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Az ÖTHÉT Egyesület 2016 évi beszámolója
2016 évben is fő célkitűzésünk volt a megkezdett Pingvin program folytatása az oktatási
intézményekben. Többek között Zalaegerszegen, Zalalövőn, és a IV. kerületben is felléptünk
műsorunkkal.
Az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség Nemzeti
Hulladékgazdálkodási Igazgatóság (OKTF NHI) által „A hazai hulladékgazdálkodással és
szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatos lakossági szemléletformálásra fordítható
támogatás”elnevezésű pályázaton 4 000 000 Ft támogatást nyertünk 2015 év végén.
2016. január-március között kellet lebonyolítani a projektet. 51 állomásos körutat tartottunk a
XV. kerületben, Érden és környékén. Az óvodásokat Pingvin Pityu interaktív előadásával, az
iskolásokat koncerttel szórakoztattuk.
A 11 kerületi óvodát, mely kimaradt az OKTF-NHI pályázatából, a XV. kerületi
Önkormányzat támogatásával tudtuk elérni.
A Mezőberényi Piknik Park Szabadidőközpontban, az országban egyedülálló Pet falut
hoztunk létre, ahol gyermekek táboroztatását terveztük. Sajnos a táboroztatás a
szabadidőközpont vezetőjének más irányú elfoglaltsága miatt nem indult be.
A XV. kerületi Önkormányzat pályázatának elnyerésével csatlakoztunk a „Föld Órája”
rendezvényhez. Egyesületünk közel 2500 főt mozgósított óvodásoktól a nyugdíjasokig. Közös
PET palacktaposást rendeztünk, és kabalafiguránk, Pingvin Pityu vezetésével
környezetvédelmi dalokra táncoltunk.
2015 tavaszán indítottuk a kerületben a „Gyűjts az életért!” kampányt. Ennek keretében 2016
évben közel egy millió forintnak megfelelő adományt osztottunk szét rászoruló családok
között.
Környezetvédelmi oktatófilm forgatásához „kölcsönöztük” Pingvin Pityu karakterét. A film a
XV. kerületi Önkormányzat, és az egyesület honlapján tekinthető meg.














Rendezvényeink:
Pingvin Pityu műsor a Dankó utcai Rászorulók Óvodájában,
Föld Napja Érden – akadályverseny,
Föld Napja a XV. kerületben - akadályverseny,
Kerületi Majális,
ÉNO rendezvényen fellépés,
Utcabál a Gergő utcában 3. alkalommal.
Érd Állati jó családi nap, Autómentes Nap,
Gyermeknap, Sörfesztivál az Újpalotai Piacon,
Mikulásgyár – fellépés,
Fóti Gyermekotthon- Mikulás fellépés és játszóház,
ÖKO Mikulás a kerületben,
Ételosztás a RÁTE Egyesülettel közösen decemberben.

A 2016-os évet egyesületünk szakmailag eredményesen zárta. Célkitűzéseinket lépésrőllépésre megvalósítjuk.
Budapest, 2017. március 01.
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