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A
z Ö

n által gyakorolt hatás
H

atást gyakorol a városi környezetre azáltal, 
hogy csökkenti a hulladékot alternatív term

elési-
fogyasztási gyakorlatokon keresztül, és a társadalm

i 
csoportokra azáltal, hogy növeli a készségeket, a 
közösségi kohéziót és a tulajdon érzését.

A kihívásai 
Fejlesztési készségekre lehet szüksége, valam

int 
tanácsokra a koordinációhoz és a fenntartható 
üzleti m

odell fejlesztéséhez. Keressen pénzügyi és 
infrastrukturális tám

ogatást az intézm
ényektől 

azáltal, hogy m
érhető bizonyítékot m

utat fel az Ö
n 

által gyakorolt hatásról.

M
it tesz?

Ö
n inform

ális csoportokban vagy non-profit 
szervezetekben dolgozik, hogy alternatív 
gyakorlatokat valósítson m

eg, inform
ációkat, 

erőforrásokat és készségeket osszon m
eg, valam

int 
növelje a tudatosságot.

Ki Ö
n?

Élvezi a hosszú távú projektekben való 
együttm

űködést egy olyan csoportban, am
ely 

osztozik az értékein az alternatív term
elési-

fogyasztási gyakorlatok irányába, az épület- és 
élelm

iszer-rendszerek, valam
int a keresztezett 

rendszerek között.

CITIZEN-IGAZOLVÁNY

A
z Ö

n által gyakorolt hatás
H

atást gyakorol a városi környezetre azáltal, 
hogy befolyásolja a várostervezést, a társadalm

i 
csoportokra pedig azáltal, hogy  népszerűsíti a 
közösségi kérdések iránt érdeklődő csoportokat, 
valam

int növeli ism
ereteiket és tudatosságukat.

A kihívásai 
Előfordulhat, hogy m

eg kell terveznie a projektek 
pénzügyi fenntarthatóságát, ha rendszeresen 
hajtják végre, és segítenie kell a facilitátoroknak 
a hálózatépítésben. M

űködjön együtt a helyi 
intézm

ényekkel a projektek végrehajtásának 
tám

ogatása érdekében.

M
it tesz?

Együttm
űködve vesz részt ideiglenesen közösen 

létrehozott és koprodukciós projektekben, am
elyeket 

facilitátorok tám
ogatnak, hogy reagáljanak a 

közösségi problém
ákra, növeljék a tudatosságot és 

az erőforrások felhasználásának alternatív m
ódjait 

népszerűsítsék.

Ki Ö
n?

Szívesen dolgozik egy rövid időre létrejött csoportban, 
am

ely közös értékeken és aggályokon osztozik a 
környezeti és társadalm

i kérdésekre (például a 
közterület-használatra), valam

int az épített környezet 
korm

ányzati hiányosságaira vonatkozóan.
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A
z Ö

n által gyakorolt hatás
H

atást gyakorol a városi környezetre a hulladék- 
és erőforrás-felhasználás csökkentésén keresztül; 
a társadalm

i csoportokra a helyi közösség 
bevonásával; szem

élyes pénzügyeire a pénz- és 
helytakarékossággal.

A kihívásai 
Előfordulhat, hogy szolgáltatóként készségek 
építésére van szüksége egy szolgáltatás m

eg-
valósításához és m

űködtetéséhez. Keressen pén-
zügyi tám

ogatást a fejlesztéséhez. Egy szolgáltatás 
beszállítójaként előfordulhat, hogy hitelességet és 
bizalm

at kell kiépítenie.

M
it tesz?

Együttm
űködésben vesz részt a közösségi igények 

kielégítése érdekében azáltal, hogy m
egosztja az 

erőforrásokat, például árukat és inform
ációkat a 

term
ékben, az építési és m

obilitási rendszerekben 
található létesítm

ényeken (szolgáltatásokon és 
virtuális platform

okon/hálózatokon) keresztül.

Élvezi a jelenlegi fogyasztási szokások felváltását a 
gyakorlatok csoportos m

egosztásával és cseréjével, 
hogy m

axim
alizálja az erőforrások felhasználását.

MEGOSZTÓ CITIZEN

Ki Ö
n?

CITIZEN-IGAZOLVÁNY

A
z Ö

n által gyakorolt hatás
H

atással van a városi környezetre az 
anyagfelhasználás csökkentésén keresztül; a 
társadalm

i csoportokra a polgári szerepvállalás, 
a készségek fejlesztése és a társadalm

i befogadás 
révén; a helyi gazdaságra a pénzm

egtakarítás és a 
m

unkahelyterem
tés révén.

A kihívásai 
Előfordulhat, hogy szolgáltatóként diverzifikálnia 
kell a szolgáltatást, hogy fenntartható üzleti 
m

odellt alakítson ki, m
iközben külső tám

ogatásban 
részesül. Építsen ki stabil partnerkapcsolatokat 
helyi szinten, és ossza m

eg tapasztalatait 
világszerte.

