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Magyar Cetelem Bank Zrt.
Cetelem Zöldsuli Program
A ”Cetelem Zöldsuli ”program a MAF Társadalmi Befektetések díj 2012-es pályázatán MAF Az Év Társadalmi Befektetések Programja Kategóriában 3. helyezést ért el, a MAF Legnagyobb Hatást Elérő Támogatói Program Kategóriában
került shortlist-re .

A program kezdő időpontja: 2011. május 1.

A dóci iskola zöldítő csapata

Kizöldült a pécsi Deák Ferenc
iskola udvara

A programra fordított támogatás:
 pénzben: 10 000 000 Ft
Kapcsolattartó:

A program célja:
A 2011-ben indult program célja, hogy évente 10X500 000 Ft értékű támogatás segítségével
lehetőség nyíljon a hazai általános iskolák udvarainak zöldítésére, egy élhetőbb, fenntarthatóbb környezet megteremtésére.
Cél továbbá a gyerekek felelős és környezettudatos gondolkodásra nevelése - a pályázaton
iskolazöldítési támogatást nyert iskolák diákjai saját munkájuk gyümölcseként élik meg iskolaudvaraik zöldebbé tételét és fenntartását -, valamint közvetve a helyi közösségi szellem
erősítése.

Hokker Gábor
Piackutató és
kommunikációs szakértő
06-1-346-3656
hokker.gabor@cetelem.hu

A program leírása:
A Magyar Cetelem Bank a WWF Magyarország szakmai támogatásával pályázatot hirdetett magyar
általános iskolák számára, melynek célja az iskolák környezetének zöldebbé tétele volt. A 2011-ben
és 2012-ben is elindított pályázaton évente 10 iskola nyert egyenként 500 000 Ft-os támogatást. A
támogatást a Cetelem Zöldsuli weboldalon zajló internetes szavazáson az 5 legtöbb szavazatot gyűjtő iskola nyerte el, 5 további iskola pedig a dolgozókból és szakértőkből álló zsűri általi elbírálás során kerül kiválasztásra, a beküldött pályázatok alapján. Az elnyert 500 000 Ft-os támogatást az adott
naptári év végéig kell felhasználni, a megvalósításról fotóval illusztrált beszámolót kell küldeni.
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A program eredményei:
2011-ben 116 iskola pályázott, a szavazás során 18 000 szavazat érkezett, végül 2 budapesti és 8 vidéki iskola nyert
támogatást. 2012-ben 162 iskola pályázott és már 40 000 szavazat érkezett.
A nyertes 10 iskolának (2011/mintegy 3-4000 diáknak) pedig máris zöldebb a környezete, ráadásul mindannyian
közös munkával alakították ki azt.

A program hatása:
2011-ben kopott, poros iskolaudvarok váltak zöldellő területté, a 2012-es program újdonságként előnyben részesítette azokat a pályázatokat, melyek az őshonos fajok ültetésére összpontosítottak.
A dinamikusan növekvő részvételi és mozgósítási arány azt mutatja, hogy tízezrek fogtak össze a környezetük
megváltoztatásáért.

További információ a programról:
https://www.cetelem.hu/zoldsuli/zoldsuli
https://www.cetelem.hu/zoldsuli/zoldsuli_2011
http://www.youtube.com/watch?v=-E9WIL2DZgo

Mikepércsen a legkisebbekre is számíthattak

A biatorbágyi iskolában nagy esemény volt a
faültetés

Kispesten is beszálltak a gyerekek

