Az Ö. T. H. É. T. Egyesület 2012 évi beszámolója

Mivel szervezetünk célja a lakókörnyezet rendezése, komfortosítása, ezért 2012 évben is
ebben a szellemben működtünk.
Az előző évben elkezdett Pingvin programot folytattuk az oktatási intézményekben. Többek
között az alábbi helyeken: Micimackó óvoda, Bóbita óvoda, Katica óvoda, Pitypang óvoda,
Bárczy Gusztáv óvoda és iskola, Csicsergő óvoda, Cseperedő óvoda, Losonczi általános
iskola.
2012 márciusában indítottunk egy új kezdeményezést, melynek célcsoportja a lakótelepek és
társasházak lakóközössége.
A program célja: A kommunális lerakókba szállított hulladék mennyiségének csökkentése,
lakossági anyagi megtakarítás elérése, ami a csökkenő szemétmennyiség következtében
valósul meg. Továbbá, a mostani hulladék szigetek kiváltása, mivel ezek mind higiéniai, mind
esztétikai szempontból is sok aggályt támasztanak.
A kezdeményezést a XIII. kerületben kezdtük egy 8 lépcsőházas társasházban. Fél év
elteltével 17 társasház csatlakozott hozzánk. Ezek a lakóközösségek a mi szervezésünkben
gyűjtötték szelektíven a hulladékot.
2012 évben az intézmények 11 tonna papírt, 8 tonna petpalackot, míg a társasházak 3 tonna
papírt, 5,5 tonna petpalackot, valamint 3 tonna vegyes hulladékot gyűjtöttek egyesületünk
segítségével.
Áprilisban a Föld napja alkalmából a Fővárosi állatkertben 2 napos kitelepülés keretében
Pingvin műsorral, Öko totóval, és játékos feladatokkal vártuk a gyermekeket.
Júniusban a Te szedd mozgalom keretében vakokkal és gyengén látókkal közösen szedtük a
szemetet Zuglóban. A szervezésben és lebonyolításban a Szempont Alapítvány volt
segítségünkre.
2012. június 5-én a Környezetvédelmi Világnap alkalmából Érd főterén Zöld akadályversenyt
rendeztünk az óvodák és iskolák számára, a győzteseket kupával tüntettük ki.
2012.05.12-én a Pólus Center, az Ö. T. H. É. T. Egyesület, és a Helyi múzeum közös
kiállításának megnyitójára került sor a Pólus Centerben. A kiállítás témája: Rákospalota és
Pestújhely anno.
2012.06.06-án a Pólus Centerben rendeztünk a Környezetvédelmi világnap alkalmából a XV.
kerületi iskolásoknak Öko akadályversenyt, 7 kerületi iskola csapatainak részvételével.
2012.06.25-én a Neptun általános iskola szervezésében a XV. kerületi Szántóföld utcai
napközis táborban járt Pingvin Pityu és az egyesület Öko akadályversenye.
2012 júliusában a tatai Tengerecki táborba látogatott el Pingvin Pityu.
2012.07.31-én a Páratlan vakáció rendezvénysorozat keretében, a XV. kerületi Emlék téren
Öko játszóházban szórakoztattuk a gyerekeket.

2012 októberében 3 napos rendezvényt tartottunk a IV. kerületi Deák Oviban. A
rendezvényen Pingvin műsor és Öko akadályverseny keretében népszerűsítettük a szelektív
hulladékgyűjtés előnyeit. Ez az intézmény is csatlakozott a programunkhoz.
Októberben a Vakok Országos Nevelő- és Tanintézetében a látássérült és vak gyermekeknek
tartottunk interaktív műsort. A Pingvin program keretében ők is megismerték a szelektív
hulladékgyűjtés hasznosságát, és mindennap „gyakorolhatják" a számukra egyedileg
kialakított lehetőséget. Ennek megkönnyítésére egyesületünk speciális megoldást dolgozott,
illetve alakított ki, amit az óvodában, az általános és a speciális szakiskolában, valamint a
módszertani intézetben s diák- és gyermekotthonokban egyaránt alkalmazhatnak.
Télen együttműködési megállapodást kötöttünk a GreenEnergy Investment-EU Kft.-vel. Az
együttműködés keretében vidéken bővítjük a programunkban résztvevők körét. A Kft. segít
elérni az oktatási intézményeket és a társasházakat, valamint a helyi önkormányzatokat és
szolgáltató cégeket.
A 2012-es évet egyesületünk szakmailag eredményesen zárta. Célkitűzéseinket lépésrőllépésre megvalósítjuk.
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