є об’єднанням національного рівня і має відділення в різних
регіонах України. НЕЦУ виник у 1991 році у
складний для України час набуття незалежності.

щає ділянки з живою природою, насамперед з
унікальними популяціями видів рослин і тварин. НЕЦУ є лідером в обгрунтуванні методології та практики формування національної
екомережі.

5. Транспорт: НЕЦУ спрямовує увагу
політиків на необхідність зменшувати негативний вплив транспорту на довкілля та населення. Ми наполягаємо на важливості розвитку громадського транспорту.

6.

Банки розвитку: Ми переконані, що
гроші платників податків не можуть використовуватись без користі для суспільства. Тому
НЕЦУ уважно стежить за діяльністю банків
розвитку, таких як ЄБРР та Світовий банк.

2. Заповідна справа: НЕЦУ, у співпраці з
державними органами, веде підготовчу роботу для створення нових об’єктів природнозаповідного фонду, а також відслідковує дотримання природоохоронного законодавства
на заповідних територіях.

3. Енергетика: НЕЦУ закликає відмовитися від нарощування потужностей ядерної
енергетики і спрямувати зусилля на збереження та впровадження альтернативних джерел енергії.

7. Кавказ і Центральна Азія: НЕЦУ поширює свій досвід громадської діяльності серед
організацій у цьому регіоні.

З ким співпрацює НЕЦУ?
Громадським організаціям важко змінювати
світ наодинці, тому НЕЦУ активно співпрацює
з іншими неприбутковими групами. НЕЦУ
входить в такі об’єднання як Робоча група зі

змін клімату, Українська Річкова Мережа, Міжнародна спілка охорони природи (IUCN), CEE Bankwatch Network.

