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A projekt a Földművelésügyi Minisztérium támogatásával valósult meg.

A Váltó-sáv Alapítvány Hírlevele
2018. március/2.

Tisztelt Kollégák, Partnereink, Barátaink és Ismerősünk!
Rendszeresen
megjelenő
Hírlevünkkel
tájékoztatjuk
ismerőseinket/együttműködő
partnereinket, szakmai szervezeteket, Önöket az Alapítványunk (Váltó-sáv Alapítvány)
életében jelentőséggel bíró eseményekről, hírekről.
Tisztelettel kérjük Önt, hogy esetleges kérdéseit, észrevételeit az alapitvany@valtosav.hu email címen juttassa el számunkra. Illetve ugyanitt jelezheti azt is, amennyiben a jövőben nem
szeretné, hogy Hírlevelünket eljuttassuk Önnek.

1. Zárul a HulladékÚt-projekt
A pályázat szakmai terve alapján a következő programelemek megvalósítására került sor a
program során:
1. Kapcsolatfelvétel a büntetés-végrehajtási intézetekkel (Állampusztai Országos
Büntetés-végrehajtási Intézet solti objektuma, Kalocsai Fegyház és Börtön,
Márianosztrai Fegyház és Börtön, Balassagyarmati Fegyház és Börtön, Fiatalkorúak
Büntetés-végrehajtási Intézete, Tököl, Fiatalkorúak Büntetés-végrehajtási Intézete,
Kecskemét).
2. Bv. intézetenként 3 alkalmas Szelektív RoadShow megvalósítása, lebonyolítása
fogvatartottak számára (3x6 helyszín, összesen 18 alkalom, alkalmanként 2 óra;
helyszínek: Állampusztai Országos Büntetés-végrehajtási Intézet solti objektuma,
Márianosztrai Fegyház és Börtön, Balassagyarmati Fegyház és Börtön, Fiatalkorúak
Büntetés-végrehajtási Intézete, Tököl, Fiatalkorúak Büntetés-végrehajtási Intézete,
Kecskemét – 2 körlet; továbbá a 6 helyszínen +1 alkalom ismétlő/újrafelidéző
alkalom, alkalmanként 2 óra - rendezvény): 1. alk.: programismertetés; alapfogalmak
portfolióval, a szelektív hulladékgyűjtés (előnyök, lehetőségek). 2. alk.: A tudatos
vásárlás. A hulladékcsökkentés lehetőségei. Ökocímkék. 3. alk.: az alternatív
ajándékkészítés: re-use alkotások. +1 alk.: HULLADÉKCSÖKKENTŐ – társasjáték,
kvízkérdések.
3. Bv. intézetenként (6 helyszín) 1 db vetélkedő lebonyolítása (HulladékTOTÓ) – öko
tárgyjutalom a nyerteseknek. Feleletválasztásos és egyéb kreatív feladatok, min. 4 db
3 fős csapat helyszínenként (Állampusztai Országos Büntetés-végrehajtási Intézet solti
objektuma, Márianosztrai Fegyház és Börtön, Balassagyarmati Fegyház és Börtön,
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Fiatalkorúak Büntetés-végrehajtási Intézete, Tököl, Fiatalkorúak Büntetés-végrehajtási
Intézete, Kecskemét – 2 körlet).
4. Re-use kézműves program a következő bv. intézetekben: Állampusztai Országos
Büntetés-végrehajtási Intézet solti objektuma, Kalocsai Fegyház és Börtön,
Fiatalkorúak Büntetés-végrehajtási Intézete, Tököl – 1 program összesen 6 alkalom, 3
helyszín/18 alkalom) – papír, műanyag, textil, üveg, fém és egyéb anyagok
újrahasznosítása alkalmanként. Az alkotások ajándékok családtagoknak (családi
kapcsolatok erősítése), kreativitás és takarékosság, környezettudatos magatartás
növelése. Szervezet által biztosított ötletek és saját, a résztvevők által gyűjtött anyagok
felhasználása, saját ötletek megvalósítása.
Elért eredmények ismertetése:
-

-

A programon 114 fő fogvatartott vett részt. Ebből összesen 27 fő nő (8 fő fiatalkorú,
19 fő felnőtt korú nő), valamint 87 fő férfi fogvatartott (ebből 17 fő fiatalkorú, 70 fő
felnőtt korú férfi fogvatartott).
Elkészült a szervezet kiadványa a témában, ami a honlapunkon (a program aloldala) is
megtalálható (http://www.valtosav.hu/hulladekut/kiadv%c3%a1ny.html).
A lebonyolított vetélkedők kérdéssora és a megoldások is megtalálhatók honlapunkon
(http://www.valtosav.hu/hulladekut/kiadv%c3%a1ny.html).
Szervezetünk tudatosan és koncepciózusan kezdett foglalkozni a témával, a környezeti
terhelést csökkentette, áttért a „zöld papír” (újrahasznosított) használatára.
A nehezen elérhető, „láthatatlan”, de ugyanakkor a környezeti terhelés szempontjából
nem elhanyagolható célcsoportot (fogvatartottak és családtagjaik) viszonylag nagy
számban elértük, szemléletformálást hajtottunk végre a témában és a területen.
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