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Az okoszoIgá|at AIapitvány

2o,|,|. évi egyszerűsített éves közhasznú
beszámo|ójának kiegészítő me||ékIete

|' ÁLTALÁNoS IS|VERTETÖ

Í' Az A|apítvány lövid bemutalísa

A|apító okirat ke|te:
A bejegyzés ke te:
A tevékenység megkezdésének időpontja:

Adószám:
strti<'iL ' i c';miA Á

AIapltó Vagyona:
A bankszám|át vezető bank neve:

A bankszám|a száma]

1990' február 6'
1990. febÍuár 6.
1990' íebruár 6'
12.Pk.64730/1990
sorszám:1330
19650830-2-41
1 9650830-9499-s69-01
15 000 HUF
Unicredit Bank Hungáry
zn.
1 090001 1-00000009-
72624004
lvlagNet Bank
16240199-44072012-
00000000
Kieme|k közhasznú
szervezet
12.Pk.64730i 1999
1051 Budapest Nádor
utca 34.
HatáíozatIan
Hágen Andrea
('|173 Budapést, Uszoda

Hágen Andrea
Pencz,Levente és
KiÍá|y ZsUzsanna

A bankszám|át vezetó bank neve:
A bankszámIa száma]

A cégforma:

KÖzhasznú bejegyzés száma' ideje]
Székhe]ye:

lv|űkÖdésj időtartama:
Az A]apítVány képvisé|ő]e:

A kuratóÍium e|nöke:
KL]íatóriumi tagok]

A közzétett adaiokaiktnyWizsqa ó nem e]|enóÍiáe'



2' A számvite|i po|iíika Évid ismerle!'se

A szt. 8 s (1) bekezdésében Íog|a|t e|őírások f gye|erbevéte|éve| A|apítványunk A'
lípusú eqyszeÍÚsíleit éves beszámo|ót készíl' ugyancsak e készl|]az egyéb
szeruezetek kozhasznú eoyszerúsített éves beszámo|óját is me ynek része a
mér|eg és a2 éredmé.yk mÚtatás Ebben áz éredménykimuiatasban mulaljuk k a
közhasznú és a vé |a|kozásitevékenységúnk eredményé| Amér|eget a sá' szer]nti
iago|áson 1ú| lovább nem észeiezÚk'

A beszámo|ó íormájához ]gazodóan A|apílványunk 20T1 ianUár 1.tó| keitós
kórywezetés k'"reiében rógzíl a tevékenysége során eóÍorduó, a Vagyon
pénzljgyi. iTvedeh heLyzeléÍe k]halT gazdasági eseményekel' Ennek megÍe|e|óen
e|készítetlük a ny]ló mér|ege|

A|apílványunkná|a2 év ktzben á]|ományba vett jmmateiá is]avak és iárgyieszkózók
értékcsókkenésének e|számolása az üzembe he|yezésl' haszná|alba Vété
hónápjátó| todénik Az énékcsÓkkenés és árnák kilségként töÍiénó e|számo|*át a
méleg e]készl|ésél mege]ózóen' éVénle egy a|ka|omma számoluk e|' Az
e|számo|ásra ke ]ó édékcsókkenés ósszegél a bÍultó ér|ék aapián' ineáris
módszeÍre határozzÚk meo
A 100 ezer Íolinl egyed beszerzési. eóá|lilási éÍ|ék alait ún, kisáiékú vagyon
jogok, sze||emi iermékek. va|amint iá€yieszközók békeÍúésiénéké| a hasznáatba
vétekoregy Összegben számoljÚk e éÍtékcsrkkenés |eíráskéni

A számvitei poilka meghatározó e|emein nem
így az üz etiévünk eredményére gyakoÍot hatás

A méreg záÍás idóponlja deÉmber 31'
A méÍeg íoldu ónapja ÍébÍuár 28'

3' vaqyoni, pénzügyi. jövede|mi

A vagyon heLyzet a aku]ása]

tóke / [4éregíóTsszeg x 100
E FTl5 384 E FT x 100 = 83 o/o

Mér|egíótsszeg / saját tóke x 100
5 384 E FT/4 484 E FT x 100 = 120 %

vá tozialtunk áz e|nrút időszakban'

