SAJTÓKÖZLEMÉNY
2018. augusztus 6. Azonnal közölhető.

Zöldebb életmódra váltanál? Klíma-koordinátorokat keresünk az ősszel induló
EnergiaKözösségek program 7. évadára!
„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)
Ha úgy érzed, hogy:
Energiabajnok vagy? Segítenél másoknak is, hogy azok legyenek?
Szeretnél beruházás nélkül otthonodban energiát megtakarítani, és rezsiszámládat
csökkenteni?
Szeretsz szervezni és másokkal együtt valami pozitív dologért küzdeni?
Épp új kihívást keresel?
Szeretnél zöld életmódra váltani másokkal együtt?
AKKOR JELENTKEZZ NÁLUNK, MERT
"klíma-koordinátorokat" keresünk EnergiaKözösségek szervezésére!
2018. őszén újra elindul az E.ON
EnergiaKözösségek háztartás zöldítő
programja, ahol családok/háztartások csoportjai
dolgoznak azon, hogy beruházás nélkül ki tud
több (minimum 9%) energiát megtakarítani
otthonában. A verseny során a részt vevő
közösségek megtanulják, hogyan válthatnak
zöldebb életmódra és érhetnek el jelentős
energia - és ezáltal pénzbeli - megtakarítást is
otthonukban nagyobb beruházás nélkül. Az
erőfeszítést természetesen jutalmazzuk, míg mindenki egy inspiráló nagyobb közösség
tagja is lesz!
CSATLAKOZZ TE IS, és legyél részese egy fenntarthatóbb életforma, a
kislábnyomos életmód elterjesztésének!
A részvétel ingyenes, az egész ország területéről várjuk a jelentkezőket. Előzetes
energiatudatossággal, zöld életmóddal vagy klímaváltozással kapcsolatos tudás nem
szükséges, azt a résztvevők a program során a GreenDependent szakértőinek
segítségével megszerzik.
Mit csinál egy klíma-koordinátor?
 Minden EnergiaKözösségnek lesz egy
felnőtt klíma-koordinátora (és esetleg
egy fiatal, 10-16 éves energiavadásza).
Feladatuk, hogy összefogják a
közösséget, átadják a szervezőktől
kapott információkat közösségük
tagjainak, biztassák és motiválják őket.




Egy EnergiaKözösséget 5-10 háztartás/család alakít, a tagok lehetnek
szomszédok, barátok, munkatársak, osztálytársak családjai, stb., akiket a klímakoordinátor toboroz, majd képvisel a verseny során.
A feladatok ellátására 2x1 napos képzés keretében (várhatóan 2018. októberben és
2019. februárban) készíti fel a GreenDependent a koordinátorokat és az
energiavadászokat. A részvétel ingyenes, és erősen ajánlott! 

Miért jó Energiaközösségezni? Korábbi években résztvevő versenyzők mondták:
„Jó kis kihívás, csapatformáló és játékos életmódváltás, mely
utána is tovább él.:-)”
„Jó kis közösségi játék, váratlan felismerésekkel.:-)”
„Ennél kevesebbel nem lehet megúszni a klímaválságot.”
„Tudatos fogyasztás = spórolás ugyanazon az életszínvonalon”
„Érdemes végigcsinálni! A megtakarított összeget ökotudatosan is
fel lehet majd használni, összekovácsolja az embereket a közös
vállalás."
„Nagyon jó egy ilyen szuper közösséghez tartozni. Megtudhatjuk,
hogyan csökkenthetjük rezsinket, mire érdemes odafigyelni a
háztartásunkban...Összehozza a családot, barátokat, közösséget.”
„Jó kezdeményezésnek tartjuk, hogy ösztönzik az embereket az
energiatakarékosságra. A gyerekek révén a családokat is
belevonják a versenybe."
„Már visszatérő versenyzők vagyunk, nem unalmas :-) Mindig van
mit tanulni, a feladatok is változatosak voltak, egymást motiváljuk."

Ha kedvet kaptál,
JELENTKEZZ TE IS KLÍMA-KOORDINÁTORNAK
online jelentkezési lapunk kitöltésével 2018. szeptember 15-ig!

Kedvcsináló:
 Miért jó klíma-koordinátornak lenni? - korábbi klímakoordinátorok véleménye alapján,
 Miért jó EnergiaKözösségezni? - korábbi versenyben
résztvevők véleménye alapján,
 összefoglaló kisfilm az EnergiaKözösségek programról,
 kisfilm a program 6. évadának záró rendezvényéről.

GreenDependent Intézet

www.intezet.greendependent.org

További részletek a programról:
http://www.energiakozossegek.hu/
info@energiakozossegek.hu
Az E.ON EnergiaKözösségek facebook oldala

A program védnöke Dr. Bándi Gyula, a jövő nemzedékek szószólója.

További információk, sajtókapcsolat:
GreenDependent Intézet:
Vadovics Edina – telefon: 20/512 1887
e-mail: info@greendependent.org
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E.ON Hungária csoport:
Varga Ivett
e-mail: ivett.varga@eon-hungaria.com
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