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Állampolgárok bevonása az energiagazdálkodásba Horvátországban
A nyár folyamán Horvátországban két C4ET workshop került megrendezésre. Az első a Zágrábi Egyetemen június 20-án került
megrendezésre. A legfontosabb szervezetek (nem kormányzati szervezetek, kereskedelmi kamarák, cégek stb.) Mintegy 10 résztvevője a
C4ET partnerek irányításával tesztelte a választott eszközöket, amelyeket mindannyian kipróbáltak. A második rendezvény a Solta-szigeten,
2018. július 17-én, több mint 20 résztvevővel történt. A workshopot egy másik találkozóval párhuzamosan szervezték meg, amely az
energetikai témákkal foglalkozó civil szervezetek képviselőit célozta meg. Csoportokba osztva a résztvevők lehetőséget kaptak arra, hogy
különböző eszközöket felfedezzenek és a tapasztalataik alapján értékeljék őket. Mindkét eseményt nagyra értékelték a résztvevők, akik a
C4ET által kifejlesztett anyagokat a munkájuk szempontjából nagyon relevánsak tartották.

A C4ET projektről, céljairól és a fókuszterületekről, pedagógiai programról további információk érhetőek el ezen a linken:
http://citizens4energytransition.org/our-vision/

A hónap eszköze
Mind a 30 a C4ET projektben fejlesztett eszköz már elérhető. Ingyenesen elérhető bárki számára aki játékos formában
szeretne tájékozódni, tanulni az energiagazdálkodás témakörében. További információért kérjük látogasson el a következő
honlapra: http://citizens4energytransition.org/tools/
Miért ne próbálná ki most az egyik játékos eszközt?

Poszter: “Számít a véleménye”
Bármelyikünknek lehetősége nyílik arra,
hogy részt vegyen az energetikai kérdésekkel
kapcsolatos döntéshozatali folyamatokban
... és hozzájáruljon a közösség általános
jólétéhez
http://citizens4energytransition.org/youropinion-counts/
C4ET’s torpedós játék az
energiagazdálkodás témakörében
Nyomtassa ki a táblát, és játssza le a felülvizsgált
torpedós játékot a barátaival... miközben megtanulja
a legfontosabb tényeket az energiagazdálkodásról

http://citizens4energytransition.org/submari
nes-game/

Vegyen részt az energiapolitikák
alakításában
Ez az ebook végig vezeti az állampolgárokat az
energiagazdálkodás folyamatain és az abban való
részvételt. Cselekedjen, hogy befolyása legyen a
döntéshozatali folyamatokra!

http://citizens4energytransition.org/how-toparticipate-in-energy-policies-as-a-citizen/
Szörfözés a fenntarható iroda mélyén
Látogasson el egy fenntartható módon működő
irodába, ahol többet tudhat meg arról, hogy a cégek
miként hatnak az energia- és erőforrásfelhasználásra, és felfedezhetnek tippeket az
energiahatékonysági intézkedések végrehajtásához az
otthonukban is

http://citizens4energytransition.org/surfingin-the-deep-of-a-sustainable-office/
Sustainable project of the month
Elérkezett az idő környezetünk megóvására: hívja fel
munkavállalói figyelmét a különböző energiaügyi 12
hónapos adatlapjaink segítségével. Letölthető
formában használható, de formálhatjuk saját
igényeinknek megfelelően is.

http://citizens4energytransition.org/projectof-the-month/
Fenntarhatóság az európai vállalatoknál
Elgondolkodott valaha azon, hogy hogyan
küzdenek az európai vállalatok az
energiahatékonyság problémájával?
Fedezze fel az legjobb példákat interaktív
térképünk segítségével
http://citizens4energytransition.org/sustaina
bility-in-european-companies/

Az energiagazdálkodás új nagykövete Németországban
Németországban két C4ET műhely került megrendezésre, amelyek különböző földrajzi területeket és szervezeteket céloztak meg. Az elsőt
június 12-én szervezték meg együttműködésben a BUND Energy Visions Program és a BUND Konstanz. Az Energy Visions Program egy
20 részes eseménysorozat, amely rendszeresen megrendezésre kerül Constance-ben. A második workshop augusztus 24-én került
megrendezésre a GNF berlini irodájában. Ezen eseményen részt vettek a vállalatok, a civil szervezetek, valamint az érdekelt állampolgárok
képviselői.

Mindkét eseményen több eszközt választottunk ki, melyeket bemutattunk annak érdekében, hogy a közönség láthassa a sokféle módszert,
melyeket az eszközök kínálnak. Minden résztvevőnek lehetősége volt kipróbálni az eszközöket, mind on-line, mind off-line módon. Nagyon
pozitív visszajelzéseket kaptunk - a C4ET új energiagazdálkodási-nagyköveteket szerezhetett az országban!

Remek dolog együttműködni olyan szervezetekkel, melyek hajlandóak az eszközeinket és eredményeinket terjeszteni!
További információért a közelgő eseményekről bátran forduljon hozzánk ...

A C4ET csapata

ENERGIES 2050
(FRANCIAORSZÁG)

GNF
(NÉMETORSZÁG)

TREBAG
(MAGYAROSZÁG)

HOMEGRADE BRUSSELS
(BELGIUM)

DOOR
(HORVÁTORSZÁG)

GAL MOLISE VERSO IL 2000
(OLASZROSZÁG)

Elérhetőségek
Projekt koordinátor

Projekt információk

ENERGIES 2050

C4ET

www.energies2050.org
info@energies2050.org

www.citizens4energytransition.org
citizens4energytransition@energies2050.org