Ktle|ézettségek Íészaránya = Ktte e2ettségek / Mér|egfóTsszeg x 100

Köte|ezet1ségek részaránya = 900 E FTl 5 384 E FT i 100 = 16 %

Forgólóke = Forgóeszközók Róvid ejáratú kóielezeliségek
Forgt1óke = 5 293 E FT- 900 E FI = 4393EFT
Forgó1Öke aÉnyá = Forgólóké / sáját tóké x 100
Fo.gótöke arányá = 4 393 E Fr l4 4uE Fr x loa= 97.^



Pénzügy] helyzet á|ákU|ása:

Likviditási mutató = Forgóeszkózók / Rrvid |ejáratú ktte|ezettségek x 1 00

Likvidilási mutató = 5 293 E FTl 900 E FT x 100 = 588 %

Adrsságá||ományra vonatkozó muiaiók meghaiározására nincs |eheióségúnk' mive|
a|apítványunknak nincs hosszú |ejáÍatÚ köte|ezeltsége

Jóvedelmezóség a|aku ása

Bevé|e.aÉnyos ercdmény =
100
Bevé|e -arányos eedmény =

TókeáÉnyos eÍedÍnóny = TárgyéV közhasznú elednrény / sajál tóke x 100

Tókearányos ercdmény..726ÉFr ] 4 484EFr |  1a0 =.16 ah

TárgyéVi eredmény / osszes ievékenység bevéte|e i

4 445 EFr l18299EFr x1A0=24%

Tárgyévi eredmény / Eszktzók tsszesen

4 465 E FT/5 384 E FT = 0,82

Bér.aÉnyos jijvede|mezóség = Tárgyévi eredmény / Bérkó iséq i 100

BéaÉnyos j övedehezÖség =4465 EFT/4246EFT x 100= 105%

É tmunkaÉfoÍdítás.arányos jóvede|mezóség = TáQyéV] éredÍnény / szeíné|yi
je]|egú ráíodítások ! 100
Éómunkaráforditás arányos jóvedemezóség = 4 465 E FT/ 6 343 E FT x 1oo = 70

Eszközaf ányos jóVedehezÖség

Eszkózarányos iTvedehezóség

*'"lit*" "' iJll l l;'{r t*



||' SPEC AL|S ISN,íERTETó

1. NlérIeghezkepcso|odokiégés2'tések

Az Alapifuány mér|egének adatan téteLein
.sszehason|ithaióak az eózó évi adatokka| A
átminósíiést nem végezt0nk i|efue a héÍ|eg
hason|óan készitettúk e

A lerv szérnli éiékcsökkenés |eí|ási szinlén áz eóző években a|kamazoti
módszeÍe] a számv]te|ipo i| kánkban |eiÍlaknák regfe|e|óen számo||uk e|'

Az A|apltvány tevékenységétiarlósan szo|gá|ó sze ]en]lermék€k' lárgy eszkózÓk és
a befeKetetl pénzügyi eszkijzök krny! szerinti ér|éke 91 E Ft' énékhe]yesbítés nem
toriént, A tálgyieszkrzök Vá|tozását a kóVelkezó táb]ázal mutatia:

Brutü' éú'k

Nyi('
2011.01.01,

zeó
2011.12.31.

í49 880
0
o
0

't49 880

37 127
21733

0
0

58 860

112 753
21733

0
0

91 020

897 344
0
0
0

897 344

897 344
0
0
0

897 344

'I047 224
0
0
o

o47 2241

934 471
21733

0
0

956204

112153
21733

0
0

9í 02Ú]

Nyitó
2011.01.01.

zá|ó
2011.12.31.

Nyiü'
2011.O1.01.

zátó

nem vá|tozlatiunk tehái azok
téte|ékné| sem átrendezést sem
foÍmátlmát is az dózó élekhez



osszEsEN
2011.12,31,

A 'Kész|etek, soÍban a bo|t kiske€skedelmi áruk |e|tára| a|átámasztott ktnw
qzén.| éÍte|et írL.auu< k Lv kozDel íe.nyiség .y vá.BÍlasL 1er veleLüna A sól
eVVeq ara nexU| eneKe z !Ü5 E tsl

A ,KöVele|ések" solbái szercpe| az időszak végéi Íenná||ó vevóköve1e|ések
ósszege 53 E Fl értékben és az adófo|yószám áva| egyeáelett nyugdÚbiáosilás
járu|éktÚ|ízelés 5 E Fl éÍtékben |9ya sor tsszesen 58 E Ft'

