Élj zölden! Csatlakozz hozzánk!

Légy az Önkéntesünk!

Együttmuködés vállalatokkal

Mit adunk a zöldítéshez?

Csalán tanácsadás

Szeretnél bepillantást nyerni egy zöld
szervezet munkájába? Érdekelnek hasznos
tippek és eszközök, amelyekkel a környezeted
zöldítheted? Szívesen részt vennél
környezetvédelmi rendezvényeken,
filmvetítéseken és beszélgetéseken?

Segíteni és jó ügyekért áldozni az időnkből,
szaktudásunkból nagyszerű élmény, amely
elégedettséggel és jó érzéssel tölthet el
bennünket.

A Csalánnál fontosnak tartjuk, hogy
együttműködjünk vállalatokkal, hisz rajtuk
keresztül több száz embert és áttételesen több
száz családot érhetünk el zöld üzeneteinkkel.

2011. az Önkéntesség Éve az Európai
Unióban. Arra buzdítunk, próbáld ki Te is!
Légy az önkéntesünk!

Mit kínálunk?
Örömmel részt veszünk családi napok,
partnernapok, vállalati rendezvények
“ zöld blokkjának” kigondolásában és
kivitelezésében,
közös környezetvédelmi akciókat
szervezünk, pl. faültetést, gyerekeknek szóló
szemléletformáló programokat, vetélkedőket,
munkatársak számára szívesen
kidolgozunk és lebonyolítunk életvitelt
zöldítő kampányokat,
fenntarthatósági képzéseket tartunk.

Amennyiben szeretnéd otthonodat zöldebbé
tenni, mi kölcsönadjuk hozzá az eszközöket,
hogy ne kelljen azokat megvásárolnod.
Amit nálunk megtalálsz:
digitális zajszintmérő,
elektroszmog teszter,
fogyasztásmérő,
mikrohullám teszter,
motoros fűkaszák, késes és damilos fejjel,
szigetelőgép,
aprítógép,
valamint
válogathatsz több, mint ezer
környezetvédelemmel kapcsolatos könyv
között,
vihetsz tőlünk ismeretterjesztő filmeket,
amelyek többféle korosztály számára is
érthetően mutatják be Földünk globális
környezeti problémáit,
pedagógusoknak pedig praktikus
oktatócsomagokat kínálunk.

Fordulj hozzánk, mi segítünk! Nem tudod,
hogy melyik az illetékes hatóság egy Téged
foglalkoztató ügyben? Segítségre van szükséged
ahhoz, hogy Te magad léphess fel a
környezetszennyezés vagy természetkárosítás
ellen? Tanácsadónk segít eligazodni.

Tartozz Veszprém és környékének
legnagyobb civil környezetvédelmi
közösségéhez! Tagságoddal Te is
hozzájárulsz ahhoz, hogy Veszprémben és
környékén tiszta, egészséges környezetben
élhessünk.
Ha évi 1.000 forint tagsági díjat
vállalsz, akkor értesítünk és szeretettel
várunk a tagok számára szervezett közösségi
programjainkon, például a környék természeti
értékeit bemutató vezetett túráinkon.

Ha pártoló tagként évi 5000 Ft-tal
támogatod munkánkat:
küldünk neked egy példányt az Egyesület
újonnan készülő kiadványaiból,
előjogokat biztosítunk a zöld
tanulmányútjainkon,
nem kell kauciót fizetned, ha eszközöket
szeretnél kölcsönözni nálunk.

Cserébe:
egy jó csapat tagjaként tevékenykedhetsz a
zöld ügyekért,
értékes munkatapasztalatot szerezhetsz,
új dolgokat tanulhatsz, fejlesztheted
képességeidet,
megismerkedhetsz hasonlóan gondolkodó
emberekkel, így sok jó ismerősöd és szélesebb
kapcsolatrendszered lesz,
a zöld ügyekért végzett munka
elégedettséggel és jó érzéssel tölthet el.
Ha szeretnél önkéntesként csatlakozni
hozzánk, fordulj Győri Judithoz a következő
elérhetőségek valamelyikén:
gyorij@csalan.hu, 06-88-578-390.

Az együttműködési lehetőségekről készséggel
adunk további információt a következő
elérhetőségek valamelyikén:
dr Szalay Tímea, elnök, timi@csalan.hu,
06-88-578-390

A kölcsönzés ingyenes.
A kölcsönzés részleteiről és feltételeiről
tájékozódj a honlapunkon a
www.csalan.hu/kolcsonzes oldalon,
vagy kérdezd tanácsadónkat
tanacsadas@csalan.hu e-mail címen!

Környezet- és természetvédelemmel,
fogyasztóvédelemmel, terület- és
vidékfejlesztéssel kapcsolatos kérdésekkel
bátran fordulhatsz hozzánk.
2011-től új, ingyenesen igénybe vehető
szolgáltatásokkal bővül a tanácsadó irodánk:
jelentkezhetsz ökoauditálásra, mely
családod életterének, életvitelének
környezetvédelmi felmérését jelenti,
vállalunk hőkamerázást,
biztosítunk szigetelőgépet,
vízminőséget is vizsgálunk.
Szolgáltatásainkról minden információt
megtalálsz a honlapunkon a
www.csalan.hu/tanacsadas oldalon.

Élj zölden!
Mi segítünk.

Csatlakozz hozzánk még ma a
csalan.hu/zoldenelokklubja oldalon
vagy kérj információt Kovács Gábortól
a titkarsag@csalan.hu e-mail címen!

