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Ця публікація підготовлена за підтримки Європейського Союзу. Зміст цієї публікації є
виключною відповідальністю громадської організації «Агентство з розвитку приватної
ініціативи» і не може бути таким, що вважається офіційною позицією Європейського
Союзу
1000 примірників. Розповсюджується безкоштовно
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Управління неінвестиційних проектів
Ґміни Любліна (Уряду міста Любліна)
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розвитку приватної ініціативи»
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Учасники семінарів також дізналися про реалізовані
інвестиційні проекти у сфері енергоефективності та екології в
Люблінському воєводстві; ознайомилися з пропозиціями
університетів в напрямку підготовки кадрів для сектору
відновлювальної енергетики та суміжних галузей
промисловості.

© Виконавчий комітет Івано-Франківської міської ради
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Коли ви починаєте чекати, що завтра буде краще, ви взагалі не витрачаєте енергії, ви
просто сидите на біговій доріжці, яка несе вас назад. Замість того, щоб даремно тратити
енергію, або зовсім її не тратити, займайтеся своєю справою, і бажано, щоб це була справа
вашого життя».

© Агентство з розвитку приватної ініціативи
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«Дві помилки, які ви можете зробити в житті стосуються застосування вашої енергії. Це
стратегічні помилки, до яких належить пошук справедливості і очікування того, що буде
краще. Пошук справедливості призводить до того, що в той час коли ваші ровесники
здобувають нові знання, рухаються вперед, розвиваються, ви шукаєте вчорашню
справедливість. Ви витрачаєте море енергії в ніщо.

Публікація підготовлена в рамках проекту «Студент з ініціативою: вектор
енергозбереження», що реалізується в рамках Програми транскордонного
співробітництва «Польща-Білорусь-Україна 2007-2013» і фінансований з фондів
Європейського Союзу через Європейський Інструмент Сусідства та Партнерства.
Основною метою Програми є підтримка процесів прикордонного розвитку. Центр
Європейських проектів є Спільним технічним секретаріатом програми, що знаходиться
за адресою вул. Доманевська 39а, 02-672, Варшава, www.pl-by-ua.eu.
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Особливо цінними виявилися поради представників бізнесу юним учасникам зустрічі щодо
правильного застосування ними своєї особистої енергії, свого інтелектуального потенціалу. Нижче –
пряма мова радника голови правління ПАТ «Івано-Франківськцемент» та консультанта проекту Павла
Андрусяка:

В ході семінарів був представлений проект «Студент з
ініціативою: вектор енергозбереження» і продукти розроблені в
ході його реалізації: телевізійна освітня програма про
альтернативні джерела енергії, а також інтерактивна
настільна гра, що демонструє на практиці негативні ефекти
забруднення від спалення традиційних видів палива та спонукає
шукати альтернативні шляхи вирішення проблем забруднень
планети. Крім того, були представлені перспективи співпраці
між наукою і бізнесом у реалізації інноваційних технологій та
практичного використання фотоелектричних установок у
Люблінському воєводстві.

Паралельно в межах форуму відбудуться секції – «Безпечне екологічне середовище»,
«Альтернативна природнича освіта зі шкільної лави», «Енергоефективність,
альтернативні та відновлювальні джерела енергії».
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Відповідали молодим та активним Івано-Франківцям викладачі провідних Івано-Франківських ВНЗ, а
також представники великих та знаних промислових підприємств – найпотужніших платників
податків області - «Івано-Франківськцемент», «Прикарпаттяобленерго», «Даноша»,
«Івано-Франківськхлібокомбінат», «Індуктор». Представники цих компаній з ентузіазмом розповідали
школярам та студентам про впровадження енергозберігаючих або альтернативних видів джерел
енергії, подальші перспективи та можливості розвитку цих систем на їхніх підприємствах.

