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2010 novemberében az 
Együtt Európáért Alapítvány 
a „Fenntartható életmódot és 
ehhez kapcsolódó viselkedés-
mintákat ösztönző kampá-
nyok” című felhívásra pályá-
zatot nyújtott be. A befogadást 
és a pozitív elbírálást követően 
az „Együtt a fenntartható 
életmódért” című KMOP-
3.3.4/A-10-2010-0049 azono-
sító számú pályázat támoga-
tásban részesült.

A pályázati konstrukció 
remek lehetőséget nyújtott 
ahhoz, hogy a lakosság kör-
ében népszerűsíteni tudjuk 
a szelektív hulladékgyűjtés-
hez, a csapvízfogyasztáshoz 
és a biztonságos kerékpáro-
záshoz szükséges ismerete-
ket, tudnivalókat. A projekt 

megvalósításában segítséget 
nyújtottak együttműködő 
partnereink: Budapest VII., 
XIV, XVI. és XVII. kerülete-
inek Önkormányzatai, vala-
mint Tatárszentgyörgy Község 
Önkormányzata.

A megvalósítás során 
változatos programokkal igye-
keztünk elérni az óvodásokat 
és általános iskolásokat, bíz-
va abban, hogy az elsajátított 
fenntartható életmóddal 
kapcsolatos ismereteket és 
gyakorlatokat könnyedén be 
tudják építeni a mindennapi 
életükbe. A pályázat keretében 
a gyerekek megismerhették 
a szelektív hulladékgyűjtés 
és a biciklis közlekedés leg-
fontosabb tudnivalóit, ezt 
követően pedig online tesztek 

Köszöntő
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kitöltésével mérhették össze 
tudásukat. A 2012 tavaszán 
megrendezett Bringa Rallykon 
megismerhették a KRESZ bi-
ciklisekre vonatkozó szabálya-
it, melyet egy kerékpáros aka-
dálypályán gyakorolhattak is. 
Az óvodás korosztályt számára 
„Legszebb biciklis élményem” 
címmel indítottunk rajzpá-
lyázatot. Az ovisok lerajzolták 
merre jártak már kerékpárral, 
vagy azt, hogy hova szeretné-
nek eljutni. A felnőtt lakosság 
számára plakátkampányok, 
PR cikkek, sajtóközlemények 
és rádióinterjúk formájában 
juttattuk el a fenntartható fej-
lődés legfontosabb ismereteit. 

Mindezen programok 
megvalósításához nyújtott se-
gítséget az a közel ötvenmillió 
forintos, vissza nem térítendő 
támogatás, amelyet a pályázati 
konstrukció biztosított.

Jelen kiadványunkban 
szeretnénk részleteiben bemu-
tatni a projekt során megvaló-
sult programelemeket. Bízunk 
benne, hogy ez a rövid ismerte-
tő jó példával szolgál mindenki 
számára a tekintetben, hogy a 
fenntartható életmód elkötele-
zettjévé váljék.

A továbbiakban beszélje-
nek helyettem az eredmények.
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A projekt egy éves időtar-
tama alatt célja volt a környe-
zetbarát, alacsony energiaigé-
nyű közlekedési módok közül 
a kerékpározás népszerűsítése 
(az óvodás és általános iskolás 
korosztály kör-
ében), és a kör-
nyezettudatos 
szabadidőtöltés 
t á m o g a t á s a . 
Cél volt a sze-
lektív hulladék-
gyűjtés népsze-
rűsítése, valamint a csapvíz 
fogyasztásának ösztönzése, a 
PET palackok mennyiségének 
csökkentése céljából.

Mindezekkel legfontosabb 
hosszú távú célunk volt a fenn-
tartható életmód és az ehhez 
kapcsolódó viselkedésminták 

elterjesztése, a fogyasztók 
kör nyezet t udatossá gá na k , 
környezetkultúrájának fej-
lesztése, a kompetens és felelős 
fogyasztói magatartás elterje-
désének segítése, a fenntart-

ható életmód ér-
tékeinek és eszkö-
zeinek széleskörű 
elterjesztése, és a 
fennta r thatóság 
é r t é k r e n dj é n e k 
tudatosítása az 
emberekben.

