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1. Általános leírás
.
A projekt célja:
Zöld Zugoly program a Dörögdi Jazz Fesztiválon:
1. fenntartatóságra, állampolgári felelősségre nevelés több célcsoport bevonásával
2. Az NKNS ajánlásainak megvalósítása
3. Együttműködés teremtése egy országos egyesület tagjai, egy budapesti
gimnázium diákjai és egy falusi iskola tanulói, szüleik és tanáraik között a
fesztivál és a falu életének környezetkímélőbbé tétele érdekében.
A célcsoportok:
1. A fesztivál széles közönsége, kis óvódásoktól az idős nyugdíjasokig
1. 2. . A helybéli (taliándörögdi) általános iskolások és szüleik
2. 3. A helyi nyugdíjas klub (kiállítók/alkotók)
A szervezők:
1. a Budai Nagy Antal Gimnázium zöld diákönkormányzata a ZölDÖK-öt
patronáló tanárokkal
2. Az MKNE Köröcske csoportja (Fiatal pedagógusok, nevelők).
3. Az MKNE szakemberei, vezetőségi tagjai
A stratégia javításának módja (folyamata):
A 2003-as NKNS ajánlásainak megvalósítása a fenn felsorolt civil csoportok
bevonásával. Tapasztalati tanulás/tanulás tevékenység közben, „Nulla
Hulladék” program bemutatása.
Kiemelt ajánlások (az NKNS 2003. évi változatának számozása szerint:
(család 13-22-36-37-38; egészségvédelem/fogyasztás 54-55-56; önkormányzat, helyi
társadalom 165-169; iskolán kívüli környezeti nevelés 321-335; felnőttoktatás 378-380)

Előzmények:
A korábbi Művészetek Völgye zöld programjainak esetlegessége, kisszámú
látogatottsága, az előadások és az azt követő beszélgetések hiánya.
A helybéliek zöld programokon való részvételének alacsony foka.
Hulladékhegyek a fesztiválon a szelektív gyűjtés hiányában.

2. Dokumentumok, tanulmányok, ismeretek
Nincs kapcsolódó dokumentum
Halmay Richard - Kovács Bence (szerk): Ajánlások zöld fesztiválok szervezéséhez.
Bp., 2006. Független Ökológiai Központ.

3. A végeredmény meghatározása
korlátok, feltételek, kívánalmak
A. Korlátok
Időbeni korlátok
• szervezők és közreműködők túlterheltek
• rövid idő volt a szervezésre
Anyagi korlátok
• Szervezők egyszerű körülmények között (szállás az iskola tanterme), önkéntes
munkát végeznek, költségeik részleges megtérítésére van lehetőség .
• Az előadók is időadományozók.
Egyéb korlátok
• A közreműködők többsége diák, a felkészítésük sok időt és energiát igényel
• A különböző korcsoportú szervezők munkájának összehangolása
B. Külső feltételek
•
•

Helyszín: Taliándörögd, az általános iskola épülete
A kiállításoknak, előadásoknak és a foglalkozásoknak kitűnő helyszín, rossz idő
esetén is működtethető.

C. Minőségi követelmények
A projekt végrehajtásának minősége a (relatív) látogatottságon és a látogatók
elégedettségén keresztül mérhető elsősorban. Másodsorban a szervezők, előadók,
foglalkozás-tartók, bevont segítők hatékonyságán, a lebonyolítás szervezettségén
keresztül, továbbá azon, hogy az érintettek elégedettek-e a munkájukkal, a csapat
munkájával, motiváltak maradtak-e, részt vennének-e újabb hasonló projektben.

4. Határidők
Szükséges tevékenységek jegyzéke:
A projekt alapvetően három részből áll:
a/ felkészülés (esetünkben ez 2009. februárjában kezdődött)
b/ megvalósítás (2009. július 31 - augusztus 9)
c/ zárás, értékelés – az egyesület elnökségének ülésén, az iskolában
A felkészülés keretén belül a meghatározó tevékenységek:
• program tervezése
• kapcsolattartás, egyeztetés a fesztiválszervezőkkel
• helyszín és kellékek tervezése, szervezése
• előadók felkérése, egyeztetések
• foglalkozástartók, segítők szervezése
• szállás, étkezés tervezése, szervezése
• közlekedés, időzítések tervezése, szervezése
A megvalósítás főbb lépései (naponta):
• napi stáb értekezlet
• helyszín berendezése, elrakása
• eszközök, kellékek biztosítása
• foglalkozások
• külsős előadók fogadása
• étkeztetés

5. Költségvetés
A beadott pályázat költségvetési sora kibontva – 60 e Ft
tétel
felhasználás
kp
0
Önkéntes munka Szervezés, előadás,
200 óra
foglalkozások tartása,
kiállítás
1
Eco- Press
Hulladék (PET palack )
12 000 Ft
tömörítés
2
Felfüggesztés
Kiállítás megvalósítása,
24 000 Ft
perlon szál, tartó képek felfüggesztése
elem
3
Fesztivál póló a
A zöld szervezetek (MKNE 15 000 Ft
diákoknak
és ZölDÖK) és a fesztivál
logóinak megjelenítése
4
Élelmiszer
A helyszínen önkéntes
9 000 Ft
munkát végző diákok ellátása
összesen
60 000 Ft

természetben
250 000 Ft

250 000

1-2-es tételek:
A fesztiválon belül a helyszín demo-ként működött. Sajnos, bár folytak ilyen tárgyalások,
nem sikerült elérni, hogy a fesztivál egésze zöld legyen.
A Zöld Zugolyban szelektív edényeket állítottunk fel a bp-i hulladékszigetekhez
hasonlóan, kiegészítve a komposzt edénnyel. Ehhez használtuk az Eco-press-t, amit az
iskolának ajándékoztunk.
Hasonlóképpen az iskolát támogattuk a kiállításhoz felszerelt perlon szál és tartó
elemekkel, amelyek a tanév során az oktatás színvonalának az emelését teszi lehetővé.
Mindebből kitűnik, hogy a dolgoi kötségek több mint négyszeresének értékét siekrült a
programba adni önkéntes időadományok révén.

6. Szervezet
Projekt iroda helye, elérhetőségei:
Budai Nagy Antal Gimnázium ZölDÖK (zöld diákönkormányzat)
1221 Budapest
Anna u 13-15
A projekt végrehajtását irányítja:
Darvas Katalin
Projekt team :
ZölDÖK és az MKNE tagjai

7. Információ szolgáltatás
Belső:
MKNE honlap, KÖR újság
Iskola weblapja
Külső:
Taliándörögd falu honlapja
Népszabadság melléklet : 2009. július 31.
MTI hír
Városházi Hiradó XXII. Kerület 2009. augusztus
Helyi Téma XXII. Kerület 2009. június.

8. Mellékletek:
1. A Zöld Zugoly programja
2. Beszámoló ppt

