Célzott Kommunikációs eszközök

Magánszemélyek

Köteleződjünk el együtt!
Az akció során magánembereket kell ösztönözni arra, hogy részt vegyenek az Európai Hulladékcsökkentési Hét
során egy gyakorlati, közös akció megvalósításában. Az ő erőfeszítéseik megérdemlik, hogy mindenki számára
láthatóvá váljanak és elismerésre kerüljenek. Továbbá szükség van az akciók eredményeinek a mérésére is. Szóval
miért ne csinálnánk egy olyan eszközt, ami mindezt összefogja? A kulcsszavak: motiváció, láthatóság, inspiráció.
Általános információk
nehézség

Hulladékáram

hulladékcsökkentés

újrahasználat

újrahasznosítás

környezeti hatás
papír

csomagolás

Elektromos és
elektronikai

szerves

költség

Célok
A nagyközönség által vállalt elköteleződések nyomon követése és eredményeik számszerűsítése
A környezetvédelemhez való elköteleződés láthatóvá tétele
Jó példák bemutatásával inspirálni annyi embert, amennyit lehetséges.
Mire van szükséged?

On-line eszköz az elköteleződéshez
Mi ez az eszköz? Egy honlap, ahol a magánszemélyek jelezhetik elköteleződésüket. A weboldal javasol néhány
előre meghatározott kötelezettségvállalást.
Hogy használható? A honlap interaktív felületet nyújt a magánszemélyeknek, ahol megtekinthető az összes
kötelezettségvállalás, amit a közösség tett. Az oldal felajánlja az üzenet megosztását különböző közösségi
hálókon keresztül (pl. Facebook, Twitter, stb.).
Miben mérjük az elért eredményt? A magánszemélyek száma, akik „elköteleződtek” és az elköteleződések
összes hatása.
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Az akció előkészítése: tervezés és előkészítés
Néhány hónappal az Európai Hulladékcsökkentési Hét előtt
Az eszköz előkészítése: a weblapra kihelyezni kívánt kötelezettségvállalások meghatározása és a weboldal
struktúrájának felvázolása (egy webdesigner segítségével).
A weboldal kifejlesztése: a saját szervezeted erőforrásait felhasználva vagy egy harmadik fél segítségével fejlessz
ki egy egészen egyszerű honlapot, minden kötelezettség vállaláshoz egy képpel. Ha lehetséges minden akciónál
kerüljenek említésre az elérhető környezeti előnyök. Az oldalnak tartalmaznia kell egy mérőeszközt minden egyes
elköteleződésnél. Ahhoz, hogy kapcsolatba lehessen lépni a résztvevőkkel és közölni lehessen velük az
elköteleződésük eredményeit, létre kell hozni egy regisztrációs felületet, melyen keresztül be lehet gyűjteni az email címeiket.
Dolgozz ki egy kommunikációs stratégiát a weboldal népszerűsítésére. (mikor, mit, melyik célt, milyen médiumon
keresztül, stb.).
Egy héttel az Európai Hulladékcsökkentési Hét előtt
A weboldal kommunikációjának elindítása (a saját szervezeted honlapján keresztül vagy partner szervezetek
segítségével, személyes kapcsolatokon keresztül, sajtókampány keretében, közösségi hálókat alkalmazva).
Az akció végrehajtása
Az Európai Hulladékcsökkentési Hét alatt
Folyamatosan bíztasd a környezetedben élőket, hogy csatlakozzanak és vállaljanak kötelezettséget.
Folyamatosan jelezd az elkötelezettek aktuális számát a weblapon használt automatikus mérőeszközzel.
Eredmények mérése
A kötelezettségvállalások száma és a bevont magánszemélyek száma.
Azoknál a kötelezettségvállalásoknál, ahol mérhető a mennyiség, ki kell dolgozni a mérési módszereket.
Kerüljenek kiemelésre ezek az eredmények a weboldalon ezzel is ösztönözve másokat. Figyelmet kell szentelni
arra, hogy megköszönjük a résztvevőknek a munkájukat és az üzenetünk közvetítését.
További információk
Példák az akcióra (további példák: www.ewwr.eu)
o Az ENSZ Biodiverzitás Évtizedének honlapja részeként (Belgium): www.jedonnevieamaplanete.be
o Brüsszel régió honlapja (Belgium): http://engagement.bruxellesenvironnement.be/
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Brussels-Capital régió elköteleződési eszköze
Európai Hulladékcsökkentési Hét

www.ewwr.eu

contact@ewwr.eu

Európai Hulladékcsökkentési Hét magyarországi koordinátorának elérhetősége:
o
o
o

www.hulladekcsokkentesihet.hu
www.szelektalok.hu
ewwr@ohukft.hu
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