В рамках практичної частини форуму відбудеться відкритий фінал міжнародного
дебатного турніру з обговорення сильних та слабких сторін впровадження
відновлювальних джерел енергії в Україні та Східній Європі.
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Юні учасники дискусії мали змогу безпосередньо задати питання представникам вищих навчальних
закладів та підприємств Івано-Франківської області. Їх цікавили можливості здобути якісну освіту у
напрямку енергозбереження та відновлювальної енергетики та отримати вичерпну інформацію про
перспективи працевлаштування за відповідним фахом.

Всього знання з ефективного споживання енергії та базову
освіту з використання відновлювальних джерел енергії
отримало 27 учнів III середньої школи Люблінської унії в
Любліні та 25 студентів з 5 Люблінських університетів. Свій
досвід та практичні знання їм передавали експерти проекту в
галузі енергоефективності та технологій освіти, представники
кар’єрних бюро, а також компаній, що працюють в галузі
енергоефективності.

Під час пленарних засідань форуму будуть презентовані молодіжні розробки, спрямовані
на вирішення проблем у сфері енергозбереження та енергоефективності, а також кращі
практики впровадження енергоефективних технологій в Івано-Франківській області
України та Люблінському воєводстві Польщі.
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В зустрічі взяли участь учні випускних класів чотирьох загальноосвітніх шкіл та чотирьох ВНЗ області.

Метою семінарів було представити екологічні інвестиційні
проекти, перспективи розвитку відновлюваної енергетики в
Люблінському воєводстві з урахуванням інтересу молодих
людей, що є майбутнім свого регіону.

Форум ставить за мету презентувати напрацювання проекту «Студент з ініціативою:
вектор енергозбереження» у просуванні інновацій у сфері енергоефективності на
всеукраїнському та міжнародному рівнях, обмін ідеями та пропозиціями між
студентською та шкільною молоддю, організаціями та фахівцями у цій сфері, розвиток
міжрегіонального партнерства для просування енергоефективних технологій та
відновлювальних джерел енергії.
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Метою ток-шоу було продемонструвати погляд адміністрації та вчителів загальноосвітніх шкіл,
роботодавців, менеджерів, наукових діячів та адміністрації вищих навчальних закладів на проблему
якісної освіти та перспектив працевлаштування молоді, а також забезпечити дискусію між учнями,
студентами, представниками бізнесу та навчальних закладів щодо можливостей реалізації молоді у
сфері енергоефективності та використання відновлювальних джерел енергії.

26-27 травня 2015 року в Центрі інновацій та впровадження
нових технологій в галузі сільськогосподарського
машинобудування Університету природничих наук в Любліні
були проведені семінари з енергоефективності для школярів
Люблінських середніх шкіл та студентів університетів.

Network of Youth cross-border cooperation

Зустріч школярів та роботодавців Івано-Франківщини відбулася 6 лютого 2015 року у формі
ток-шоу, запис якої буде транслюватися на Івано-Франківських телевізійних каналах.

Молодь – найбільша інвестиція
Люблінського воєводства

www.energyouth.org

Профорієнтаційна зустріч старшокласників шкіл
Івано-Франківська з викладачами та роботодавцями
перетворилася на захоплююче ток-шоу

проекту

Студент з ініціативою.
Вектор
енергозбереження
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До участі у форумі запрошуються експерти у сфері енергоефективності та екології,
представники навчальних закладів, що здійснюють розробки та дослідження у згаданих
сферах, створюють інноваційні програми екологічної освіти, представники організацій,
що прагнуть поширювати власний досвід впровадження альтернативних
енергоефективних технологій та представники підприємств, що здійснюють пошук
прогресивних ідей з енергоефективності. Проект програми форуму представлено на
веб-сайті Мережі молодіжного транскордонного співробітництва www.energyouth.org.

