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Gödöllői klíma-klub

  

2009. október

  

  

GreenDependent Fenntartható Megoldások Egyesülete klíma-klubot indított Gödöllőn azzal a
céllal, hogy

    
    -  a klímaváltozással és energi atakarékossággal kapcsolatos információkat mindenki
számára hozzáférhetővé tegye, valamint   
    -  motiválja, segítse, támogassa a háztartások szintjén történő változást és vállalásokat.   

  

Azaz, segít, hogy megértsük, mi köze hűtőszekrényünknek a gleccserolvadáshoz, és tippeket
ad, hogyan csökkenthetjük energiafogyasztásunk (rezsi számláinkat!), és ezáltal mindennapi
életünk környezeti hatásait is.

  

A klubban a résztvevők tea és sütemény mellett beszélgetnek arról, ki mit tehet otthonában a
klímaváltozás ell en, e lemzik havi rendszerességgel mért energiafogyasztásukat és a
kapcsolódó szén-dio xid kibocsátást, valamint ötleteket, tippeket
osztanak meg egymással az energiatakarékosságról, klímabarát háztartásvezetésről. Igény e
setén a GreenDependent Egyesület szakértői a klubtag háztartások megtakarítási leh
etőségeit személyesen is felmérik.
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Klíma-klub információs rendezvény

  

Program

  

2009. október

  

1. Bemutatkozás, Bevezető, 

  

Kik vagyunk? GreenDependent + FP7

  

 Hasonló jó példák

  

– CRAG, Chew Magna, Német város, USA, Tatabányai Klímakör…

  

2. Mi ez az egész? 

  

- klímaváltozás

  

- mi köze ehhez a mindennapi életnek? 

  

- karbon lábnyom (nem csak az energia, étel és hulladék is! + turizmus, szórakozás), mérni a
klubban az energiát fogjuk!

 2 / 6



1. klub (2009. október)
2010. december 21. kedd, 15:34

  

- Európai élet hatása – hatás a világ másik részén (vihar, szárazság, áradások…)

  

3. Gödöllői Klíma-klub 

  

informális, mindenki ötletére számítunk (nem előadások… - mindenki másban szakértő,
szakértőkre is számítunk!)

  

- elhatározások otthonra, fogyasztás mérés

  

- hírek, érdekességek

  

- verseny! – (1) fogyasztás mérés + (2) kreatívitás, erőfeszítés… - kiadványba!

  

- Nyeremények!

  

- Mit nyújt még a klub?

    
    -   Hírlevél (lehet beküldeni is hírt, érdekességet)  
    -   „audit” + fogyasztás mérés  
    -  tea, süti, helyszín, hangulat, 2 óra TV helyett 2 óra klub J   
    -  öko-lábnyom mérés…  
    -  záró ünnepség  

    

  

 4. Interaktív feladat 
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world café: mitől függ egy háztartás energia fogyasztása (mi befolyásolja azt)?? – fűtés/hűtés,
áram, közlekedés 

  

 5. Klubozás, jelentkezés, tennivalók

  

- Fogyasztásmérő lap!!

  

- Jelenléti és klub-jelentkezés ív

  

  

Következő klub: november 19., csütörtök, Regina Ház (Röges u. 66.)

  

  

 A Gödöllői klíma-klub elindítását az Európai Bizottság 7. kutatás-fejlesztési keretprogramja
támogatta a „Changing Behaviour” program keretében.
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További letölthető anyagok az első klubbal kapcsolatban:
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    -  Bevezető előadás   
    -  Klíma-klub ismertető   
    -  Előadás a klímaváltozásról   
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klubok/elso_klub/eloadas_bevezeto.pdf
klubok/elso_klub/klima-klub_ismerteto.pdf
klubok/elso_klub/klimavaltozas.pdf