A,,Pénzeszkóztjk' sor rnéíegértékének rész|eiezése:

Bank megnevezés Oeviza Forint (könyv
szerinti) érték

PenááÍ: 82 360

í090001'|.00000009.72620004 HUF HUF 410 951

16200199-000720í2.00000000 H|JF HUF 2 156 353

Mindösszeseni 2 649 664

A 'Róvid |ejáratú krtebzetlségek" solbar sze€pe nek a december 3,l,.én fenná||ó
szá]|ítól iaÍ|ozások 108 E FI ósszegben a decembeÍi bérck és az azok LJláni
adóÍzetési kóle|ezeltségek lo1 E FT éÍ1ékbén, az éVés ÁFA Ízétés köté|ézeliség
459 E Fl összegben, a íizeléndó Társaság ádT l37 E Ft ósszegben és az Lpan]zési
adó Ízetés kóte ezet|ség 95 E Fi érlékben' lgy a sor ósszesen 900 E FT

Az A|apitványunkná nincsenek o|yan nyi|vántadolt kóleezeliségek' ame|yeknek a
hátra évó fu|amideje tóbb mini Tt éV' ||elve nincsenek o|yan kTte|ezettségeink,
am6|yek óssz€gél zá ogjogga| vagy hason|ó iogokka| biztosllotlak vo na.

A szl'ben nem szabá|Vozot| léte|eket nemtartunk nvl|ván

A]apiiványunkka| szemben perl nem ndíioiták' e|ózó idószakó sjn6 semmi|yen

2' Erédmény kimutalá.hoz kapcso|ódó kieqészítésék

AzA|ápifuány e|edmény kimU|a|ásának adatain léle|ein nem váLloaabft' |ehát azok
ósszehason ilhatóak az e|ózó évi adatokka|' A léle|ekné| sem álrendezési' sem
átminósílesl nem véoeaünk' i|elve az eredménv kimu[átas formá|Ufiálls az e|ózó
évekhez hason|óan készílettük é|'



Az A|apílvány kózhasznú cé|ú múkÓdésre páyázat aapján a VlzÚgyi Minisáér umtó
3 707 E Ftot a K M ányító szeNezet NcAló| 78l E Fi'ol és a Budapest FóVáros
Kormányhiváta|tó| 887 E Flot kapott, mrt kózponli kÖ||ségvetéslóL kápotl
támogalást' Asorósszesen 5 375 E Ft

A Fóvárosi onkormányzáttó| kTzhaszrú cé|ú mÚkódésre pá yázaÍ a|apján 1497 E Ft'
ot kapott a szefuezel E^Ía||a|maza az 5 so|

Eoyéb kÓzhasznú lámogaiáskéni 144 E Flol a magánszemé|yek 1%os
íe|aiánásáként kaDott. 551 E Ft.ot Vá|á|kozásoktó| és 442 E Fl.ot táÍsadami
szeruezelektól kapoti az Alapitvány A mágánszemé|yek ália|feaján oit ósszeget a
\eÍze Aoo es Váí1|vJlJ| atJta'ld d szeaeze. oJn.s/dÍ|áá.é Í9yá solossze.p1
s68 E Fr

Aapíivány!nk'Kózhasznú tevékenységbó| származó bevéte|e1i szakmai
s1eFréíeszAqoo| .áráccaoácbo| r7arazták ' 881 E Tl osszeqbe1

Az,Egyéb bevételek' kózótl számo|luk e a kapott bankkamalokat 33 E Ft és a
.e'eki'ése.bo'e|édoI lr1bo2elel I E Fl oc.zegF.ben |9y a so' ósszeqe 34 E Fl

Az A apifuány 201 1 gazdasáqi évében bo ti kereskede|mi áÍ!k éÍ|ékésltésébó| 8 372
E Fl.ot leaizát, min| vála|koás ievékenység bevéle|e' E tevékenységéhez az
onkományzalió| 2010 ben megkapla az engedé|y,l' Vá|lakozási tevékerységúnk