Інформаційний дайджест

ENERGY

26 червня 2015 року в Яремчі на Івано-Франківщині
відбудеться Міжнародний Форум Молодіжних Ініціатив
«Екологічна безпека та енергоефективність»

Cтарт програм обміну у галузі енергоефективності між
університетами Любліна та Івано-Франківська зроблено
13 березня 2015 року в Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу
відбувся круглий стіл «Перспективи співпраці у сфері енергозбереження та енергоефективності
між вищими навчальними закладами Івано-Франківської області України та Люблінського
воєводства Польщі».
Метою круглого столу було обговорення перспектив співпраці в напрямку енергозбереження,
енергоефективності, використання альтернативних джерел енергії; представлення напрацювань
проекту щодо започаткування програм обміну у цій сфері між університетами Івано-Франківська
(Україна) та Любліна (Польща).

Підписання меморандуму між містами
Люблін та Івано-Франківськ на
підтримку студентських та наукових
програм обміну
Одна з найвелелюдніших і найрізноплановіших
культурних подій Східної Європи – Конгрес Східних
Ініціатив – проходила у Любліні 2 - 4 жовтня 2014
року. Проект «Студент з ініціативою: вектор
енергозбереження» не стояв осторонь цієї події, а
інтегрував чергове засідання своїх партнерів та
персоналу у загальну програму конгресу. Презентація
проекту проходила в рамках секції форуму «Захист
навколишнього середовища». Під час презентації
було зроблено акцент на інноваційній складовій
проекту - формування інноваційних проектів для
подальшого спільного впровадження польськими та
українськими учасниками проекту. Також було
презентовано мережу молодіжного співробітництва
в сфері енергозбереження та енергоефективності,
що також була заснована в межах проекту.
Після презентаційного блоку зустрічі відбулося
підписання рамкового документу, що регламентує
спільну діяльність міст Івано-Франківськ та Люблін
для підтримки інноваційних програм та проектів,
молодіжних обмінів та наукових досліджень між
навчальними закладами та іншими інституціями
двох регіонів. Таким рамковим документом став
Меморандум про співпрацю з обміну між вузами в
галузі отримання енергії з відновлювальних джерел,
енергоефективності та розумних електричних
мереж. Меморандум був укладений та підписаний між
управлінням економічного й інтеграційного розвитку
виконавчого комітету Івано-Франківської міської
ради, Агентством з розвитку приватної ініціативи
(Україна), Ґміною Люблін та Товариством розвитку
малих електростанцій (Республіка Польща).

Дебатний турнір в Івано-Франківську: майстерня
розвитку та майданчик для вільних дискусій
31 жовтня 2014 року у Юридичному інституті Прикарпатського національного університету
ім. Василя Стефаника відбувся дебатний турнір, що охопив широкий спектр тем у сфері
використання відновлювальних джерел енергії, енергоефективності та тем дотичних до цього.
Зокрема, учасники турніру готувалися позмагатися у дебатуванні таких тем:
] Біопаливо є кращою альтернативою, ніж викопне паливо. Використання біопалива повинно
заохочуватися урядовими регулюваннями
] Ринкові підходи мають більший потенціал для скорочення викидів вуглецю, ніж підходи
регуляторні
] Вода повинна розглядатися як товар, на який може бути встановлена ціна та бути предметом
міжнародної торгівлі. Або ж це унікальне загальне благо, що повинно бути предметом
міжнародного співробітництва
] Європа повинна більшою мірою спиратися на атомну енергетику
] Уряд повинен тільки фінансово заохочувати інновації для збереження невідновлюваних видів
енергії та ресурсів
] Ощадливість – шлях до зменшення шкоди

Дебати в Любліні: цікаві теми, перемоги
та нові міцні зв’язки
4-5 грудня 2014 року у Люблінському готелі «Вікторія» відбувся турнір, де дебатувалися питання
енергоефективності, відновлюваних джерел енергії та захисту навколишнього середовища. В
дебатах брали участь студенти провідних Люблінських університетів. Гостями дебатів у Любліні були
Івано-Франківські студенти та школярі.
Теми дебатів були підібрані навмисне так, щоб не дублювати спектр тем, обговорених в
Івано-Франківську у жовтні. Серед підготовлених учасниками та дебатованих в рамках турніру тем
були наступні:
] Необхідно заборонити в’їзд автомобілів, що порушують норми забруднення довкілля до центральних
частин міст
] Уряд повинен призначити екологічну міліцію, основним завданням якої буде карати власників
домогосподарств, що спалюють у домашніх печах заборонені речовини