Kedves környezetvédo Barátunk!
Szeretnél zölden élni? Mi segítünk.
A Csalán Egyesületet azért
hoztuk létre, hogy szervezett
formában segíthessük a
Veszprém megyében
lakókat a zöldebb,
egészségesebb életmód
kialakításában. Zöld
tippjeinkkel, kölcsönözhető
eszközeinkkel,
rendezvényeinkkel több
száz háztartást varázsolunk
minden évben zöldebbé.
Büszke vagyok arra, hogy a Csalán az elmúlt tíz
évben a Közép-Dunántúli Régió egyik
legdinamikusabban fejlődő környezetvédelmi
szervezetévé nőtte ki magát. Munkatársaink és
önkénteseink aktívan részt vesznek a helyi,
megyei, regionális környezetvédelmi élet
alakításában és településfejlesztési döntéseiben.
Komoly eredményeket azonban csak együtt
érhetünk el. Csatlakozz hozzánk, látogass el
az irodánkba, olvasd el zöld tippjeinket!

A Csalán Egyesület

Legfontosabb eredményeink
Nem kell fenekestől felfordítanod az életed.
Ha csak egy kicsit változtatsz, ha egy apró
lépés megteszel mindennapi teendőid során,
máris az eddigieknél többet tettél
környezetünkért, és az egészségesebb,
biztonságosabb zöldebb életmód felé haladtál.
Szinte bármit zöldíthetsz: a konyhát, a
takarítást, a bevásárlást, a táplálkozást, az
építkezést vagy a kikapcsolódást.
Élj zölden! Mi segítünk. Szeretettel várunk az
irodánkban, rendezvényeinken, honlapunkon
és tagjaink sorában.
Üdvözlettel:

1997-ben alakultunk.
Lelkes egyetemistaként elhatároztuk, hogy
környezetvédelmi akciónapokat szervezünk
Veszprémben és környékén, hogy felhívjuk a
lakosság figyelmét a környezetvédelem égető
kérdéseire.
 Megmentettük a Séd Mozi melletti
közkedvelt belvárosi parkot a beépítéstől.
 Elértük, hogy Veszprém csatlakozott a
Génmódosítás-mentes Övezethez. Így
távol tartjuk Tőled és családodtól az
egészségre veszélyes génmanipulált
élelmiszereket.
 2003-ban elindítottuk Ökovásárunkat,
ahol eddig több, mint 20 000-en fordultak
meg és töltötték meg kosaraikat egészséges és
méregmentes termékekkel.

Dr. Szalay Tímea
elnök

 Több, mint ezer facsemetét ültettünk
el városszerte és Veszprém környékén a helyi
gyerekekkel és felnőttekkel közösen.

Mi telepítettünk például a már árnyat adó
fákat a Veszprémet Szentkirályszabadjával
összekötő kerékpárút mellé.
 Veszprém-Gyulafirátóton, Kádártán,
Felsőörsön és Balatonfűzfőn már több, mint
ezer otthonban komposztálnak az
általunk adott útmutatásnak megfelelően.
 Minden évben több száz iskolást
tanítottunk játékokkal, mókával és apró
ajándékokkal arra, hogy mit tehetnek ők
maguk otthon a környezetükért.
 8 veszprémi tömbház falára futtattunk
növényeket, és 15 000 embert ismertettünk
meg a zöld homlokzatok adta lehetőségekkel.
 2010-ben magán- és céges adományoknak
köszönhetően közel 3,5 milló forint értékű
adománnyal segítettük a vörösiszapkatasztrófa sújtotta területeken élő
embereket és az ott dolgozók munkáját.
A vörösiszap-katasztrófa kapcsán több, mint
4000 db egészségvédő felszerelést osztottunk
ki a rászorulók között.

Az 1997-ben alakult Csalán Környezet- és
Természetvédő Egyesület politikai pártoktól
független, kiemelkedően közhasznú, non-profit
szervezet.
Tevékenységünk során együttműködünk a
természet-, környezet- és fogyasztóvédelmi
hatóságokkal, a civil társadalom hazai és
nemzetközi képviselőivel, önkormányzatokkal,
kulturális intézményekkel, a felelősségvállalásra
nyitott cégekkel, valamint a helyi lakossággal.
Tagszervezete vagyunk a Magyar Természetvédők
Szövetségének (MTVSZ), a Környezeti Tanácsadó
Irodák Hálózatának (KÖTHÁLÓ),
a Magyarországi Éghajlatvédelmi Szövetségnek
és a Cuha-völgyi Bakonyvasút Szövetségnek.
Munkánkat pályázati úton elnyert forrásokból,
magánszemélyek és vállalatok adományaiból, és
az állampolgárok adó 1%-ának felajánlásából
finanszírozzuk.
Csalán Környezet- és Természetvédő Egyesület
8200 Veszprém, Rákóczi F. u. 3.
Tel.: 06-88/578-390 Fax: 06-88/578-391
E-mail: csalan@csalan.hu
Adószám: 18925238-2-19
Bankszámlaszám:
11600006-00000000-02978495
www.csalan.hu

Élj zölden! Mi segítünk.
Fordulj hozzánk bizalommal!
Dr. Szalay Tímea, elnök
stratégiai partneri együttműködések
timi@csalan.hu

Kiss Renáta, alelnök
éghajlatvédelem, fogyasztóvédelem,
oktatás
renata@csalan.hu

Ring Júlia
kommunikáció, sajtókapcsolatok
ringjuli@csalan.hu

Decsi Márton
tanácsadás, kölcsönzés
tanacsadas@csalan.hu

Győri Judit
önkéntesség, helyi termékek
gyorij@csalan.hu

Kovács Gábor
tagság, általános információ
titkarsag@csalan.hu

2011. május

Steinkohl Lászlóné

A kiadvány megjelenését támogatta:

pénzügy
penzugy@csalan.hu

