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KÖVET-hírek

Bejött a zöld iroda a fi ataloknak

A 2013-as egyetemi állásbörzék programjaihoz kapcsolódva a KÖVET Egyesület szakemberei öt vidéki kampuszra 
látogattak el a Greeneration roadshow keretében. A sikeres kampány újszerű és kreatív eszközökkel népszerűsítette 

a környezettudatosságot, a zöld gondolkodást a munkaerőpiacon hamarosan megjelenő fi atalok körében.

Lassacskán felnő 
egy olyan gene-
ráció, amelynek 
életét és szellemi-
ségét szinte teljes 
egészében az új 
évezredbe lépés 

élménye határozza meg. Tombol bennük az 
alkotó energia és az őszinte tettvágy. Tele 
vannak kérdésekkel és kételyekkel, mégis 
megdönthetetlen magabiztossággal vall-
ják: a Jövő az övék. És ebben igazuk van. Az 
ő gondolkodásmódjuk fogja meghatározni, 
hogy milyen válaszok születnek az olyan 
globális problémákra, mint a túlnépesedés, 
a túlfogyasztás vagy a környezetromboló 
ipari fejlődés. Mi lesz, mi legyen a válaszuk 
az elkényelmesedett, elszemélytelene-
dett konzumkultúrára? A KÖVET Egyesület 
Greeneration kampányának célja az volt, 
hogy azok a pályakezdő fi atalok, akik még 
kevés ismerettel rendelkeznek a fenntart-
hatóságról és annak munkahelyi vonatko-
zásairól, megismerhessék a környezet- és 
emberbarát irodák működését, és azzal az 
elvárással lépjenek majd be első munkahe-
lyükre, hogy ott a napi munkavégzés a lehe-
tő legfenntarthatóbb keretek között folyjon.

Az öt állomásból (Szeged, Győr, Miskolc, 
Pécs, Debrecen) álló vándorkiállítás leg-
népszerűbb és leglátványosabb eleme a 
Greeneration-kamion volt, amelynek rak-
tere a roadshow idejére zöld mintairodává 
alakult. Az egyetemi hallgatók itt első kéz-
ből tájékozódhattak olyan globális környe-
zeti és társadalmi problémákról, mint az 
energiahatékonyság, a túlfogyasztás vagy 
a méltányos kereskedelem. A hagyomá-
nyos irodai berendezésekkel ellentétben a 
mintairodában minden irodaszer környe-
zetbarát, minden eszköz energia- és víz-
takarékos, a munkaállomások kialakítása 
pedig ergonomikus volt.

A program hangsúlyos részét alkotta a 
kommunikáció, amely elsősorban a 18−25 
év közöttiek körében népszerű virtuális 
felületeken, az interneten, valamint a kö-
zösségi médiában zajlott, és számos in-
teraktív és edukációs elemet tartalmazott. 
A környezetkímélő irodai eszközök és a jó 
gyakorlatok bemutatása mellett számító-
gépes applikációk segítségével több mint 
3000 diák számolta ki saját ökolábnyomát, 
vagy adott választ  a szelektív hulladék-
gyűjtésről szóló játékos kvíz kérdéseire. A 
kampány honlapját (www.greeneration.

hu) és Facebook-oldalát nemcsak a diákok, 
hanem a munkahelyi közösségek számára 
is hasznos információkkal, zöld tippekkel 
töltötték fel a KÖVET szakértői. Az irodai 
ökométer segítségével például azt is le-
mérhették, mennyire környezettudatos 
a saját munkahelyük. Az állásbörzéken a 
KÖVET Egyesület szakemberei rövid Zöld 
Iroda-képzést is tartottak, valamint kör-
nyezettudatos cégek vezetőivel szerveztek 
kerekasztal-beszélgetést környezetbarát 
irodákról és a vállalatok társadalmi fele-
lősségvállalásáról. A roadshow állomásain 
közel 2000 kérdőívet töltöttek ki a diákok, 
akik között fődíjként nagy értékű e-book-
olvasót sorsoltak ki. Aki lemaradt az esemé-
nyekről, a projekt szakmai tudásanyagát 
hamarosan letöltheti a kampány honlapjá-
ról. A szakérők a Zöld iroda fi ataloknak: tren-
dek, tények, tanácsok c. kötetben foglalták 
össze a képzések anyagait és az azokhoz 
kapcsolódó tanulmányokat.

A KÖVET Greeneration programja az 
Új Széchenyi Terv keretében, a KEOP-
6.1.0/B/11-2011-0090 pályázat segítségével 
valósult meg.
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ÖkoRulez – Program a jövőért

Egyre több jel utal arra, hogy nagy a baj a 
bolygónkon. Soha nem látott viharok, árvi-
zek és aszályok, mérgezett folyók és szeny-
nyezett levegő jelzi, hogy valami nagyon 
elromlott. Gondok nem csak a természet-
ben mutatkoznak: a gazdaságban a biza-
lom hiánya, a növekvő munkanélküliség, a 
társadalomban a gazdagok és a szegények 
között mélyülő szakadék utal arra, hogy 
nem jó úton haladunk. Nem tudjuk, meg-
akadályozható-e a globális katasztrófa, de 
reméljük, még igen. Ehhez azonban meg 
kellene változnunk, másképpen kellene te-
kintenünk a minket körülvevő világra. 

 A KÖVET új projektjének az a célja, hogy 
felhívja az emberek fi gyelmét a Földet fe-
nyegető veszélyekre, és eszközöket adjon 
a kezükbe a problémák kezelésére. Az öt 
helyszínen különböző témákban, de ha-

sonló keretek között kapnak ízelítőt az ér-
deklődők a fenntarthatóság különböző as-
pektusairól. Győrben (szeptember 19−20.) 
az ökológiai lábnyom kérdését járják körül 
a szakértők, Keszthelyen (október 3−4.) az 
új közgazdaságtanról, a bionómiáról esik 
szó, Zalaegerszegen (október 10−11.) a glo-
bális rendszerválságról folyik eszmecsere, 
Kaposváron (november 7−8.) a Valóban 
Felelős Vállalat-modell lesz a téma, Pécsett 
(november 21−22.) pedig mindezekből hall-
hatnak összefoglalót a hallgatók. Az előadá-
sokat kerekasztal-beszélgetések követik he-
lyi vállalkozók, civilek, tudósok és politikusok 
részvételével. A KÖVET programja ugyanis 
azon a megfontoláson alapszik, hogy a helyi 
problémákat a helyi emberek, vállalkozások 
ismerik a legjobban és a megoldásokat is 
csak velük közösen érdemes megalkotni. 

A résztvevők mindkét napon workshop-
okon mélyíthetik el a témában szerzett tu-
dásukat.

A projekt a leendő vállalkozókat kíván-
ja megszólítani és egy asztalhoz ültetni a 
jelen vállalkozóival, gazdasági szakembe-
reivel, döntéshozóival és az érintetteket 
képviselő szervezetek vezetőivel. A prog-
ram egy több fordulóból álló verseny kere-
tében vonja be az egyetemista korosztályt. 
A csapatoknak egy olyan vállalkozás üzleti 
tervét kell megalkotniuk, amely a fenntart-
hatóság elveinek fi gyelembevételével nö-
veli a régió gazdasági erejét és csökkenti az 
ökológiai lábnyomát. A KÖVET azt tervezi, 
hogy a győztes csapatnak egy vállalat be-
vonásával/támogatásával esélyt ad elkép-
zelése megvalósítására. 
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