
У СОКОДЕВІ ми визнаємо фундаментальну взаємозалежність навколишнього середовища та людського 
розвитку. Виснаження природних ресурсів, деградація екосистем і навколишнього середовища, кліматичні 
зміни та порушення екологічних циклів завдають шкоди підтриманню та покращенню умов життя 
населення.
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Без урахування екологічних зв’язків досягти Цілей 
сталого розвитку до 2030 року буде неможливо, 7 
цілей з 17, які безпосередньо відображають важливість 
збереження здорових відносин з навколишнім 
середовищем, нашим середовищем життя:

Чиста вода та санітарія

Забезпечити усім доступ до води та 
санітарії та забезпечити стале управління 
водними ресурсами

Чиста енергія за доступною ціною

Забезпечити доступ для всіх до надійних, 
стабільних та сучасних енергетичних 
послуг за доступною ціною

Сталі міста та громади 
Зробити все можливе щоб міста та 
населені пункти стали інклюзивними, 
безпечними, стійкими та сталими

Відповідальне споживання та 
виробництво

Створення сталих моделей споживання та 
виробництва

Заходи боротьби з кліматичними 
змінами  

Вжити термінових заходів для подолання 
кліматичних змін та їх впливу

Водне життя

Збереження та стале використання 
океанів, морів і морських ресурсів для 
сталого розвитку

Земне життя

Збереження та відновлення наземних 
екосистем, забезпечення їх сталого 
використання, стале управління лісами, 
боротьба з опустелюванням, зменшити 
та зупинити процес деградації земель та 
втрати біорізноманіття

СОКОДЕВІ визнає важливість спільного внеску в 
захисті навколишнього середовища і боротьбі з 
кліматичними змінам: в нашій організації, в Канаді 
та за кордоном, у всіх наших програмах, проектах і 
діяльності.

Під нашою екологічною політикою ми розуміємо 
наступне :

Обмежити негативний вплив наших 
програм, проектів та заходів на 
навколишнє середовище та збільшити їх 
позитивний вплив.

Підтримувати наших партнерів в 
усвідомленні, розвитку знань, прийнятті 
рішень та дій щодо навколишнього 
середовища

Інституціоналізувати екологічний рефлекс

Забезпечити екологічні рішення та 
інновації, пов’язані з кліматичними 
змінами, які адаптовані до контексту 
наших проектів, партнерів та країн 
інтервенції

Такою інституційною політикою СОКОДЕВІ приймає чітке 
і загальне бачення нашої ролі як організації та наших 

обов’язків у досягненні нашої загальної мети - захисту 
навколишнього середовища та боротьби з кліматичними 

змінами.
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Кооперативна модель та 
модель, яку ми надаємо, 

зміцнює почуття приналежності, 
відповідальності та здатності 
діяти, для індивідуального та 

колективного зобов’язання щодо 
навколишнього середовища.

Пропонуючи своїм членам 
послуги, що задовольняють 

спільні потреби, кооперативи 
допомагають правильно 
управляти природними 

ресурсами.

Вони є джерелами інновацій 
для мінімізації їхнього 

екологічного впливу і боротьби 
зі зміною клімату, одночасно 
підвищуючи внесок членів як 

суб’єктів їхньої адаптації.

НАШІ 
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СОКОДЕВІ: НАВКОЛИШНЄ 
СЕРЕДОВИЩЕ ТА КООПЕРАТИВИ

Місія СОКОДЕВІ полягає в тому, щоб сприяти сталому розвитку країн, маючи за ціль підвищити відповідальність 
населення, що, зокрема, сприяє підвищенню екологічної відповідальності.

Ми вважаємо, що розвиток наших партнерів залежить в першу чергу від них самих. У розділі «Екологія» ми хочемо 
підтримати їх у прийнятті обґрунтованих рішень та сприяти зміцненню та покращенню їхніх екологічних можливостей, 
обміну знаннями та досвідом.

Своїми цінностями та принципами, акцентом на сталому, відповідальному та інклюзивному розвитку, укоріненням 
в середовищі та масштабах своїх дій, кооперативи є важелем захисту навколишнього середовища та стійкості громад 
щодо кліматичних змін.
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ФУНДАМЕНТАЛЬНІ ПРИНЦИПИ
Нижче наведені основні принципи, які визначають наші рішення та інтервенції :

Підвищення та зміцнення екологічного потенціалу 
має вирішальне значення для інтеграції екологічних 
міркувань у процесі прийняття рішень та управлінні, 
а також в діях, щоб забезпечити відчутний захист 
природних ресурсів, екосистем та навколишнього 
середовища, а також підвищити стійкість громад до 
кліматичних змін.

Дотримання екологічних законодавчих норм дає 
змогу сприяти локальним діям, які необхідні для 
справедливого та відповідального використання 
природних ресурсів, захисту навколишнього 
середовища та боротьби з кліматичними змінами.

Цілісне і багатовимірне бачення є необхідним для 
досягнення сталого, відповідального, та соціально-
суспільного розвитку. Це означає, що виробнича 
діяльність кожного та кожної повинна базуватися на 
середовищі, здатному підтримувати її, при цьому 
не завдаючи шкоди його стійкості та  екологічно-
кліматичним регуляторним ролям.

