Támogatóink, külső kapcsolataink
• A projekt az Európai Unió Intelligens Energia Programjának finanszírozásával
valósul meg.
• Projekt fővédnöke dr. Fülöp Sándor, a jövő nemzedékek országgyűlési biztosa
(http://www.jno.hu).
• Az Oktatási Minisztériumban Szüdi János szakállamtitkár úr támogató javaslata
révén a Minisztérium honlapjára, valamint a Sulinetre is felkerült a projekt
tájékoztató anyaga:
2010. május 20. http://www.nefmi.gov.hu/kozoktatas/kornyezeti-neveles-erdei/szendioxid-nyomozok
2010. május 21. http://www.sulinet.hu/tart/cikk/Sbn/0/35721/1
• Tanácsadó Testületünk, melynek tagjai jeles oktatás-, és energiapolitikával
foglalkozó kormányzati és civil szervezetek képviselői, már 4. alkalommal ült össze,
hogy a projekt csapat által felvetett problémákról, lehetőségekről, jövőbeli
elképzelésekről eszmét cseréljen. A Testület tagjai:
• Havril Etelka, marketing asszisztens, SCA Packaging magyarországi
képviselete
• Lohász Cecília, programkoordinátor, Energiaklub,
• Németh Zoltán, országgyűlési képviselő
• Schróth Ágnes, igazgatóhelyettes, ELTE Trefort Ágoston Gyakorlóiskola,
• Simonyi István, vezető főtanácsos, Nemzeti Erőforrás Minisztérium,
• Varga Attila, tudományos főmunkatárs, Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet,
továbbá
• Hortobágyi Júlia, középiskolai diák, Budai Nagy Antal Gimnázium
• Jánvári Bálint, egyetemi hallgató, BME
• Wintsche-Mikesch Viktor, egyetemi hallgató, ELTE
• Az ország különböző pontjain működő civil szervezetekkel jó kapcsolatokat ápolunk.
Ezek olyan szervezetek, melyek maguk is foglalkoznak a fenntarthatóság, az
energiahatékonyság, a klímaváltozás témaköreivel, illetve végeznek oktatási vagy
ismeretterjesztő tevékenységet is. A velük való együttműködésünk többrétű: a
projekt tartalmi részének összeállításában nyújtottak szakmai segítséget
(Energiaklub), segítséget kapunk tőlük a projektre vonatkozó tájékoztatók
terjesztésében (BOCS Alapítvány, Energiaklub, HUMUSZ, E-misszió Egyesület),
részt vesznek a pedagógusok felkészítésében (E-misszió Egyesület, Ökológiai Intézet
a Fenntartható Fejlődésért). A projekt továbbviteléhez anyagi eszközökkel járul
hozzá az Ökotárs Alapítvány.

• A projekt megvalósíthatóságának alapvető feltétele, hogy az információ eljusson a
célcsoporthoz, a pedagógusokhoz és a diáksághoz. Novák Péter a projekt gondolata
mellé állt, s támogató javaslataival valamint a médiában való megjelenésével segíti
munkánkat. A Szimpatika magazin Most Mutasd Meg! akciója révén az alsós
korosztály versenygyőztesei részt vehetnek egy nyári táborban.
• Petruska András zenész és a Budai Nagy Antal Gimnázium ZölDÖK-ösei egy
versenyfelhívást intéztek a facebook-on, Carbon Factory címmel.
• A projekt megvalósításában anyagi eszközökkel vesz részt az SCA magyarországi
képviselete. Támogatásukkal a verseny első 10 helyezett iskolája valamint összekötő
tanáraik értékes jutalomban részesülhetnek.