A projekt helyszíne a Kö-
zép-magyarországi régió volt, 
azon belül is Budapest, illetve 
annak négy szomszédos kerü-
lete (a VII., XIV, XVI. és XVII. 
kerületek), valamint Tatár-
szentgyörgy Község.

A projekt célja
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Mivel hosszú távú ha-
tást a fiatalok szemléletfor-
málásával lehet elérni, ezért 
a kampány legjelentősebb 
célcsoportját a fiatal gene-
ráció tagjai alkották. Nekik 
szerveztünk kerékpáros ren-
dezvényeket, oktatást, vala-
mint fenntarthatósági témájú 
tesztkitöltéseket. 

Célcsoportnak számí-
tottak a fiatal felnőttek és 
háztartásvezetők is, hiszen 
az otthonnal kapcsolatos dön-
tések komoly részét ők ala-
kítják, vagy fogják alakítani 
néhány éven belül. Esetükben 
a szelektív hulladékgyűjtés és 
csapvízfogyasztás népszerűsí-
tése kapcsán szerettünk volna 
szemléletformálást elérni. 

Harmadlagos cél- 
csoportként a Közép- 
magyarországi régió 
teljes lakosságát ne-
veztük meg. A szelek-
tív hulladékgyűjtés 
és csapvíz-fogyasztás 
népszerűsítésére ter-
vezett térségi komplex 
kampány ugyanis őket 
is célozta, illetve érte 
el a projekt időtartama 
alatt.
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A programokról
Az „Együtt a fenntartható 

életmódért” projekt célja tehát 
a csapvízfogyasztás, a szelektív 
hulladékgyűjtés és a kerékpáros 
közlekedés népszerűsítése volt. 
A projekt üzeneteit sajtókö-
zlemények, PR cikksorozatok, 
plakátkampányok, rádióinter-
júk és Facebookos játékok 
segítségével közvetítettük 
a lakosság felé. A hatást 
mérő kérdőíveinket elemezve 
kiderült a beérkező vissza-
jelzések pozitívak voltak, 
kampányunk elérte a célját. 
Vagyis egyre többen ismerik fel 
a csapvízfogyasztás előnyeit és 
többen figyelnek oda a szelek-
tív hulladékgyűjtésre is.

Most nézzük részletesen 
a projektelemeket!

Csapvízfogyasztás

A csapvízfogyasztás ösz-
tönzésével célunk a hulladék 
PET palackok mennyiségének 
csökkentése. A csapvíz minő-
ségével kapcsolatos negatív hi-
edelmek, előítéletek eloszlatá-
sa érdekében a résztvevő négy 
budapesti kerületben a Wessling 
Hungary Kft. megbízásunkból 
vízminőség-vizsgálatot és elem-
zést végzett, 
m e l y n e k 
e r e d m é -
nyét sajtó-
köz lemé -
n y e k b e n 
és az ala-
p í t v á n y 
honlapján 
is közzé-
tettük.
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 A vizsgálat alapján a 
fővárosi csapvíz a vizsgált ke-
rületekben kellemesen üdítő, 
jó szomjoltó hatású, mér-
sékelt ásványi-anyag 
tartalmú és min-
denben megfelel 
a 201/2001-es (X. 
25.) kormányrendelet-
ben meghatározott ivóvíz-mi-
nőségi előírásoknak. Ahhoz, 
hogy ne pusztán az elvégzett 
vízminőség-vizsgálat álljon 
tényként a fővárosi 
csapvíz-minőség jó-
ságának alátámasz-
tására, az alapítvány 
a vizsgálat idejében és 
a kampányzáráskor is 
megkérdezte rajongóit 
a legnagyobb közös-
ségi portálon vízfo-
gyasztási szokásairól, mely 
szerint a válaszadók 46,5 szá-
zaléka számára nem számít a 
meginni tervezett víz forrása; 
a csapvizet és az ásványvizet 

ugyanolyan valószínűséggel 
fogyasztja, attól függően, mi-
hez fér hozzá könnyebben. A 

csapvízfogyasztás nép-
szerűsítése érdekében 
a közösségi oldalon 
létrehozott profilnak 

a projektzárásig 520 
rajongója lett, s a hálózat 

tagjainak passzív elérése egy 
időszakban meghaladta a napi 
100 ezres szintet.