K|adVánvok értékesítése 994 229
Szigele|óanyág értékesItése 681 876
TisztitószeÍ értékesítése 2 289 471
Kozmet|kLlnrok értékesitése 3 323 732
Papir áÍUI ertékesitese 123 284
Eqyéb áÍu|. ertékesitése 885 332
L,lánVét postakö|tséqek bevéte|e 74 292
Vá||aIkozási tevékenvséq bevéteIe összesen s 372 218

Az erédménykimltatás kt2hasznÚ tevékenységéve| kapso atos 'Anyag]e| egÚ
ráÍordilások,soíánakösszegeaza|ább |é|eekbt á|

Anyagkö|tségek 673 362
Iqenybevel,( szo qa tatások 2972148
Eovéb szoIqá|tatásoh kö|tséqei 69 890
Anyaqje||eq[i ráÍordítasok összegen 3 715 440



Az A|apiivány Vezeló tsaségvise|ói részére semmiyen szemé y je|egű ÍáíoÍdílásl
néfr számo|l e|a iáEyévben,

AiárgyéVben fog|aLkoztato|t munkavá||a|ók ái|agos stal]sztlkai |étszáma 3 fó Vo|t

Az A]apítvány szemé|yije|eg|] Íáfoditásainak Ész|elezése á |ománycsopoi@nkénl

Fóá|ás!aI munkabére 4 245186

szemé|yi je]|egÚ egyéb ráforditások 794 4BA

Bé.áÍu|é[ok 1 302 931

szemé|yi je||egű ÉfordíÉsok ósszésen 6 343 205

Az ''Érték6ókkenés |eírás'' soradala a 1oo E Fl érték fe|etlitárgy eszkózók
iárqyéVben e számot értékcstjkkenési|éírását tarta|maza 62 E Ft érlékben
Az.'Egyéb ráÍoÍditások'soóán a Vsszaízetett támogatások rsszege 505 E Ft
élrékben, á késede|mi kamalok 6 E Ft értékben és áz év Végi adófoLyószám|a
egyeáetése a|apján lódént átvezetések és keÍekítésikÚ|rnbózelek szerepenek 22 E
Fl dsszegben |9y a soÍ ósszesen 533 E Fl'
Az eredménykimutatás vá||a|kozási levékenységéVe| kapcso|alos kr|tségek és
Éford itások Ósszege 3 907 E Ft vo|l' ame|ynek téle|eia kÓveikezók Vo|tak]

4650

E adotl áruh beszezes|eíé[e 3 621 787

génybe vetl szo|gá|tat.jsok kötségei 185657

20 ] l  évi|parÜzés|ado 95 000

vá||á|kozási levékeny3ég ráfoditisai összesén 3 907 094



Avá |á|.o7ásI leveke1y'és eledmenye a|apjár d TáBasa9| ádo \|váailása'

Vá|akÓzás bevéte|/tsszes bevéle]aránya = 8 372 218 Ft / 18 298 809 Fl = 45'75

Kózhasznú adókedVezmény:
2 744 421 Fr

Kózhasznú adTkedvezmény

tsszes bevé1e| 15 %'a = 18 298 809 Ft x 0.15 =

15,04%=30.75 ' / .

Kózhasznú adókedvezménnyeI
./a-a = 4 465 124 Fr x A 3075 =

csökkentet| adóa|áp ósszege:
1 373 025 Fl

TáBasági adó összege: kedvezínénnye csrkkenieli adóa|áp 1o %'a
= 1 373 025 Ftx 0,10 = 137 302 Ft

Társáság|ádó osszege |erekilve 1J7 E Ft

Il| ' EGYÉBKÖZHAsZNÚsÁGIKIEGÉsZITÉsEK

1' vagyoni heIyzet .|.ku|ásánek vá|toása:

Elózó év

lndu|ó töke
15

t5 0 0 a/a

TókeváLtozás 4 638 867 3771 18 0/o

Vá||aIkozás eÍedmény 4 328 4 343 28 853o/a

Kö2hasznú tevékenFég
3 756

3 030 19 rÁ

t-,.-
j



2. AzAlapíwány |étsámának és. klÍzétett bérek összegének a|aku|ása:

3' Kimutalás a cól szorinti iuttalások vá|tozásáró|:

4' Kimutatás a ke Pott támogalisok vá|tozásáró|:

|étszám (íó) EFi EFt
vezáő a|kaimazottak
bérkö|tsége

1 267 0

Szellemi alkalmazottak
bérkö|tséqe

3 2 979 0 2 979

tsszesen 4 246 0 4 246

E|ózó év E
Tárgyév E

Erlekbén E

Közhasznú tevékenység
kereiében nyújtott
pénzbe|i iuttatás

0
o 0 0va

Közhasznú ievékenység
keretében nyújtott tárgyi
eszkóz

0 0 0 aa/.