M
it tesz?

Ö
n részt vesz abban, hogy a term

ékrendszerben 
a jelenlegi term

elési és fogyasztási m
agatartást 

környezetbarát tervezéssel, saját gyártási és 
javítási gyakorlatokkal helyettesítse úgy, hogy 
tám

ogatja a létesítm
ényeket és a tudáscsere-

hálózatokat.

Ki Ö
n?

Élvezi az áruk önálló előállítását és élettartam
ának 

m
eghosszabbítását azáltal, hogy helyet, felszerelést 

és tám
ogatást biztosító létesítm

ényekhez van 
hozzáférése, valam

int hogy fejleszti kom
petenciáit 

hálózatépítés és tudásátadás révén.
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A kihívásai 

A
z Ö

n által gyakorolt hatás
H

atással van a környezetre azáltal, hogy 
ism

ereteket és bizonyítékokat nyújt a környezeti 
és társadalm

i kérdésekről, valam
int a társadalm

i 
csoportokra a polgári szerepvállalás révén, 
valam

int a fenntarthatóság iránti érdeklődés és 
tudatosság felkeltése által.

Lehet, hogy diverzifikálnia kell a részvételt, m
eg kell 

vizsgálnia a fenntarthatóság társadalm
i és tech-

nikai szem
pontjait, és kezelnie kell a hagyom

ányos 
akadém

iai tudom
ánnyal való feszültségeket.

M
it tesz?

O
lyan kezdem

ényezésekben vesz részt, m
int a 

citizen-tudom
ány és tudom

ányos bolti projektek, 
am

elyeket a polgárok tám
ogatnak és/vagy vezetnek 

olyan intézm
ények tám

ogatásával, am
elyekben a 

résztvevők adatgyűjtéssel és -m
egosztással járulnak 

hozzá a tudás létrehozsához.

Ki Ö
n?

Élvezi az adatok gyűjtését és m
egosztását 

tudásépítés céljából, am
i által jobban m

egérti 
a környezeti és társadalm

i kérdéseket az Ö
n 

érdeklődési körébe tartozó tém
ákban, hogy növelje 

a tudatosságot és tám
ogassa a fenntarthatósági 

változásokat.
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A
z Ö

n által gyakorolt hatás
H

atással van a városi környezetre az erőforrás-
felhasználás javítása és a hulladék csökkentése révén; 
a társadalm

i csoportokra a készségek, a társadalm
i 

kohézió és az önellátás előm
ozdítása révén; a helyi 

gazdaságra a m
unkahelyterem

tés révén.

A kihívásai 
Előfordulhat, hogy partnerkapcsolatot és stabil 
ellátásilánc-hálózatokat kell létrehoznia a fenn-
tartható üzleti m

odellek felépítése céljából. Fek-
tessen be a készségek építésébe és a tudáscserébe, 
és keressen hozzáférést az infrastruktúrákhoz és 
pénzügyi tám

ogatáshoz. 

M
it tesz?

Ö
n részt vesz az alternatív m

inták népszerűsítésében 
élelm

iszerek és term
ékek előállításával vagy 

fogyasztása révén, valam
int olyan szolgáltatások 

nyújtásával vagy előfizetésével, am
elyek csökkentik 

az erőforrás-felhasználást, és elkerülik a term
elés és 

fogyasztás pazarlását.

Ki Ö
n?

Élvezi a fenntartható életm
ódot, és célja, hogy 

elősegítse a helyi vállalkozások és szervezetek 
term

ékekre és élelm
iszerekre vonatkozó, 

bevett term
elési és fogyasztási gyakorlatainak 

m
egváltoztatását.

ZÉRÓ-HULLADÉK 
CITIZEN

CITIZEN-IGAZOLVÁNY

A
z Ö

n által gyakorolt hatás
H

atással van a városi környezetre a 
hulladékterm

elés és a nyersanyagigény csökkentése 
által, a szem

élyi finanszírozásra pedig a bérbeadáson 
vagy bérbeadáson keresztüli m

egtakarítások és 
nyereségek révén.

A kihívásai 
Bérbeadóként előfordulhat, hogy hitelt kell 
építenie, és védelm

i biztosítást kell kötnie. Szol-
gáltatóként szüksége lehet az infrastruktúrákhoz 
és a tám

ogatáshoz való hozzáférésre, a készségei 
fejlesztésére és egy fenntartható üzleti m

odellre.

M
it tesz?

O
lyan közüzem

i fogyasztási gyakorlatok 
népszerűsítésében vesz részt, am

elyek lehetővé 
teszik a term

ékek, terek és szállítási igények 
kielégítését anélkül, hogy kiadási és bérbeadási 
szolgáltatások által kellene birtokolnia azokat.

Ki Ö
n?

Élvezi a term
ékek, terek és szállítások bérbeadását 

és bérbeadását, hogy elkerülje a felesleges 
tulajdonjogot és növelje a használati értéket, 
m

iközben a m
egélhetési költségek em

elkedésével 
foglalkozik.
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