] Відновлювальні джерела енергії та палива не можуть витіснити традиційні джерела

] Уряд застосує принципи ринку та впровадить вільні ціни для продажу енергії

До фіналу турніру увійшли команди юридичного інституту ПНУ, української гімназії №1. Перемогу
в турнірі здобули юні школярі – команда «Феміда» української гімназії №1 – Мацюк Маркіян та
Процюк Антон. Топ-спікером турніру теж виявилася школярка – учениця тієї ж гімназії – Босович
Валентина. Вони дебатуватимуть про перспективи відновлюваних джерел енергії та розумних
енергетичних мереж на фінальному заході проекту – міжнародному дебатному турнірі під час
Міжнародного Форуму Молодіжних Ініціатив.

.

] Уряд повинен заборонити експорт нафти та газу, які видобуваються в Україні, поза межі держави
(пріоритет – забезпечення потреб внутрішнього ринку)
] Уряд повинен зобов’язати споживачів здійснювати монтаж лічильників тепла та газу у житлових
приміщеннях та фірмах

За традицією Агентства з розвитку приватної ініціативи, захід став майданчиком для
вільних дискусій молодих лідерів та досвідчених експертів. Останні, зі свого боку, мали змогу
особисто познайомитися з тими, хто уособлює майбутнє своїх регіонів – представниками
Івано-Франківської та Люблінської активної та небайдужої молоді.

Програма круглого столу включала презентації актуальних досліджень вузів двох країн, спрямованих
на покращення екологічної ситуації, впровадження відновлювальних джерел енергії, використання
енергоощадних технологій. Друга половина заходу була присвячена представленню та обговоренню
меморандуму про співпрацю з обмінів між вузами у галузі отримання енергії з відновлювальних
джерел, енергоефективності та розумних електричних мереж та концепції щодо програм
співробітництва між вищими навчальними закладами Любліна та Івано-Франківська, що поглиблює
даний меморандум.
За результатами круглого столу його учасники підписали резолюцію, якою ухвалили концепцію
щодо програм співробітництва між вищими навчальними закладами Любліна та
Івано-Франківська та заявили про свою готовність здійснити в межах своїх вищих навчальних
закладів дії та заходи, необхідні для впровадження концепції. Концепція є відкритою для
приєднання іншим вищим навчальним закладам та науково-дослідницьким організаціям Любліна
та Івано-Франківська.

] Уряд повинен призначити 2% ВВП на розвиток відновлювальних джерел енергії

] Ця палата переконана, що держави ЄС повинні націоналізувати нафтові і газові ресурси
В турнірі брало участь 12 українських команд, що дебатували за правилами Британського
парламенту. Представники навчальних закладів міста Любліна (Польща) також спробували себе у
ролі дебатерів та суддів. Загалом учасники турніру зі сторони України представляли
національний медичний університет, національний технічний університет нафти і газу,
Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника (юридичний інститут, факультет
міжнародних відносин, інститут туризму), фізико-технічний ліцей, українську гімназію №1, а
також Люблінський Католицький університет та університет ім. Марії Склодовської-Кюрі зі
сторони Польщі.

Учасниками круглого столу були представники адміністрації, професорсько-викладацького складу,
аспіранти та студенти вищих навчальних закладів ІФНТУНГу, Прикарпатського національного
університету ім. В. Стефаника (Івано-Франківськ), а також Природничого університету, Католицького
університету Іоана Павла ІІ, Технологічного парку (Люблін). До круглого столу долучилися
представники Ґміни Люблін, Івано-Франківської міської ради, Івано-Франківської
облдержадміністрації, а також промислових підприємств Івано-Франківської області, безпосередньо
зацікавлені у розвитку співпраці між містами у сфері енергоефективності, надто у поглибленні
наукових обмінів та впровадженні спільних досліджень в цій галузі.

