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AZ ÖKOCSIGA KÖZHASZNÚ EGYESÜLET
Az Ökocsiga Közhasznú Egyesület "ÖCSIKE" 2009. január 23-án alakult. A 16 alapító tag olyan
emberekből állt össze, akik az elmúlt években különböző rendezvényeken már együtt dogoztak,
életszemléletük, tevékenységük tükrözi küldetésüket. A tagok egy-egy terület lelkes
szakemberei, munkahelyükön és néhányan már civil szervezetekben is kifejtik tevékenységüket.
Az Egyesület megalakulásának ötletét az adta, hogy a külön-külön tevékenykedő - időnként egy
közös rendezvény lebonyolításának erejéig együtt dolgozó - elhivatott emberek egy közösségbe
szerveződjenek, közösen gondolkodjanak és cselekedjenek.
Meggyőződésünk, hogy tagjainkban lévő "tudások" összeadódva egy magasabb minőséget
eredményeznek.
Az Egyesület célja a környezettudatos magatartás népszerűsítése játékosan és élményszerűen.
A kezdetekben programjainkat főleg kisgyermekes családoknak szerveztük, de idővel a
célcsoportunk bővült és napjainkra már inkább a tizenévesek és családjaik állnak
tevékenységünk központjában.
- Játszóházakat és túrákat szervezünk.
- Odútelepet létesítettünk az erdei iskolánál.
- Összefogással megmentettük a projektterület közelében fekvő Ürge-mező tanösvény tábláit
- Ismeretterjesztő kampányt szervezünk a projektterületen fekvő természetes környezetről
- Polgári természetőr képzést indítunk a helyi- és regionális intézményekkel (Csengey Dénes
Kulturális Központtal és a Duna-Dráva Nemzeti Parkkal) összefogva.
- Folyamatban lévő projektjeink között szerepel egy madárbarát kert kialakítása, de
csatlakozunk a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltató komposztálást népszerűsítő
programjához is.
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A projekt keretében 25 rendezvény kerül megrendezésre a 3 évet felölelő projekt keretében
különböző helyszíneken.
A rendezvények tematikája:
-

Hulladékgazdálkodás
Sport
E-mobilitás
Levegőtisztaság védelem
Felszín alatti- és felszín feletti vizeink védelme
Helyismeret, helyi kultúra
Természetvédelem II. (növényvilág)
Az idősek esélyegyenlősége
A fogyatékkal élők esélyegyenlősége
Természetőr képzés
Természetvédelem I. (állatvilág)

Egy-egy téma több rendezvény keretében kerül bemutatásra. A projekt időbeli hosszát tekintve a
kiválasztott tematikájú események, rendezvények, események, workshop-ok közül néhány a
résztvevők számának bővülése, új résztvevők bekapcsolódása és a tudásmélyítés miatt több
alkalommal is megrendezésre kerül.
A rendezvények a környezetvédelemmel kapcsolatos ismeretek megszerzése mellett önkéntes,
gyakorlati tevékenységet is magukban foglalnak. A résztvevők tehetnek a környezet védelme
érdekében például önkéntes hulladékgyűjtéssel, de a 3 év alatt bemutatunk majd elektromos
autót is és híres sportolókkal is találkozhatnak majd a résztvevők.
A rendezvényekre való eljutáshoz és a rendezvényekről történő hazajutáshoz ingyenes
buszjáratot biztosítunk a regisztrálóknak bizonyos létszámig.