0
0 0 o%

Támogaü' megnevézás
E|ózó évi E Tárgyávi E

Ertékbén

Ktzponu
kö|tségVetéstő| kapott
támogatás

Pá|yázatra
6 383 4 487 -1896 70%

EIkÜ|önitett á]|ami
pénzaIaptó|kapott
támoqatás

Pá|yáza|ía 869 888 19 102 va

onkormányzatió| kapott
támogatás

Pá|yázalía 250 1 497 1 247 598'/o



Kózhasznú
szeNezetektó| kapott

támoqalás
|VűködésÍe

0 443 443 100 %

Vá||alkozásoktó| kapott
támoqalás lúűködésÍe

2 075 -1525 26 a/o

Magánszemé|yekiól
kapott támogatás ÍV|ükrdésíe

131 144 13 109 0/a

Osszesen I 708 I 009 í 699 82%

Az A|apitvány közhasznú egyyerúsiieit éves beszámo|ójál a Va|ol Edilor számvte|i
Bi, kéPvise e|ében Réd€r Erika mér egképes könyve|r kész||e|te
(pénzÚgym n]saéÍiuíni engedé y régiszlrá|ás szána 1744al'

("

I''-^*
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2Ü1r. ÉvI szAKltrl\l B|]szÁMoLoJÁ

Itrryenes környÚtvóde|mi taűc6adás

Az okoszolgálal l 990 es megalapitása óta 21 é!e ál1 a könrye^tvédelni inlbmációk és
környczotbanit altenativáI ifii.t érdeklódó lotosság. öntolDányzatok és cilil szervczcle(
rc|del kezéséE ' ̂ lap itványunl a legréeeb ben núk ódó 'magyeÍs,ági kö.r}ercti lanácsad ó
noda. a,Kötrye,eti Tanácsadó ]rcdák Hálózadüak (KÖTHÁLó) tarja. igazgatónk a
KoTHA|o Tanácslíml is tagja.
Tevék€nységii!k számokbán:

(özvedcnÜ] eléÍ ügy|elek száma:
Látoeaók rendezvényeinkcn]
R€ndeaénynapjaink szánra]
wcbo|dalainl l&ogatotrsáea:
llcebook mjongóink száda:

tlirlevél ohasóin]< sána:
Egyesü|eti vagy alapitvánli
pamer szcNezere( szMa:
Médiamogie]enéseint száma:
vállalati panneÍeink szánja:
Kózldellei (pl' sajlón keEsz{ll)

l
Ll]

3i.000
552

96
600

l5
21

kb.1.000.000

A megkeEsé se k dr ntr löbbsége a k.irnyeretbeál te m ék.k és s,o |gá|tatásot. -
encrgEtatareko$ig' támoBalások. pá|]'óad leh.tóségek és a környezelvédclmi oktarás.
nevel és Léhakörben érkehll' kise bb hányada Fed ig szabálysóné se kke I ill haÍósági
engedélyczéseklel lol1 kapcsolatos ' A beé ezó kérdéseloe saléÍóink' adatb&isaink.
jnbfutniós hátlerünk secíhégével lálaszo|tunt' vagy egyiitlrnúkódó paíneÉinkhez
(Kőrnyereti Tdácsadó lrodák Hálózala, Ene{ia K|ub íb') lovábbíonú Mokat'

A2 iigyfelek 76,5% ! szeméI'Yescn keEselt mes beDnünlet (áttalános és energiahalékon'sági
lÚácsadás. zöld zug).8.5%.uk e nai|ben. I5%.uk pcdi8 tclefonoí kért t]ájékoÍalÁt