A vízminőség vizsgálat 
alapján több alkalommal PR 
cikkeket jelentettünk meg a 
kerületek lapjaiban, honlapja-
in, de több jelentős budapesti, 
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illetve országos folyóiratban és 
a legolvasottabb hírportálokon 
is megjelent a kampány híre. 
Három alkalmas plakátkam-
pányunkkal pedig elsősorban 
a négy kerületben élők, dolgo-
zók, tanulók találkozhattak.

szelektív 
hulladékgyűjtés

A szelektív hulladék-
gyűjtést népszerűsítő kampá-
nyunk szlogenje a „Mindent 
a maga helyére!” lett, melyet 
az erre létrehozott közösségi 

profil is jel-
mond a t á u l 
kapott. Az 
oldal aktív 
r a j o n g ó t á -
bora a pro-
jektzá rásig 
elérte a 200 
főt, a pasz-
szív elérések 

azonban a heti ötvenezres 
értéket is elérték. A négy bu-
dapesti kerületben megvaló-
sított három alkalmas plakát-
kampányban a helyes hulla-
dékszelektálás fontosságára 

hívtuk fel a lakosság figyelmét.  
Az önkormányzati lapokban 
és honlapokon megjelent négy 
alkalmas cikksorozatban pe-
dig az általános információk 
mellett kerületi sajátosságokat 
is bemutattunk.

A téma jelentősége miatt 
az általános iskolás gyereknek 
készített oktatási segédanyag-
ban és a több mint kilencezer 
tanuló által kitöltött tesztek-
ben is helyet kapott a szelektív 
hulladékgyűjtés.
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kerékpáros 
közlekedés

A Bringa Rally elneve-
zésű program 2012 tavaszán 
9 általános iskolában került 
megrendezésre. A részt-
vevő iskolások az alapvető 
KRESZ-szabályok megisme-
rése céljából oktatást kaptak, 
melyek végén KRESZ-tesz-
tekkel mérhették fel a meg-
szerzett tudásuk szintjét.  
A tesztet kitöltők között min-
den iskolából kisorsolásra 
került egy-egy tanuló, akinek 
nyereménye egy kerékpáros 
fejvédő volt, mellyel biztonsá-
gosabban tud kerékpározni. A 
KRESZ-szabályok gyakorlati 

megismerte-
tését nagy-
ban segítette 
az iskolák ud-
varán felál-
lított biciklis 
a k a d á l y p á -
lya, melyeken 
k ü l ö n b ö z ő 
ügyességi fel-
adatokat kellett megoldaniuk 
a tanulóknak, akik a program 
végén fényvisszaverő matricát 
és karpántot kaptak.

Bringázz a suliba kam-
pányunk célja szintén a biz-
tonságos kerékpáros közleke-
dés népszerűsítése volt a 7-14 
éves korú gyerekek körében. 

Azok a tanu-
lók, akik ta-
vasszal, illetve 
ősszel két hét 
alatt legalább 
hat alkalom-
mal biciklivel 
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érkeztek az iskolába, kerékpá-
ros kulacsot kaptak jutalmul, 
fődíjként pedig egy kerékpár is 
gazdára talált. 

