SAJTÓKÖZLEMÉNY
TOVÁBBRA IS LEHET CSATLAKOZNI A KISLÁBNYOM HÁZTARTÁSI
ENERGIATAKARÉKOSSÁGI VERSENYHEZ!
2012. január 30., azonnal közölhető
A Kislábnyom kampány célja, hogy a háztartások energiatudatosságát és
energiahatékonyságát növelje, és népszerűsítse a klímabarát, szén-szegény életmódot. A
kampány során a GreenDependent Egyesület bemutatja, hogy beruházás nélkül,
viselkedésünk megváltoztatásával is jelentős mennyiségű energiát – és így pénzt!
– tudunk megtakarítani.
A kampány keretében először 10 helyszínen tartott az Egyesület informális képzést
Közép-Magyarország különböző településein, amelyeken összesen több mint 250 család
vett részt. A tanulási folyamat során bemutatták, hogy egy társadalom energiafogyasztását
nem csupán az energiához kapcsolódó szokások, azaz pl. a fűtés, világítás, közlekedés,
befolyásolják, hanem az is, hogyan étkezünk és hogyan töltjük szabadidőnket. A képzések
után a helyi klíma-koordinátorok, valamint a rendszeresen megjelenő elektronikus
Kislábnyom hírlevél és kiadványok támogatnak minden érdeklődőt az energiatakarékos és
klímabarát életmód megvalósításában.
A program másik, jelentős állomása az energiatakarékossági verseny, amelyhez
folyamatosan lehet csatlakozni. A verseny során a résztvevőknek – a regisztráció után - a
következőket kell tenniük:
1. a játék ideje alatt minden hónap elején le kell olvasniuk és az online karbonkalkulátorban
feljegyezniük
mérőóra
állásaikat.
A
kalkulátor
a
gépkocsi/közlekedési szokásokra, illetve az élelmiszerfogyasztásra is rákérdez;
2. a meghirdetett 2 online feladatot megoldani. A második feladatként beküldendő
online tudáspróba részletei már elérhetőek a honlapon, míg a harmadik február
végén kerül meghirdetésre. (Az első feladat egy háztartási energia audit volt.)
3. Aki extra pontokat szeretne elérni, azok megoldhatják a szorgalmi feladatok egyikét.
Azok a háztartások, akik ezen kívül is vágynak kihívásokra, a játék folyamán plusz
pontokat szerezhetnek néhány kreatív, a család minden tagjának közreműködésével
megoldott feladat elkészítésével. Ezekkel bármely háztartás javíthatja is akár a versenyben
a kötelező feladatok megoldásával kivívott helyezését. A második szorgalmi feladat
keretében klímabarát utazási/közlekedési terv készítésére ösztönözzük a családokat
a kevesebb autóhasználat érdekében.
A folyamatosan feltöltött fogyasztási adatokat és a beküldött feladatokat egy szakmai
zsűri pontozza. A legjobban szereplő, legkörnyezettudatosabb háztartások a
megtakarítás mellett értékes nyereményeket is kapnak: A++ energiaosztályú
hűtőszekrény, laptop, kerékpár, környezetbarát családi nyaralás és környezetbarát
termékeket tartalmazó ajándékcsomag.
A győztes háztartások a nyereményeket személyesen vehetik át a 2012 májusában
megrendezésre kerülő záró rendezvényen.
Fontos, hogy mindenki minél előbb regisztráljon, mert annál nagyobb az esélye a
nyeremények megszerzésének! Regisztrálni a http://kislabnyom.hu címen lehet.
A versenyben való részvétel ingyenes, bármely közép-magyarországi háztartás
számára nyitott, előzetes tudás nem szükséges!
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A Kislábnyom programról
A klímaváltozás egész Európában aggodalommal tölti el az embereket. A legújabb
kutatások szerint ennek következtében egyre nagyobb érdeklődés mutatkozik az önkéntes
energiafelhasználás-csökkentés iránt, amelyet leginkább a családok képesek megvalósítani,
főleg, ha ezt egy közösség tagjaiként teszik, ahol szakértői támogatás és tanácsok mellett
más családokkal is együttműködhetnek, egymást erősíthetik.
Épp ezért a GreenDependent Egyesület Új Széchenyi Terv keretében finanszírozott
„Kislábnyom” kampányának célcsoportja a háztartások, mert az összes CO2-kibocsátás
30%-a háztartásokban keletkezik, valamint az összes energiafelhasználás 40%-a is itt
történik. Ezért annyira fontos a kis karbon-lábnyomú, azaz energiatakarékos életmód
tudatosítása, elterjesztése és népszerűsítése a lakosság körében.
A GreenDependent Fenntartható Megoldások Egyesületéről
Az Egyesületet 2005-ben hozták létre magányszemélyek, azóta több nemzetközi FP7-es
kutatási projektben is aktív partner, illetve számos hazai környezetvédelmi szervezettel
valósított meg közös projekteket, pl. a „Nagycsalád – kis lábnyom” kampány, vagy a
Gödöllői klíma-klub elindítása, melyben a helyi háztartások és családok számára szervez
havi rendszerességgel klubtalálkozókat a klíma- és energiahasználati tudatosság növelése,
valamint a háztartások energiafogyasztásának csökkentése céljából.
A GreenDependent Egyesület a Klímabarát Települések Szövetségének pártoló tagja.
A Kislábnyom program fővédnöke

A verseny főtámogatója

Támogatók
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