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Aggaszt a klímaváltozás? Építs közösséget és takaríts meg energiát!
2019 júniusában második alkalommal indult el az E.ON EnergiaKözösségek program
klímabarát, energiatudatos életmódot népszerűsítő 10 hetes "Kell ennyi energia?!"
közösségi média kampánya a GreenDependent Intézet és az E.ON csoport
együttműködésében.
A kampány során hetente hasznos tippeket, ötleteket, érdekes cikkeket olvashattak az
E.ON EnergiaKözösségek Facebook oldalának követői arról, hogy hogyan tehetnek saját,
mindennapi életükben a klímaválság enyhítéséért, azaz hogyan tudják beruházás nélkül is
egyszerűen háztartásuk energiafogyasztását csökkenteni, és így elindulni egy
fenntarthatóbb, karbon-szegény életmód felé vezető úton.

A kampány keretében 3 kihívást is meghirdettünk, melyekre bárki jelentkezhetett a
közösségi oldalon keresztül. Az első kihívásban - a tavalyihoz hasonlóan - egy online
zöld önismereti kérdőív kitöltése volt a feladat, ami idén is nagy népszerűségnek
örvendett, csaknem 350-en vettek benne részt.
Az idei második kihívás egy haladó zöld témákkal foglalkozó kvíz volt, ahol minden
egyes kérdéshez kapcsolódóan tényeket és tippeket is megosztottunk a kitöltőkkel. Olyan
témákat vetettünk fel, mint hogy milyen fontos tisztába lenni a háztartások karbonlábnyomával; hogy mi is a svéd „repülni szégyen” (flygskam) mozgalom; vagy hogy a
felelős étkezés hogyan segít a klímaváltozás elleni harcban. A célunk az volt, hogy ezzel
is segítsük a kitöltőket a fenntartható életmód felé haladó úton. A második kihívásba 224en kapcsolódtak be.
A harmadik kihívás során arra bíztattuk a résztvevőket, hogy osszák meg velünk egy-egy
„zöld nyaraláshoz” kapcsolódó élményüket; a beküldött megoldások közül a legjobbakat
zöld vásárlási utalvánnyal jutalmaztuk, ahogy zöld utalványokat sorsoltunk ki a kérdőíveket
kitöltők között is.

Idén ősszel pedig immáron 8. alkalommal indul el az EnergiaKözösségek program
közösségi része, ahol a résztvevők csupán viselkedésük megváltoztatásával igyekeznek
minél több (minimum 9%) energiát megtakarítani. A versenyben EnergiaKözösségek,
vagyis 5-10 háztartásból (pl.: szomszédokból, munkatársakból, barátokból, osztálytársak
szüleiből) alakított csoportok vehetnek részt, melyeket egy-egy önkéntes klíma-koordinátor
fog össze.
A klíma-koordinátorok feladata saját EnergiaKözösségük
megszervezése az ősz folyamán, majd vezetése a
verseny során, december és május között. A
koordinátorok segítik, hogy a közösség tagjai minimum
havonta leolvassák a mérőórákat, hogy a lehető legjobban
oldják meg a kreatív feladatokat, valamint hogy minél több
energiát takarítsanak meg.
Klíma-koordinátornak bárki jelentkezhet, a feladat nem
igényel előzetes tudást, a GreenDependent Intézet
szakértő trénerei mindenkit felkészítenek. Ennek
érdekében az Intézet három képzést szervez – kettőt a
verseny előtt, egyet pedig a verseny félidejében – ahol
az elméleti és gyakorlati ismeretek mellett számos
szakmai háttéranyagot biztosít a résztvevők számára.
Amire viszont szükség lesz, az a kitartó lelkesedés!
Klíma-koordinátornak jelentkezni az alábbi űrlap kitöltésével lehet, szeptember 15-ig! A
jelentkezés előtt javasoljuk képzéseket bemutató leírásunk átolvasását, ami részletesen
taglalja, hogy miről is szól igazán az EnergiaKözösségek program; és hogy mit jelent,
milyen feladatokkal jár a klíma-koordinátorság.

Részleteket a programról és a jelentkezésről:
www.energiakozossegek.hu
Kedvcsináló:
 összefoglaló kisfilm az EnergiaKözösségek programról,
 kisfilm a program 7. évadának záró rendezvényéről.
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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