“Otthon vagyunk a környezettudatos nevelésben
és a szelektív hulladékgyűjtésben!”
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A projekt az Izland, Lichtenstein és Norvégia
által támogatott EGT Finanszírozási Mechanizmus és a
Norvég Finanszírozási Mechanizmus támogatásával valósult meg.
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A SANT Környezetvédelmi Egyesület nevében üdvözlöm Önöket!
Engedjék meg, hogy néhány mondatban megismertessem magunkat valamint
tevékenységünket.
2007. májusában, 14 magánszemély hoztuk létre az egyesületet.
Székhelyünk Újszászon van, de működési
területünk kiterjed az egész ország
területére.
Amikor egyesületünk vezérfonalát,
tevékenységi körét határoztuk meg, abban
egyetértettünk, hogy a következő
gondolatokat, feladatokat célként tűzzük
a zászlónkra:
- a lakossági önszerveződő közösségek
munkájának támogatása, segítése. Oktatást, képzést segítő fórumok
programok szervezése.
- környezetvédelmi oktatás, tájékoztatás, környezet tudatosságra nevelés,
tudatformálás, a szelektív hulladékgyűjtés népszerűsítése.
- Erősíteni a környezet tudatos nevelést, segíteni a környezetvédelemmel
kapcsolatos UNIÓS előírások elérését.
- a szelektív hulladékgyűjtés, kezelés és újrahasznosításra való juttatás,
valamint összehangolni a gyártók, a gyűjtők és a hasznosítók tevékenységét.
- Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés.
- Hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének
elősegítése.

2007. évtől a tagok és lelkes környezetvédő önkéntesek
munkája eredményeként a következőket mutathatja fel az
egyesület:
Jász-Nagykun Szolnok megye néhány településén (pl.
Újszász, Szolnok, Nagykörű, Szapárfalu) óvodákban,
iskolákban oktatást tartottunk a szelektív
hulladékgyűjtés fontosságáról. Több érintett
intézményben a szelektíven gyűjtött hulladék
újra hasznosításra való juttatását próbáltuk
megszervezni. Kisebb-nagyobb sikerrel.

Oktatási szezonon kívül nagyszabású megyei és országos
rendezvényen a teljesség igénye nélkül Gulyás
Fesztivál,Tiszavirág Fesztivál, megyei Polgárőr
nap,Szolnok, Sziget fesztivál, Budapest, Volt Fesztivál ,
Sopron, EFOTT, Hegyalja Fesztivál, Tokaj,Balaton Sound,
motoros találkozók: Újszilvás,Tószeg,Sirok végeztük tevékenységünket.
Az említett rendezvényeken a Fesztivál-Zöldítő Program keretén belül
Európa egyetlen mobil bemutató állomását üzemeltettük, ahol
demonstrálásra került a szelektíven gyűjtött hulladék további útja és a
hasznosítási folyamata.
Az országos rendezvényeken partneri és munka kapcsolatban álltunk a Sziget
Kft-vel, a HUMUSZ-szal, az Etalon produkcióval a Környezetvédelmi
Minisztériummal, a Zölövezet Társulással, ÉÁI Magyarország Kht-vel,az ÖKO
Pannon Kft-vel .
2009. második felében sikeresen pályáztunk at EGT/Norvég Finanszírozási
Mechanizmus által támogatott környezetvédelmi alapból finanszírozott
„Környezettudatos nevelés és a fenntarthatóság pedagógiája” címmel,amely
keretén belül Jász-Nagykun Szolnok megye 40 oktatási intézményben és
különböző rendezvényeken demonstrálunk valamint a szelektív hulladékgyűjtés
fontosságát,sajátosságát ismertetjük meg az érdeklődőkkel.
Bemutatásunk befejezéseként engedjenek meg egy mindig
aktuális idézetet:
„ nem elég a jóra vágyni, a jót akarni kell,
Nem elég a jót akarni, de tenni, tenni kell!”
Ezért vagyunk, hogy közösen, együtt tevőlegesen tegyünk egy
szebb, tisztább, élhetőbb környezetért.
Köszönöm a figyelmet.