A fenntart-
hatósági témájú 
teszteket az álta-
lános iskolák 3-6. 
osztályos gyerme-
kei töltötték ki. A 
kérdések a kerék-
páros közlekedés és a szelektív 
hulladékgyűjtés témái körébe 
tartoztak, melyhez oktatási 
segédanyagot juttatunk el 
az összes kitöltő számára. A 
tanulók így a 

Bringa Rallykon elsajátított és 
az önállóan is megszerezhető 
ismeretek alapján rövid online 

teszteket töltöttek 
ki iskolai foglalko-
zás keretein belül. 
A legjobban kitöltő 
osztályok ajándék-
ban részesültek, és 
az összes kitöltő 
között fődíjként 

kisorsoltunk egy kerékpárt 
is.

A legkisebbek számára 
óvodai rajzpályázatot hir-
dettünk „Legszebb bicik-
lis élményem” címmel.
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Akerékpáros közlekedéssel 
kapcsolatos élmények felidé-
zését, megörökítését célzó 
kampánnyal a projektben 
részt vevő kerületek összes 
óvodáját sikerült megszólítani. 

Rengeteg rajz érke-
zett, melyből a zsűri dönté-
se alapján a legszebb 70-et 
ajándék kerékpáros fejvé-
dővel jutalmaztuk. Ezek az 
alkotások megtekinthetőek 
az alapítvány honlapján.

A projektről további in-
formációkat talál az alábbi 
oldalakon:

•	 www.egyutteuropaert.eu/ 
projektek/egyutt-a-
fenntarthato-eletmodert/

•	 https://www.facebook.com/
Mindentamagahelyere

•	 https://www.facebook.com/
EgyuttEuropaertAlapitvany
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Az Együtt Európáért 
Alapítványt magánszemé-
lyek alapították 2007-ben 
azzal a küldetéssel, hogy 
tevékenységeivel elősegítse 
hazánk sikeres európai uni-
ós tagságát, valamint ezzel 
párhuzamosan a fejlett tagál-
lamokhoz való társadalmi és 
gazdasági felzárkózást.

Ennek megfelelően legfőbb 
céljaink az alábbiak:

 � természet- és környezet-
védelem,

 � a tudatos élet szemléleté-
nek terjesztése,

 � a megújuló energiaforrá-
sok használatának ösztön-
zése,

 � a hátrányos helyzetűek se-
gítése,

 � turisztikai fejlesztések,

 � közösség-és egészségfej-
lesztések,

 � az önkéntesség népszerű-
sítése és elterjesztése.

Alapítványunk közelebbről 
meghatározható feladatai a 
fentebb említett célokból ve-
zethetők le. A működés első 

A programot
lebonyolító szervezet
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éveire jellemző tudományos 
kutatómunka és az eredmé-
nyek publikálása egyetemi 
együttműködés keretében 
valósult meg. Az alapítvány 
számos környezeti fenntartha-
tósággal kapcsolatos kutatást 
koordinált és támogatott szak-
embereivel, illetve véleménye-
zett különböző fejlesztési ter-
veket, továbbá több képzési és 
oktatási programban is részt 
vett.

Az utóbbi években a 
hangsúlyok a kutatásról még 
inkább az oktatás, s a gyakor-
latban történő szemléletfor-
málás irányába tolódtak. A 
szervezet egyre több olyan 
projekt megvalósításán dolgo-
zik, melyek célja – elsősorban 
a fiatal korosztályt érintő – 
szemléletformálás, legyen szó 
környezettudatos életmódról, 
felelős viselkedésformákról 
vagy az önkéntességről.

Az alapítvány nem csak 
egyes projektjeiben igyekszik 
mindent megtenni az általa 
képviselt célokért: a minden-
napok során is törekszünk a 
társadalmilag felelős és kör-
nyezeti szempontból fenntart-
ható működésre.

elérhetőségeink:
 � Székhely: 

1078 Budapest,  
Marek József u.5. 3/33.

 � Iroda: 
1145 Budapest,  
Torontál u. 23-25. fszt. 1.

 � Tel.:  
06-1-784-2557   
Fax:  
06-1-784-2574

 � E-mail:  
info@egyutteuropaert.eu

 � Honlap:  
www.egyutteuropaert.eu

 � Facebook:  
www.facebook.com/
EgyuttEuropaertAlapit-
vany
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