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Sinu m
õju

Tienes un im
pacto en el entorno urbano al reducir 

los desechos a través de prácticas alternativas de 
producción/consum

o y en los grupos sociales al 
aum

entar las habilidades, la cohesión com
unitaria y 

el sentido de la propiedad.

Sinu väljakutsed 
Q

uizás necesites desarrollar ciertas habilidades 
básicas o necesites ayuda en la coordinación y 
creación de m

odelos com
erciales sostenibles. 

Busca apoyo financiero y en infraestructura de 
instituciones relevantes y dem

uestra tu im
pacto.

M
ida sa teed

Trabajas en grupos inform
ales u organizaciones sin 

fines de lucro para adoptar prácticas alternativas, 
com

partir inform
ación, recursos y habilidades, y 

concienciar a la gente.

Kes sa oled
Te gusta colaborar en proyectos a largo plazo en 
grupos que com

parten tus valores para alcanzar 
prácticas alternativas de producción/consum

o en 
circuitos cerrados, para la construcción de sistem

as 
alim

entarios y en otros ám
bitos.
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Sinu m
õju

Avaldad m
õju linnakeskkonnale, m

õjutad 
linnaplaneerim

ist ja sotsiaalseid gruppe, edendad 
kom

m
unaalprobleem

idest huvitatud gruppe, nende 
teadm

isi ja teadlikkust

Sinu väljakutsed 
Võim

alik, et pead planeerim
a projektide rahalist 

jätkusuutlikkust, kui need on regulaarsed ja pakkum
a 

abi võrgustike loom
isel. Teed projektide toetam

iseks 
koostööd kohalike institutsioonidega

M
ida sa teed

Teed koostööd ajutistes, vahendajate 
ühisprojektides, et reageerida kogu-
konnaprobleem

idele, suurendada teadlikkust ja 
edendada alternatiivset ressursikasutust

Kes sa oled
Naudid koostööd lühikeseks ajaks m

oodustatud 
grupis, m

is põhineb ühistel väärtustel ja m
uredel 

keskkonna- ja sotsiaalküsim
ustes (näiteks avalik 

m
aakasutus) ning valitsuse puudujääkidel 

ehitusvaldkonnas

STRATEEGILINE 
KODANIK
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Sinu m
õju

Avaldad m
õju linnakeskkonnale jäätm

ete ja 
ressursikulu vähendam

isega; sotsiaalsetele 
rühm

adele kohaliku kogukonna kaasam
isega; om

a 
isiklikele rahalistele vahenditele raha ja ruum

i 
säästm

isega

Sinu väljakutsed 
Teenusepakkujana pead ilm

selt om
andam

a oskusi 
teenuse juurutam

iseks ja tööshoidm
iseks. O

tsi selle 
arendam

iseks rahalist toetust. Teenuse pakkujana 
pead ilm

selt suurendam
a usaldusväärsust ja 

usaldust

M
ida sa teed

Teed kogukonna heaks koostööd, jagad 
teeninduskanalite (teenused ja virtuaal- platvorm

id/-
võrgud) kaudu toote-, hoone- ja liikuvussüsteem

ide 
ressursse nagu kaubad ja teave

Sulle m
eeldib asendada praegusi tarbim

isharjum
usi 

jagades ja vahetades neid gruppides, et 
m

aksim
eerida ressursside kasutam

ist

JAGAV KODANIK

Kes sa oled
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Sinu m
õju

Sul on m
õju järgnevale: linnakeskkond, 

m
aterjalikulu vähendam

ine; sotsiaalsete rühm
ade 

kodanikuaktiivsus, oskuste arendam
ine ja 

sotsiaalne kaasam
ine; kohaliku m

ajanduse raha 
säästm

ine ja töökohtade loom
ine

Sinu väljakutsed 
Teenusepakkujana pead võib-olla teenust 
m

itm
ekesistam

a, et koos välistoetusega 
luua jätkusuutlik ärim

udel. Lood stabiilsed 
partnerlussuhted kohalikul tasandil ja jagad 
kogem

usi üle m
aailm

a

M
ida sa teed

Tegeled tootm
is- ja tarbim

iskäitum
ise asendam

isega 
tootesüsteem

is ökodisaini, isetootm
ise ja 

parandam
ise tavadega, m

ida toetavad rajatised ja 
teadm

iste vahetam
ise võrgustikud.