P.oa k( iv kö.ny€zetv éd€ln i tlnncsad ás . m€Ú elen é. r. n d*ény€k €n

Azokoszolgálalnunkaú$ai20]l.ben ó$rcsen'rl rendezvénynapon vetrek Iésá' Ercken
szenélycs ktÍ yezetbanil é lchnód rmácsadással' energiatudalo sság teács adássa |.
ktjrnyezetbarál lenrékek bemutatásáná.k foegaÍtásá!€L ós kőmyczetvédelmi |iadván'ok
tei e sztesévcl |ehctóségűnk nyil t ol yan l átogatók i gyel.rénék felke héséÉ, könyezctvédc lni
nrfornáció|kal tö.lénő e|látására. mcgnye.ésé.e, akik még nenr tömyezettudalosak

Vilicina . Várcsvédó |UlóveNeny



20
cotrti|'ei'al F.'ld naDl rgnde7vé|y

BldJpíj' szhj |{\án pÍk

l eren\nUsi Cí|lL]i é. ?!;sz\e! nip
Budapcí. Feren.vár.si Müve]iidési

N..sl IeÁrda]l|] \ á]LaL|ozási nr
.20
t0

20
Mü\észÚck vól4. |csalví|

]\om\.dUme|Ú Lemé|'bgmuuó t0 1.09.15. t6 .

Ra]|].isen lállalali olo lcij' 'g Brdaoen .Ra r l 1e  jq , , ?e r ,u
Te eIum IennbdhdÜ.óAi Nip B!d0peí' Te e|Um Y;lhÁz

t0
He l \ ] l o zo , , . q in roq ru  n .  ' á  B ' 9  \ i z

l0
l0

E]o.da! es o|olermeL 6emuhtó
Budapc$, Jövö Nem7edékek
o6áserü]és Binosa kodíia

zii|d zuE ].{onprofit Bo|l és webí.Uh:iz

A lÖ d ztrgNonprofi Bo|Les u'ebjruhd zoI ZU9 hU] | e\c sikeEsen nrúló.li\,
nre ]} nd| vá|l a |ko2ási belélclil ló có lLnk nrcsva |ó s i1ásár4 ! kóÚ yezcnudalo s étehród
ftpszeÍüsítésére h6ználjuk fél A toácsadó 'odánkba szenéIyesen el]álocaló ügyfelek a
7tJ1d ZU.qb.D ne.qteknrdrelték és nree!ásáÍo|hattá* & á||alunk aián|otl kömye^lbeát lemók.
lllerati!átat. tmácsot kérhcnek az é|elnódjukkal kap.so]alban felnedltkéIdéseik.e

ssY.okoszolga|ar'hu -.'! kömygzettudltos minden(Üdó*

Hoí]aPmk$Nlokoslo|qa]al'lrule!|onlosabbszempo.ljaitovábbraisazinteúkíilitás.
fellraszniló bdá | |e |hó,I álhalósáe ós a kö rn.vczctlx datos 1udástÚ olda |un król hárcn
külónbözó olda| h eléÍhetó: Az J]apílán). hivatalos o|dala, alól llkniludáí|jrés azöld zlg



Hali Íe s2eEsséggel klildjűk kj elektDnikus hilleveliili.el eyatodati leácsokkal'
oklual itásoklal. háÍér in ibmác iók}al '
IÍiÍL€!él olvsóink s,.!ma: ó00

Iolyanralosar szcrcpc|lünl a médiában észint ad.hoc meghivásot eredaényekén! Észjnl
pedig sajál nálunk állol szerkeszlett sorozaloklal pl ' a TeÍéZ!áÚs újságbln és a tlalos
csalofud Tv nrüsotában halonb

Utólagos Nyi|ászáfó szig.relési Progrun

U tólaBos Nyi ]ászáó szi gele |é si ProgÍanunkk a | ' anyagi Degllkarílós és kö myezel i haszon
mellet li] kivánjú hiui a figye]nela kónyezeltudatos él€tfomáE is Á szo|cáhatás
lén}€ge. hogy iigyfeleink u okoszolEálat segítsógóve|saját olthonukbeelvégezhedk |a
ny'|ás7jóik laíós ulójagos 9igele|ésél' lnrellyel aláI ]5% fulési enelgiális
meBlakalilhahal, A|apillinyulr]r a módszel inByenes behíásáva]. szigetelési tmácsadással'
valmnt a szükséges eszközök kő|csón7isi (fueg!ásárlási) leh.tósgének bizlositásálal
segitette a hozán} fordÜ|ókat. Az e|núlt év sonjn h lőbb szizn kereíók mcg e
tko szol gá |at A |apnváüyl szilelelésse | \2gy szigéte |ési bnácsadassll kapc so lalban '

