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Klíma-koordinátorok kerestetnek az EnergiaKözösségek program 6. évadára! 

Legyél Te is a kislábnyomos, zöld életmód „nagykövete”! 

 Meguntad már, hogy mindenki csak papol a klímaváltozásról, de semmit sem tesz ellene? 

 Lelkes és a környezetünkért felelősséget érző ember vagy? 

 Szeretnél beruházás nélkül legalább 9% energiát megtakarítani? 

 Kíváncsi vagy, hogy lehet otthon energiát megtakarítani, háztartást zöldíteni? 

 Érdekelne, hogy egy közösséggel együtt dolgozz egy közös cél eléréséért? 

 Sok háztartás-zöldítési tipped van, amit másokkal is szívesen megosztanál? 

 Tudnál segítségünkkel másoknak is segíteni, velük együtt klímabarát menüt és nyaralást tervezni? 

AKKOR JELENTKEZZ NÁLUNK, MERT  

felnőtt „klíma-koordinátorokat” és fiatal „energiavadászokat” keresünk 
EnergiaKözösségek szervezésére! 

Az elmúlt 5 év sikeres programjaira építve idén ismét elindítjuk a 

díjnyertes EnergiaKözösségek energiamegtakarítási és életmód-

zöldítési versenyünket sok-sok értékes nyereménnyel! Az „E.ON 

EnergiaKözösségek” programban családok/háztartások csoportjai 

(ún. EnergiaKözösségek) versenyeznek abban, hogy ki tud több 

(de minimum 9%) energiát megtakarítani otthonában beruházás 

nélkül, és ki tud a legjobb megoldásokkal előrukkolni a kreatív 

feladatok kapcsán családja, közössége bevonásával.   

A verseny elmúlt 5 évada során: 

 151 klímakoordinátort és energiavadászt képeztünk ki,  

 132 közösség alakult, több mint 700 háztartás 

részvételével,  

 illetve a program rendezvényinek karbon-lábnyom 

semlegesítésére 523 őshonos gyümölcsfát ültettünk el! 

Csatlakozz Te is és légy a változás részese, a 

kislábnyomos életmód „nagykövete”! 

A részvétel ingyenes, az ország egész területéről várjuk a 

jelentkezőket! Előzetes energiatudatossággal vagy 

klímaváltozással kapcsolatos tudás nem szükséges, azt a 

résztvevők a program során szakértők segítségével 

megszerzik! 
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Mit is csinál egy klíma-koordinátor?  

 Minden EnergiaKözösségnek lesz egy felnőtt klíma-

koordinátora (és esetleg egy fiatal, 12-16 éves 

energiavadásza). Feladatuk, hogy összefogják a 

közösséget, átadáják a szervezőktől kapott 

információkat közösségük tagjainak, biztassák és 

motiválják őket. 

 Egy EnergiaKözösséget 5-10 háztartás/család alakít, a 

tagok lehetnek szomszédok, barátok, munkatársak stb., 

akiket a klíma-koordinátor toboroz, majd képvisel a verseny 

során.  

 A feladatok ellátására 2x1 napos képzés keretében készíti 

fel a GreenDependent a koordinátorokat és az 

energiavadászokat. A részvétel erősen ajánlott!  

 Az első képzésre várhatóan 2016. november elején, a 

másodikra 2017. februárban kerül sor. 

A közösségek szervezésére és felkészülésre  

2016. október-november során lesz lehetőség, míg a 

verseny 2017. január 1. és 2017. május 31. között lesz. 

 

Jelentkezni 2016. szeptember 30–ig lehet az online 

jelentkezési lapunk kitöltésével! 

Energiavadászoknak nem szükséges külön 

jelentkezni! 

 

További részletek a programról:  

E.ON EnergiaKözösségek honlapja, 

 info@energiakozossegek.hu 

Friss hírek folyamatosan: 

A program közösségi oldalán: 

„Soha ne kételkedj abban, hogy egy mély gondolatokkal 

rendelkező, felelősségteljes kis csoport képes 

megváltoztatni a világot, hiszen ez az egyetlen módja a 

világ megváltoztatásának!” 

(Margaret Mead) 
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