Kes sa oled
Sulle m

eeldib ise toota ja kaupade eluiga pikendada. 
Kasutad ruum

i, seadm
eid ja tuge pakkuvaid rajatisi 

ning suurendad om
a pädevust võrgustike loom

ise ja 
teadm

iste edasiandm
isega

TEE-SEDA-ISE-
KODANIK
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Sinu väljakutsed 

Sinu m
õju

M
õjutad keskkonda, pakud teadm

isi ja tõendeid 
keskkonna- ja sotsiaalsete probleem

ide ning 
sotsiaalsete rühm

ade kohta kodanikuaktiivsuse 
kaudu, suurendad huvi ja teadlikkust 
jätkusuutlikkuse vastu

Sul võib olla vaja m
itm

ekesistada osalem
ist, uurida 

jätkusuutlikkuse sotsiaalseid ning ka tehnilisi 
aspekte ja käsitleda pingeid traditsioonilise 
akadeem

ilise teadusega

M
ida sa teed

O
saled algatustes nagu kodanike teadustöö ja 

teaduspoodide projektid, m
ida edendavad ja/

või juhivad kodanikud institutsioonide toel, kus 
osalejad aitavad andm

ete kogum
ise ja jagam

ise 
kaudu kaasa teadm

iste loom
isele

Kes sa oled
Sulle m

eeldib koguda ja jagada andm
eid teadm

iste 
om

andam
iseks, et parandada keskkonna- ja 

ühiskonnaprobleem
ide m

õistm
ist teid huvitavatel 

teem
adel, suurendada teadlikkust ja propageerida 

jätkusuutlikkuse m
uudatusi

TUNDLIK KODANIK
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Sinu m
õju

Sul on m
õju järgnevale: linnakeskkond, ressursside 

kasutam
ine ja jäätm

ekoguste vähendam
ine; 

sotsiaalsed rühm
ad, sotsiaalse ühtekuuluvuse 

ja enesekindluse oskuste edendam
ine; kohalik 

ettevõtlus ja töökohtade loom
ine

Sinu väljakutsed 
Jätkusuutlike ärim

udelite loom
iseks võib olla vaja 

luua partnerlussuhteid ja stabiilseid tarneahela 
võrgustikke. Investeerid oskuste arendam

isse ja 
teadm

iste vahetam
isse ning otsid juurdepääsu 

infrastruktuuridele ja rahalisele toetusele 

M
ida sa teed

Tegeled alternatiivsete m
ustrite propageerim

isega, 
tootes või tarbides toitu ja tooteid ning pakud 
või tellid teenuseid, m

is vähendavad ressursside 
kasutam

ist ning väldivad raiskam
ist tootm

isel ja 
tarbim

isel

Kes sa oled
Sulle m

eeldib säästev eluviis ja sinu eesm
ärk on 

pakkuda m
uutusi väljakujunenud tootm

is- ja 
tarbim

isharjum
ustes, m

ida propageerivad kohalikud 
ettevõtted ja organisatsioonid toodete ja toidu osas

JÄÄTMEID MITTETEKITAV 
KODANIK
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Sinu m
õju

Sul on m
õju järgnevale: jäätm

etekke ja 
toorm

enõudluse vähendam
ine linna-keskkonnas, 

isikliku raha säästm
ine ja kasum

i teenim
ine 

üürim
ise või üürile andm

isega

Sinu väljakutsed 
Laenuandjana pead võib-olla suurendam

a 
usaldusväärsust ja kasutam

a kaitsekindlustust. 
Teenusepakkujana võid vajada juurdepääsu 
infrastruktuuridele ja toele, oskuste loom

ist ja 
jätkusuutlikku ärim

udelit

M
ida sa teed

Propageerid kom
m

unaalteenustele orienteeritud 
tarbim

isharjum
usi, m

is võim
aldavad rahuldada 

vajadusi toodete, ruum
ide ja transpordi järele ilm

a 
neid om

am
ata teenuste üürim

ise ja rentim
isega

Kes sa oled
N

audid toodete, ruum
ide ja transpordivahendite 

rentim
ist ja üürim

ist, et vältida üleliigset om
am

ist 
ja suurendada kasutusväärtust, sam

al ajal kui 
elam

iskulud suurenevad

KOMMUNAALTEENUSTELE 
ORIENTEERITUD KODANIK
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