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Gleccserolvadás és hűtőszekrény: a GreenDependent Egyesület gödöllői klíma-klubja

  

„Ha tudni szeretné, mi köze hűtőszekrényének a gleccserolvadáshoz;

    
    -  ha kíváncsi, hogy mekkora karbon-lábnyoma, és szeretné csökkenteni;  
    -  ha kész változtatni energiahasználati szokásain, de elkelne egy kis biztatás;  
    -  ha alacsonyabb rezsit szeretne;  
    -  ha szeretné megosztani energiatakarékossági ötleteit; vagy  
    -  ha közhasznú tevékenységben szeretne részt venni…..  

  

……csatlakozzon a gödöllői klíma-klubhoz!”

  

2009 októberében a fenti felhívással a GreenDependent Fenntartható Megoldások Egyesülete
Gödöllőn klíma-klubot indított a „Szokásaink megváltoztatása” (Changing Behaviour) c. EU-s
kutatás-fejlesztési projekt keretében. Mivel a kezdeményezés sikeresnek bizonyult, a klub a
projekt befejezése után is tovább működik!

  

A havi rendszerességgel találkozó informális klub célja, hogy

    
    -  a klímaváltozással és energiatakarékossággal kapcsolatos információkat mindenki
számára hozzáférhetővé tegye,   
    -  motiválja, segítse, támogassa a háztartások szintjén történő változást és vállalásokat, és 

    -  ehhez támogató helyi közösséget is létrehozzon.   

  

A klubban a résztvevők, fiatalok és idősebbek, tea és házi sütemény mellett beszélgetnek arról,
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ki mit tehet otthonában a klímaváltozás ellen, elemzik havi rendszerességgel mért
energiafogyasztásukat és a kapcsolódó szén-dioxid kibocsátást, valamint ötleteket, tippeket
osztanak meg egymással az energiatakarékosságról, klímabarát háztartásvezetésről. A klubba
alkalmanként vendégeket is hívnak, akik a klímabarát és energiatakarékos életmódhoz
kapcsolódó tudásukat osztják meg a résztvevőkkel. Igény esetén a GreenDependent Egyesület
szakértői a klubtag háztartások megtakarítási lehetőségeit személyesen is felmérik.

  

Az Egyesület a klub-alkalmak szén-dioxid kibocsátását is számolja az Energia Klub
rendezvény-kalkulátora segítségével. Ennek semlegesítésére a klubtagok gyümölcsfákat
ültettek a klub helyszínéül szolgáló Regina Alapítvány ( http://www.reginakozpont.hu/haz/ )
közösségi biokertjében 2010 tavaszán.

  

Fontos megjegyezni, hogy

  

1. a gödöllői klíma-klub nem tagja / része a Klíma Klub Közhasznú Nonprofit Kft-nak, azzal
semmilyen kapcsolatban nem áll, hanem egy teljesen önkéntesen - a GreenDependent
Egyesület koordinációjával - létrejött lakossági, baráti csoport;

  

2. nagy örömünkre szolgál, ha máshol is működnek, alakulnak klíma-klubok, klíma-körök,
szívesen segítünk tanácsokkal, szívesen tanulunk tőlük, ezért is csatlakoztunk pártoló tagként a
Klímabarát Települések Szövetségéhez. Továbbá a témában jelenleg készítünk "Klímabarát
közösségek - szervezési útmutató" c. kiadványt, ami hamarosan letölthető lesz honlapunkról.
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