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Egyesületünk célja, hogy Magyarország területén  
elősegítse a környezeti-, természeti-, épített és kulturális 
értékek megismerését, megismertetését, megőrzését, az ezt 
veszélyeztető problémák feltárását, kezelését, a környezeti 
nevelés elveit és eszközeit a fenntarthatóság szellemében 
alkalmazva.

Az Egyesület különös hangsúlyt fektet a lakosság, leg-
főképp az ifjúság körében történő ismeretterjesztésre, 
saját környezetük védelmében végrehajtható, lokális tettek 
jelentőségére, mint például a környezettudatos fogyasztói 
magatartásra, a szelektív hulladékgyűjtésre, a lakóhelyünk 
környezetét érintő döntésekben való lakossági részvételre.



TEVÉKENYSÉGEINK

- Parkgondozási eszközök bérbeadása
A Zöld Misszió Egyesület az Önkormányzati 
Környezetvédelmi Alapból elnyert támogatási összeg fel-
használásával 2 db kert- és parkgondozási eszközcsoma-
got állított össze, melye(ke)t előzetes egyeztetést 
követően átad szolnoki székhelyű civil szervezeteknek, 
közösségeknek.

- Tanösvény üzemeltetése
Az EGT / Norvég Finanszírozási Mechanizmus keretében 
támogatott ”Környezettudatos nevelés és fenntarthatóság 
pedagógiája” című pályázaton nyertes NA-2-2009-012 
regisztrációs számú projekt keretében valósult meg az 
országban, de valószínűleg a világon is egyedülálló 
módon egy regionális hulladékkezelő központhoz      
kapcsolódó Tanösvény. A projekt során 2010-ben több 
mint 1700 fő óvodás és általános iskolás korú gyermek lá-
togatta meg telephelyünket, mintegy 200 fő kísérő 
nevelővel, pedagógussal, valamint azóta is folyamatosak 
a telephely látogatások. A Tanösvény előzetes egyez-
tetést követően szakvezetővel látogatható. A Tanösvényt 
folyamatosan karbantartjuk, hogy fenntartsuk a le-
hetőséget a látogatására. 2018. évben közel 500 gyer-
mek, 2019. évben pedig közel 600 gyermek látogatott el 
a Tanösvényre.
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Folyamatos a kapcsolat a szolnoki óvodai és 
iskolai intézményekkel

Egyesületünk nagy hangsúlyt fordít arra, hogy a 
környezettudatosságra való nevelést a lehető legkoráb-
ban, óvodás és kisiskolás korban kell megkezdeni. Éppen 
ezért folyamatos kapcsolatban állunk Szolnok oktatási in-
tézményeivel. Igény esetén ismeretterjesztő, a környezettu-
datosság és a szelektív hulladékgyűjtés fontosságát 
népszerűsítő órákat tartunk az intézményekben, melyek 
során a gyermekek játékos formában találkozhatnak a hul-
ladékgyűjtés és a környezettudatos életmód alapelveivel.

Hagyományosnak nevezhető az NHSZ szolnoki 
cégcsoport és a Zöld Misszió Egyesület által 
kezdeményezett környezettudatosságra való nevelési 
program, melynek keretein belül Szolnok Város oktatási in-
tézményei (óvodák, általános iskolák, középiskolák) részére 
lehetőséget kínálunk az intézményi   szelektív     hulladék-
gyűjtés hasznos és kifizetődő megvalósítására.
A műanyag palack gyűjtési akció és a gyermekek 
környezettudatos nevelése évek óta folyamatosan műkö-
dik. 
A  2018/2019. első félévben 9159  kg, a második félévben 
pedig több, mint  7500 kg PET palackot gyűjtöttek össze 
az intézmények. Ezen mennyiségek növelése érdekében 
minden tanévben versenyt hirdetünk az intézmények 
között.
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2018. évben Egyesületünk részt vett a Szolnok Városi 
Gyermeknapon, ahol a szelektív hulladékgyűjtést 
népszerűsítő játékokkal, ismertetőkkel vonultunk fel a ren-
dezvényen.

A Zöld Misszió Egyesület az elmúlt évben részt vett az   
Európai Hulladékcsökkentési Hét (EWWR) elnevezésű 
országos kezdeményezésen is, mely keretében támogatás-
ban részesült a SZMJV Önkormányzatának és az NHSZ 
Szolnok Közszolgáltató Nonprofit Kft. kezdeményezésében 
meghirdetett videó pályázat.

Tájékoztató, játékos feladatgyűjteményeket készítettünk 
az óvodásoknak és iskolásoknak. Kiadványaink 
segítségével a gyermekek játékos formában tanulhatják 
meg a szelektív hulladékgyűjtés és a környezettudatosság 
alapvető      szabályait.



Zöld Misszió Egyesület
5000 Szolnok, József Attila út 85. 1/9.

Telefon: +36 56 511 455
Fax: +36 56 343 198

E-mail: zoldmisszio@gmail.com
Web: www.zoldmisszio.hu
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