Для розуміння реалій навколишнього середовища 
важливим є партисипативний та інклюзивний підхід, 
щоб гарантувати соціально-екологічну доцільність 
впроваджених заходів та забезпечити причетність 
всіх зацікавлених сторін до змін, що стосуються 
захисту навколишнього середовища та боротьби з 
кліматичними змінами.
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НАШІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ 
Для трансформації нашої екологічної політики в позитивні зміни, кожен та кожна має відігравати певну 
роль.

1
Ознайомити усіх партнерів з нашою екологічною 
політикою.
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2
Систематично розробляти та використовувати 
інструменти для реалізації нашої екологічної 
політики, включаючи: норми застосування політики; 
аналіз екологічного потенціалу та кліматичної 
вразливості ланцюга секторів діяльності; протокол 
організаційної діагностики по навколишньому 
середовищу та кліматичних змінах; екологічні аналіз 
та оцінку програм, проектів, заходів; показники та 
механізми моніторингу довкілля; заходи екологічного 
управління для внутрішніх операцій; різноманітні 
екологічні знання та навчальні матеріали.

Кожен член та членкиня персоналу СОКОДЕВІ 
має спільну відповідальність за захист довкілля 
та боротьбу зі зміною клімату. Таким чином, 
кожна людина зобов’язується застосувати 
основні принципи цієї політики, прийнявши 
наявні стратегії, у всіх компонентах програм, 
проектах та діяльності, а також у щоденній 
реалізації своєї роботи.

Крім того, Правління та вище керівництво СОКОДЕВІ 

зобов’язуються проявляти лідерство, щоб надихнути 

всіх співробітників організації на впровадження 

заходів щодо захисту навколишнього середовища та 

боротьби з змінами клімату. 

Зокрема, у СОКОДЕВІ, ми зобов’язуємося :
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Взяти до уваги вразливі місця та гендерні потреби та 
підвищити роль і лідерство жінок, а також особливий 
внесок різних верств населення, включаючи 
вразливих та маргіналізованих людей, як суб’єктів 
захисту навколишнього середовища та боротьби з 
кліматичними змінами.

Застосовувати інновації щодо захисту навколишнього 
середовища та боротьби з кліматичними змінами, 
у поточній та майбутній діяльності, особливо з 
елементами програмування, чітко призначеними 
для зменшення викидів парникових газів, екологічно 
обґрунтовані та розумні технології в умовах зміни 
клімату, альтернативних джерел енергії, стратегії 
адаптації та інноваційних страхових продуктів тощо, а 
також роль кооперативів та товариств взаємодопомоги 
у цьому аспекті.

Досліджувати та поширювати економічні можливості 
з доданою екологічною цінністю, наприклад, при 
виборі ланцюга створення доданої вартості, збільшуючи 
цінність побічних продуктів для нової економічної 
діяльності або шляхом зменшення залежності від 
видобувного палива.
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Враховувати екологічну ситуацію в країнах, де ми 
працюємо (екологічна політика, чинне законодавство, 
екологічна ситуація та зміна клімату, екологічні 
рекомендації, пріоритети, проекти та програми, 
консультанти та ресурси по екології тощо).

8
Інвестувати у покращення обізнаності та обмін 
знаннями та досвідом у сфері навколишнього 
середовища та кліматичних змін, також з нашими 
організаціями-членами та іншими партнерами.

3
Зробити усе можливе для зміцнення екологічних 
можливостей наших партнерів на місцях та їх членів 
та членкинь для інтеграції екологічних міркувань 
у процес прийняття рішень та управлінні, а також у 
продуктах, послугах та діяльності.



15
Реалізувати та оновлювати стратегічні та інституційно-
операційні плани, включаючи цілі та завдання для 
постійного покращення наших екологічних показників..

14
Щорічно оцінювати реалізацію нашої екологічної 
політики відповідно до конкретних цілей та індикаторів, 
і ділитися результатами з нашим правлінням.

13
Надати можливість нашим організаціям-членам та 
іншим партнерам компенсувати викиди парникових 
газів шляхом участі у програмі лісовідновлення в 
Квебеку та за кордоном: Дерево взаємодії.

12
Досягнути нашого щорічного вуглецевого балансу, 
щоб компенсувати викиди парникових газів та 
мінімізувати наш вуглецевий слід.

11
Виконувати наші внутрішні дії щодо захисту 
навколишнього середовища (офісна діяльність, 
навчальні заходи та екологічні події, комунікації, 
подорожі та транспорт, відповідальне постачання 
та споживання, зменшення залишкових матеріалів 
та підвищення цінності шляхом утилізації або 
компостування тощо).
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10
Сприяти розвитку альянсів та партнерства з 
різними організаціями, групами громадянського 
суспільства або урядовими установами, сприяючи 
досягненню загальної мети цієї політики, а саме: 
захист навколишнього середовища та боротьба з 
кліматичними змінами.

9
Інвестувати у покращення обізнаності та безперервне 
навчання нашого персоналу у головному офісі та 
персоналу на місцях щодо захисту, збереження та 
відновлення навколишнього середовища, зменшення 
та пом’якшення кліматичних змін, адаптацією до них.


