
Esemény: 

Családi EUrópa Nap  
– Fókuszban az önkéntes munka 

– Közösségi kert létrehozása 

  

Időpont: 

2011. május 8., vasárnap | 10.00–18.00 

  

Helyszín: 

Piknik Park, Északi Várfalsétány | Pécs 

  

Ízelítő az egész napos, INGYENES programból: 

– közösségi kert felavatása 

– környezeti ismeretterjesztés a biogazdálkodásról 

– teljes körű információ és kiadványok az önkéntességről 

– kézműves foglalkozás kicsiknek és nagyoknak, interaktív játékok, totók 
– EUrópa Sátor → kiadványok, interaktív játékok, kvízek  

– EUrópa Fal 

– a napenergia hasznosítás technológia hátterének bemutatása 

– ökológiai lábnyom számítás 

– Zöldpróba: alternatív energiaforrások hasznos és szórakoztató megismerése  

– saját díszítésű vászonszatyor, és természetes anyagokból kép készítése 

– környezettudatos viselkedés a családban: energia-takarékosság; tudatos vásárlás; 

hulladékhasznosítás; víztakarékosság; élelmiszerbiztonság 

– játékok a természeti értékek megóvása témakörben 

– Öko-Kuckó Játszóház: alkotás hulladékból, ökotudatos játékok 

– Érzékek Birodalma: milyen érzés, ha az érzékszerveink közül valameyik kiesik?   

– környezeti szemléletformáló programok 

– színezés, rajzolás, társasjátékok, játszóházak 

– ugrálóvár 

   

ESEMÉNY CÉLJA 

  

→ Családi EUrópa Nap → több célcsoportot megcélzó programok, hozzánk 

hasonló non-profit és civil partnereinkkel közös szervezésben. A helyszín központi 
részén egy EUrópa sátor található. 

  

→ Közösségi kert létrehozása  

A közösségi kert (community garden) nálunk jórészt ismeretlen fogalom, de 
tőlünk nyugatra elterjedt, népszerű kezdeményezés. Egy kert, amely 
közösséget teremt, zöldet, kikapcsolódást és élelmet ad. A kert túlmutat 
önmagán. Nem csak a kertészkedésről szól, azt is jelképezi, hogy vissza lehet 
térni egy organikus életformához, ahol az ember nem kihasználja a földet, 
hanem együttműködik vele. Szeretnének példát adni az embereknek, 
megmutatni, hogy nem bonyolult dolog, bárki tud ilyet csinálni. Célunk, hogy 
igazi élettel töltsék meg a kertet: rendszeresek legyenek a kulturális és 



különböző közösségi programok, a fiatalokat pedig programokkal (például kerti 
biológiaóra) lehet idecsábítani.  

  
Előnyei: 
– társadalmi, szociális előnyök → aktív közösséget épít; barátságokat szül; örömforrás a 

közösségen kívülieknek is, esztétikum; kulturális eszmecsere színhelyévé válhat etc.  
– gazdasági előnyök → öngondoskodásra tanít 

– környezetvédelmi előnyök → elhagyott tereket tesz újra organikussá; megköti a szén-

dioxidot; nem, vagy alig használ kémiai növényvédő szereket etc.  
– egészségügyi, nevelő célzatú előnyök → friss gyümölcsöket és zöldségeket termel; jó 

testgyakorlat; lehetőséget ad azoknak, akik szeretnek kertészkedni; közelebb hozza az 

embert a természethez, városlakók is első kézből láthatják a természet működését; 

ifjúság számára konstruktív etc. 
  
→ Fókuszban az önkéntes munka, annak fontossága, értéke – szerepe van a fiatalok 

szocializációjában, nevelésében, oktatásában; a pályakezdők munkatapasztalatot és 

tudást szereznek; hasznosan töltik a szabadidejüket, önismeretük fejlődik; a 

munkanélküliek munkaerőpiacra való visszakerülésének esélyeit növeli; nyugdíjasok 

esetében pedig a magány, passzivitás stb. elkerülése. Az önkéntességhez kapcsolódó 

lehetőségek ismertetése: Magyarországon, EUrópában, a világban. 

 

  
EGYÜTTMŰKÖDŐ PARTNEREINK 
Baranya Ifjúságáért Nonprofit Kft., Tett-Hely Ifjúsági Szolgálat 

Területfejlesztők a Vidékért Egyesület 

Hamvas-Kert Állatsimogató 

Bioéletmód Egyesület 

Pécsi Zöld Kör 

Mobilitás DDRISZI 

Tudatosan a Környezetünkért Egyesület 

PTE Fenntartható Fejlődésért Szakkollégium 

PTE Pollack Mihály Műszaki Kar Környezetmérnöki Tanszék 

Zöld-Híd Alapítvány 

Baranya Megyei Esélyegyenlőségi Iroda – Esélyek Háza 

American Corner, Pécs 

Ökováros-Ökorégió Alapítvány 

Civil Közösségek Háza, Pécs – Nevelők Háza Egyesület 

Trilla Kulturális Közhasznú Alapítvány 
  
TÁMOGATÓINK 
Pécsi Tudományegyetem 

MarkCon Kommunikációs Kft. 

TESCO–GLOBÁL Áruházak Zrt. 

bauMax Áruház Pécs 

BIOKOM Pécsi Környezetgazdálkodási Kft. 

Aszmann Bútor Kft. 
  
További információ: 
KERNER Barbara 
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