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Az alapítvány célja az energiahatékonyság és a megújuló energiák felhasználásának támogatása, a 

környezeti minőség javításának elősegítése a Dél-Dunántúl régióban: 

 tanácsadással, 

 az önkormányzatok és kistérségi társulások energiagazdálkodásának támogatásával. 

 

Az alapítvány energia és megújuló energia tanácsadó tevékenységet az alábbi területeken 

folytatott:  

- Fogyasztásmérő (9 alk.), hő kamera (7 alk.) kölcsönzése;  

- Hőtérkép készítése (5 db);  

- Lakossági tanácsadás energetika és megújuló energia témakörében – 128 fő;  

- Önkormányzatok energetikai és megújuló energia tanácsadása – 18 db;  

- Lakóépületek energetikai tanúsítása – 6 db épület Sásdi kistérségben; 

 - Épületenergetikai fejlesztések, LED világítástechnika, megújuló energiaforrás hasznosítás 

népszerűsítése – 14 polgármester;  

- A fenntartható fejlődés lokális programja (Agenda 21) készítése önkormányzatok számára-1db 

Simontornya város 

g.) környezeti nevelés eszközeinek felhasználásával a környezettudatos életforma népszerűsítése,  

- Az Öko – Kuckóban a 2012 –es évben folytatódott az óvodai és iskolai környezeti nevelési 

tevékenység, foglalkozások tartása. Igény szerint 2x45 perces környezeti nevelési foglalkozásainkat 

kitelepülve iskolákban, óvodákban tartottuk meg. Kidolgozásra került középsőcsoportos óvodások 

számára 5 db új foglalkozás. 

- Pécs Megyei Jogú Város Ökováros - Ökorégió Programja keretében megvalósuló LÉPJ! (Légy Pécs 

Jövője! - együttműködve 3 pécsi zöld szervezettel: az Ökováros - Ökorégió Alapítvánnyal, a Pécsi Zöld 

Fiatalok Egyesületével és a Tudatosan a Környezetünkért Alapítvánnyal) projekt keretében a 8 óvoda 

9 csoportja vett részt a környezeti nevelési foglalkozásokon 2 alkalommal.  

 -Környezetvédelmi (tréning) tartása Öko - táborban – 3 nap; - „ÖKOSODJ! Interaktív környezeti 

nevelési Projektnap és Ötletbörze Mohácsi kistérség oktatási intézmény vezetőinek – 24 fő ; - ÖKO - 

TUDATOS Játszóházak tartása Pécs városi rendezvényeken (Szivárvány Gyermekház, Kanga 

Gyereknap, Föld Napja, Környezetvédelmi Világnap, Nap Napja);  

Az Öko - Kuckóban ebben az időszakban:  



 330 fő óvodás  

 464 fő iskoláskorú gyerek  

 Rendezvényeken: 294 fő gyerek vett részt 

h.) Hátrányos helyzetű csoportok esélyegyenlőségének, képzésének, foglalkoztatásának 

elősegítése és a kapcsolódó szolgáltatások, felnőtt oktatás 

- Az önkéntesség népszerűsítése  -  67 fiatal; - A „Zöld - Önkéntes hálózat” tagjai zöldítési akciót 

valósított meg  az alapítvány segítségével (cserjék biztosítása) ( Áta, Sásd, Kisvaszar, Pécsvárad és 

Komló) – 34 fő önkéntes bevonása 

- Nagyhajmáson  esélyegyenlőségi játszóház – 64 fő 

i.) A globális nevelés (békére nevelés, interkulturális nevelés, állampolgári felelősségre nevelés, 

emberjogi nevelés, globális problémákról való oktatás, fejlesztésről szóló oktatás) céljainak 

- Globális nevelési tréning tartása hátrányos helyzetű fiataloknak és mélyszegénységben élőknek  – 

64 fő (Mágocs 2 nap)   

- Fair Trade – online oktatási anyag kidolgozása  

- „Tudni illik, mi illik” képzés sorozat kidolgozása és tesztelése; 

 - Globalizáció és Lokalizáció! képzők képzése, mentorálása és oktatási anyag lektorálása 

(Alsómocsolád) 

 


