
3. Mit adunk és mit várunk? (Ez a táblázat a Nulla Hulladék Hálózat ismertetőjének része.) 

 

 Mit adunk mi ?  Mit várunk el a hálózati tagoktól? 
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Lineáris folyamatok helyett 
körforgás, a fogyasztás 
ésszerűsítése, 
rendszerszemlélet, 
teljes élet – nulla hulladék. 

Fenntartható fejlődés műhelymunka, 
10 lépés a nulla hulladék felé. 
Adott tevékenységek szemléletmódhoz 
való illesztésében személyes egyeztetés 
lehetősége. 

Elsajátítják ezt a szemléletmódot és az 
élet minden területén alkalmazzák is, 
mert csak így tudnak hitelesek lenni.  
Pártpolitika mentesség. 

Elolvassák a dokumentumtár 
anyagait, részt vesznek a 
fenntartható fejlődés műhelymunkán  
Ha bizonytalanok a tevékenységeik 
és a szemléletmód 
összeillesztésében, segítséget kérnek. 

Összegyűjtjük és közzétesszük 
a szakmai információkat. 

Dokumentumtár, civil műhelymunkák, 
pedagógusképzés, előadások, Moodle 
oktatóportál. 

Hajlandók befogadni az információt.  
Aktívan és érdemben részt vesznek a 
képzéseken, műhelymunkákon. 

Szakmai anyagainkat terjesztik saját 
csatornáikon. 
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Segítjük az információáramlást. 
Tematikus honlap, levelezőlista, jó példák 
megosztása, dokumentumtár, KukaBúvár 
magazin. 

Ismerik és rendszeresen figyelik a 
honlapot. Folyamatos kétirányú 
kommunikáció. 

Olvassák a levelezőlistát és 
válaszolnak a feltett kérdésekre. 
Legalább félévente küldenek egy jó 
gyakorlatot (lásd nullahulladek.hu – 
Jó példák menü.) 
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Cél az, hogy olyan 
decentralizált hálózat jöjjön 
létre, ahol valódi 
együttműködések vannak. 
Amiben a tagok otthon érzik 
magukat, olyan dolgokat 
kapnak, amire pont szükségük 
van, amitől jobban tudják 
végezni a munkájukat, 
sikeresebbek, elismertebbek 
lesznek. 

A tagok szükségleteinek és 
lehetőségeinek rendszeres felmérése. 
Hálózati csomópontok kialakítása, az egy 
térséghez tartozó tagok közti 
együttműködések erősítése. 
Nulla Hulladék logó használata. 

Aktivitás. Rendszeresen hírt adnak saját 
programjaikról. Közös kampányok, 
(országos érdekérvényesítés) esetén 
segítenek a társadalmi támogatottság 
biztosításában.  
Az egész szervezet tisztában legyen a 
hálózati tagsággal. 

Közös kampányokhoz való 
csatlakozás aláírással, helyi 
információk gyűjtésével. Saját 
programjaik hirdetése a többi 
hálózati tag körében. 
Részt vesznek közös programokban a 
környékbeli szervezetekkel. 
Ha készül igényfelmérő kérdőív, azt 
kitöltik. 
Az ehhez kapcsolódó tevékenységek 
során Nulla Hulladék logó használata. 
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Hosszú távon biztosítjuk a 
hálózat működésének anyagi 
hátterét.  

Hálózati csomópontok működési 
költségeinek finanszírozása pályázati 
forrásokból. 
A tagok saját finanszírozásának közvetett 
segítése pl. pályázatfigyelés, 1% 
kampány. 

Lehetőségeikhez mérten élnek a 
felkínált forrásteremtési lehetőségekkel. 

A tagok nem fizetnek tagdíjat, de 
saját büdzséjükből fedezik a 
kiadásaik egy részét (pl. képzéseknél 
útiköltség.) 
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A nálunk "felhalmozott" 
erőforrásokhoz hozzáférést 
biztosítunk. 

A lehetőségekhez mérten kiadványok, 
rendezvényes kellékek megosztása. 
Vidékről beérkező felkérések, önkéntesek 
helyi szervezetekhez irányítása. 

Erőforrás megosztás kereteinek 
betartása. 

Pl. kiadványigényt időben jelzik, 
adott esetben ellenérték 
megfizetése, nagyobb értékű 
kellékeknél bérbeadási szerződés  



 