Eg}ezleró Fó.umok koordiná|ás'

.'A Kómyez€t. és TemjésTtvédó szen'ezódések Egleztetó Fónmánar €D á]ta]ános célja a
Kómleze! és Temészetvéde|mi szervezetek orságos Találkozóján (oT) szüleleÍ dönÉsk
Íegl dl ósitása. a s2ekci ó k á|I ás|oglalásainak érvényes ítése. a kúld ötlek tevékenységéhez
szükséEes h áttéíáfoogalás bi aositása. valm iíl a kö velke2ó oT napi Endj é re ke rÜ !ó ké rdések
elókészitése '.. Az Egre7lcló tórun hatékon) niiködése csal úgy biáositható. ha z EI t3gok
folymatosÚ laíják a kapcsolatol. iU, a dÖ.tósl igényló kéldéseket abizonyos idóközöíkéíl
ntgÉnd.zésÍe keíi|ó |ómok kffetében nregvilalják' Az Ökoszolgálat feháualla ü !|
koordinálásál. me]y keretében 4 E$cáetó lórunot szervezelt mee' A céluík e2ze1&!o|t,
hogy minél több EF lag aktivan részt velyen a munlában, anri elósegitia halékon'Yabb
konnLüikác ió l a |óm ye zellédó civil szervezctek ktEbcí'

''Jól laknill. gyakorhti.s Úcgoldások a Yárosi lakások környeeÍterhelésén€k

A proje*t hoszú 1álÍ cél.ja u vo|L, hog} gyakollatias és megvalósitlraló negoldásoklal
Ós,tno7"ük a város]akólat a latfuékos ós kómye2elbárát h|'|aí|is kialaliltára,

A pmjekt során a következókel valósitoftuk meg]

. l,éltehoaunk és müködtetiinl cgy fe|baszná|óbtrát' interallí! tudástáJat a|o|dal
|omjjában a hon|apunkon. ane|ynek segíségélel a váÍosi olthonot fenntdíhatóbbá.
Iokói( könryczoltudalTsabbakká lálhatmk (N$|' jollal]ri lru)'

. A telhóznáIókal környezetvédelmj tÚácsadással Égitjük Ú öt]eíek. púlíikák

,:.:i
$alorlari ncg\ aloylr\rbrn.



lgyle lóbbelbeszélúú a kőmr€Ztndatosáeó]. sokan mécsem ludjál. hogyan lo8ja.ak
lrozá' Neki( szeneztiit 2 t!énjneüí|cl - e cgyikct 5 alkalomal a Nádor ütcai
épűletünkbeí. a másikat 7 alka]onÍal & Arnytiz Kuhúrházbú , anol avaÚt sza}énókól
kaplak praktikus' a nindempokbm jól bsmállraló ödelekel. lmácsok3t. konhét
negoldísokala kóvetkezó téná].bm: clergiatudatoság. tal@íás és tháítás' szépsó8ápolás.
hul|adók. viz. táplálkoás. temészeles ryógynás. blbaápolás.

A képzés lréning fomábm zaj|ott' helefi€ inr€rakiv. neye|enfe|keltó elóadások és
cyatorlati foglalkoások (pl': (özós tigtitószei' kohelikm va&v bio étcl kos'tós' őko
temék benulaló. '. slb') keletében.

A trcnine sikercsdc mulalja. hogl mindeí a|kaionmal leh Ix' voIt, ós a É9tvevók
t.ó ruÍol al alíoÍ.L hogy közösen lovább! igyék e ze ket a lémá{al a fo in den napi él etbe '

1 ' Meghívás alap.lán srerueztünk vagy letiink iészt vál|a|ati Mdez!én'eken. aho|
e|óadásokat laíoltunl, sledohunn' Pl ' !öld Napi Endezvények. ügylélÉndez!ények'

2' Az adott vá|la|at kőzöségére szabotrftnin3eket szeNeztijnk' ahol kGcsopoíos
foglalkozás keElében nutatuk be a lroblénákal és a sziüséges megoldásokal - p| a

3 ' Könyezeitudalos ajárrdéktáre'atal kinállunt a fclesleges ki'myeretlelhclésscl járó
haglTmányos lmékek helletl'

K.It: Bud'peí' 2012.05.'|.


