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CÉLUNK
Szemléletformáló munkánkkal célunk, hogy
segítsük a lakosságot a fenntarthatóság iránti
elköteleződésben.
Gyakorlati
ötleteket
nyújtunk a mindennapok zöldítéséhez. Hiszünk
abban, hogy az élmények és az interaktív
módszerek a leghatékonyabbak a gyermekek,
a családok és a
pedagógusok körében
egyaránt.

TEVÉKENYSÉGEINK
Óvodai és iskolai foglalkozások • 2004Játékos óvodai és iskolai foglalkozásokat
tartunk oktatótermünkben és a nevelésioktatási intézményekben. Kiemelt témáink:
- Vásárlás és hulladék
- Fenntarthatóság, ökológiai lábnyom
- Vízhasználat és víztakarékosság
- Energia és energiatakarékosság
- Zöld város
Fiatalok szemléletformálása • 2013A
középiskolás
korosztály
számára
klubfoglalkozásokat
szervezünk,
az
egyetemistáknak
három
alkalommal
valósítottunk meg Zöld Bébiszitter tréninget.
Klímavédelem iskolákban • 2013Tagjai vagyunk a Magyar Éghajlatvédelmi
Szövetségnek és a Magyar Természetvédők
Szövetségének. Rendszeresen szervezünk
vetélkedőket,
iskolai
akciókat,
projektnapokat.

Zöld Óvoda mentorlás • 2014Baranya, Somogy és Tolna megyében
biztosítunk tanácsadást. Eddig közel 150
óvodának segítettünk a cím elnyerésében
és megtartásában, információszerzésben.
Pedagógus továbbképzés • 2014Több alkalommal szerveztünk akkreditált
továbbképzést és számos nevelés/tanítás
nélküli munkanapon tartottunk előadást.
Saját fejlesztésű akkrediált programunk:
"Zöld Óvodák - zöld otthonok"
Családi öko programok • 2010Öko játszóházat és kézműves programot
biztosítunk
székhelyünkön
és
külső
helyszínen, természetes alapanyagú és
környezetbarát
témájú
játékokkal,
újrahasznosítással.
Önkéntes és gyakornok program • 2005Jelenleg 25 regisztrált segítőnk van, folyamatosan
bővítjük bázisunkat.
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SIKEREINK
Folyamatos működés, megújulás • 2000-

35.000 fő elérése •2004-2020

Több mint 20 éve aktív szervezetünk. Legfontosabb
innovációnk a 70 m2-es Öko-Kuckó interaktív
oktatóterem, melyet 2004-ben hoztunk létre Pécsett, a
székhelyünkön, Berecz Ági, akkori kolléganőnk
vezetésével.

Szemléletformáló programjainkkal
több mint 35.000 gyermeket, fiatalt,
pedagógust és szülőt értünk el.

E.ON Energy Globe díj • 2019

Edison 100-as lista • 2020, 2021

A szakmai zsűri és a közönség szavazatai
alapján elnyertük a jövő generáció kategória
díját.

Két egymást követő évben is felkerültünk
az Edison 100-as listára.

FRISS REFERENCIÁINK, PROJEKTJEINK
TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-00778 • 2020Közösségfejlesztő projekt valósul meg Pécsett, a fenntarthatóság jegyében: öko
közösségi rendezvényekkel, Zöld Bébiszitter trémningekkel.
KEHOP-5.4.1-16-2016-00091 • 2020-2021
Szemléletformáló projekt 500 fő elérésével,
vetélkedőkkel, iskolai foglalkozásokkal.

tanulmányi

versennyel,

online

EFOP-1.3.5-16-2016-00171 • 2017-2020
Közösségfejlesztés Baranya megyében, 5000 fő elérésével 24.914.226 Ft összegű
támogatással.
Zöld Forrás projektek • 2016Zöld Óvoda mentorálás, környezeti nevelés, képzés
PTKF/295/2021 1.356.000 Ft; PTKF/266/2020 1.000.000 Ft; PTKF/563/2019
1.000.000
Ft;
PTKF/425/2018
700.750
Ft;
PTKF/695/2017
617.250
Ft;
PTKF/996/2016 890.000 Ft.
TÁMOP 5.5.1.B-11/2-2011-0087 • 2013-2015
„Zöld Családi KÖZ-PONT” című családi életre nevelési program megvalósítása
46.951.025 Ft támogatással, 1829 célcsoporttag számára.
TÁMOP 6.1.2-11/1-2012-1140 sz. projekt • 2013-2014
komplex egészségfejlesztési program megvalósítása 756 résztvevő bevonásával,
10.000.000 Ft támogatással.
Nemzeti Együttműködési Alap projektek• 2016Működési és szakmai támogatásban részesültünk több alkalommal:
NEA-TF-19-Ö-M-0079 - 642.000 Ft
NEA-UN-15-M-1109 - 1.500.000 Ft
NEA-UN-15-SZ-1002 -1.018.250 Ft
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