] Уряд заборонить імпорт фотопанелей з Китаю (на користь внутрішнього виробництва)
] Уряд застосує мораторій на будівництво великих вітрових та гідроелектростанцій строком на
12 років
Як і в Івано-Франківську, дебати проходили згідно правил Британського парламенту, де уряд
аргументовано захищає свою позицію, а опозиція спростовує її через систему контраргументів та
пропонує власну альтернативу. Суддями дебатів були як Люблінські так і Івано-Франківські експерти.
Фінал дебатів показав такі результати: I місце посіла команда «Pasage» («Пасаж») з Люблніа, на II місці –
команда «Феміда» з Івано-Франківська, а III місце розділили команди «Туристи» з Івано-Франківська та
«Eldorado» («Ельдорадо») з Любліна. Топ-спікером турніру стала Моніка Пєтрашек – студентка
факультету охорони навколишнього середовища департаменту хімії університету Марії Склодовської Кюрі в Любліні.
Учасники дебатів в один голос визнали, що подібні заходи є хорошою нагодою не тільки для обміну
ідеями, протистояння думок щодо поточних екологічних проблем, але також нагода зав’язати міцні
зв’язки з колегами з-за кордону.

Немає кращого працівника, ніж людина,
яка пристрасно ставиться до справи
25 березня 2015 року в Центрі інновацій та впровадження нових технологій в галузі
сільськогосподарського машинобудування Університету природничих наук відбулася зустріч
школярів та роботодавців Любліна.
В зустрічі взяло участь 40 школярів чотирьох середніх шкіл Любліна та представники десяти приватних
компаній і навчальних закладів Любліна (Ideopolis Sp. ZOO, Люблінський науково-технологічний парк,
команда проекту Inno-Брокер, «ПК-енергії», Університет природничих наук, університет Марії
Склодовської-Кюрі, Люблінський католицький університет та Люблінський технічний університет).
Зустріч була присвячена поточній ситуації на ринку праці в Любліні та питанням підготовки
навчальними закладами молодих фахівців в галузі енергозбереження, альтернативних джерел енергії
та в інших галузях промисловості. Коментарі надавалися кожною зі сторін: школярами,
представниками навчальних закладів, підприємцями.
Представники роботодавців представили своє бачення, що виходить з їх власних потреб та загальної
ситуації на ринку праці. Також від них молодь дізналася про наявний потенціал та напрямки розвитку
промисловості, про попит фахівців на ринку праці, зокрема, дотичних до енергоефективності та
відновлювальних джерел енергії.
Представники навчальних закладів представили свої пропозиції зі спеціальностей, які в даний час
користуються успіхом на ринку праці, а також своє власне бачення перспектив розвитку цього ринку.
Цікавим аспектом обговорення стало питання про місце молоді в науці. Виявляється, що попит на
молодих викладачів в кожному університеті є значним, адже молодь – це більш творча когорта у
сприйнятті реальності, ніж покоління досвідчених дослідників, крім того молоді фахівці відзначаються
прагматичністю думки.
З цікавої різнопланової дискусії випливли не менш цікаві висновки.
Завтра сьогоднішні школярі будуть формувати ринок праці, тому це – найбільш активна
частина суспільства. Щоб домогтися успіху в житті, не обов'язково вибирати напрямок освіти,
який є модним зараз - варто йти за своїми інтересами і розвивати їх так, щоб вони приносили
прибуток, тому що немає кращого працівника, ніж людина, яка пристрасно ставиться до справи.
І ця пристрасть дедалі більше розпалюється не тільки факторами, що визначають успіх бізнесу,
а й тим, що співпраця науки та бізнесу суттєво стимулює економіку, завдяки чому розвивається
суспільство. Отже, присвятивши себе науці, можна також домогтися успіху в житті.
Час зустрічі вичерпався практично в розпал дискусії. Безперечно, подібні акції необхідно проводити
частіше, тому що вони допомагають всім зацікавленим гравцям ринку праці знайти те, за чим вони
полюють.

