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Допекло: хто і як мобілізується в Україні для подолання наслідків зміни клімату
Вирішувати, яким буде клімат і життя у 2050-му році, збираються на форумі “Енергія змін”
7-9 вересня 2018 року на ВДНГ у Києві відбудеться 6-й міжнародний кліматичний форум “Енергія
змін: визначай майбутнє!”спільно з еколекторієм “Зелена школа”
Мета заходу - спільний пошук рішень для забезпечення сталого і комфортного 2050 року для українських
міст, реальні дії для планування наступних кроків із пом’якшення наслідків змін клімату, поступового
переходу на відновлювані джерела енергії, екологічні технології. Від закликів до дій, адже останніми
роками людство все більше страждає від наслідків власної діяльності - стихійних лих і природних
катаклізмів, все більш непередбачуваних змін погоди.
Теми:від кліматичної політики до стратегій розвитку міст і зеленого порядку денного у Верховній Раді, від
екодизайну до комунікацій, від сортування сміття до екодружнього підприємництва, від можливостей
переходу на 100% ВДЕ до прав людини і систем моніторингу якості повітря. Від візії 2050-року до
конкретних шляхів її реалізації на рівнях “Я” - “Громада” - “Cуспільство” - “Країна” - “Світ”. Що потрібно
робити вже завтра, щоб встигнути забезпечити позитивні кліматичні сценарії для життя на Землі у
найближчі десятиліття, поки процеси не стали невідворотними.
Серед спікерів форуму: Марілуїзе Бек (Німеччина, екс-депутатка ПАРЄ, Бундестагу від блоку “Союз
90/Зелені”, громадська діячка), Євгенія Аратовська (засновниця проекту “Україна без сміття”), Матіас
Брандт (Німеччина, експерт з інтегрованого міського планування), Деніел Рупазов (Угорщина,
арт-активіст), Валентин Фречка (створення паперу з опалого листя), Остап Єднак (позафракційний
депутат, політична партія "Сила Людей", міжфракційне об’єднання «Зелена енергія змін»), Олексій
Рябчин (Член депутатської фракції політичної партії "Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина" у
Верховній Раді України, міжфракційне об’єднання «Зелена енергія змін»).
5 зон активностейдля лекторіїв, панельних дискусій, воркшопів, арт-перфомансів, заходів від партнерів.
Цікавинки:сонячна міні-електростанція, повне сортування сміття у режимі реального часу, фотозона
«Дихати», перфоманс «Недоїдки», інсталяція "Реалізм", "Потепліло", фешн-показ «Майбутнє»,
вегетаріанська їжа, велоекскурсія.
Організатори забезпечують платформу для взаємодії експертів із сталого розвитку, клімату, енергетики,
урбаністики, представників влади та бізнесу, активістів, стартаперів, артивістів, підприємців, журналістів,
блогерів, екосвідомих громадян, можливості для обміну досвідом, ідеями, пошуку партнерств, інформації.
Квитки: http://powershift.org.ua/
Форум некомерційний - кошти від продажу квитків спрямовуються на організаційні потреби
Спеціально для журналістів: усі три дні форуму представники ЗМІ можуть відвідати безкоштовно
у якості учасників. Початок о 13:30, реєстрація починається за годину.
Організатори:ГО “УМКА”, Heinrich Boll Stiftung Ukraine, 350.org в Україні в кооперації з DRA
Deutsch-Russischer Austausch e.v., Екодія, WWF в Україні, Українська кліматична мережа, СAN EECCA,
еколекторій «Зелена школа»
Партнери: ГО “Україна без сміття”, Let’s do it, Ukraine!, Асоціація велосипедистів Києва, ВДНГ, мистецьке
об’єднання Carbon, 
Complex-V, “Сервіс Столиця Інновейшн”, “Небесна Криниця”.
Інформаційні партнери: @mariannaboyko.com, @mistosite, “Екологія підприємства”
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Про форум і світову кліматичну мобілізацію:
“Енергія змін” - українська гілка кліматичного форуму Power Shift, який щороку відбувається у
десятках країн. Такі форуми організовуються в усьому світі у рамках глобальної кліматичної
мобілізації для привернення уваги до необхідності переходу на відновні джерела енергії з метою
запобігання екологічній катастрофі планетарного масштабу. Цього року “Енергія змін” також
відбувається у період проведення RiseForClimate- хвилі понад 500 спеціальних заходів у різних
куточках світу із закликами і вимогами до урядів про перехід на чисту енергію. В Україні ця серія акцій
називається “ДійЗаКлімат” і розгортається у 17 містах: старт зранку 7 вересня у Києві перфомансом
“Ранок у місті майбутнього”(до початку форуму “Енергія змін)”.

