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Társadalmi
felelősségvállalás - CSR
(Corporate Social Responsibility)
Az FKF Nonprofit Zrt. elsődleges és legfontosabb
feladatait a hulladékgazdálkodással és a köztisztasággal kapcsolatos tevékenységek jelentik.
Fennállása során, a felgyorsult ipari és technikai fejlődésnek, a megváltozott igényeknek köszönhetően jelentősen bővült, módosult profilja.
Az utóbbi évtizedekben, évszázadban a mindannyiunkat körülvevő természeti és társadalmi
környezet olyan változásokon ment keresztül,
amelyek életre hívták a környezetvédelem mára
már központi szerepet játszó ügyét.
Az FKF Nonprofit Zrt. - tevékenységi köréből
adódóan - kiemelt jelentőséget tulajdonít világunk, környezetünk tisztántartásának, rendezetté, egészségesebbé tételének és mindezen értékek megőrzésének. Társaságunk felelős tagja
kíván lenni a társadalomnak, ezért elkötelezett
híve a környezet védelmének.
Társaságunk egyik érdeme annak felismerése,
hogy a környezettudatos gondolkodás kialakítását, a természetért, társadalomért felelős
szemléletmód formálását minél fiatalabb korban
érdemes elkezdeni. Ennek érdekében CSR projektjeinket a kisebb és nagyobb gyerekek, fiatalok számára dolgoztuk ki.
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A Társaság Edukációs Csoportja több csatornán
szólítja meg a felnövő generációkat: a fővárosi
nevelési-oktatási intézményekben folytatott oktatóprogramjukkal, a gyermekeknek, fiataloknak
szóló kreatív pályázataikkal, gyermekkiadványokkal, kisjátékfilmekkel, szemléletformáló játékos programokkal.
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Céljaink
A fenntarthatóság pedagógiájának jegyében törekszünk arra, hogy az élő- és élettelen világ
megszerettetésén, a természeti, a társas-társadalmi környezettel kapcsolatos tárgyi ismeretek
átadásán túl az alternatív jövőképek kialakítása
is kapjon határozott szerepet, azáltal, hogy projektjeinkkel felhívjuk a gyerekek figyelmét a jelen
globális problémáira, és igyekszünk beépíteni
a jövő nemzedékek iránti felelősségvállalást a
közgondolkodásba.
CSR tevékenységeink végzése során az egész
életen át tartó tanulás iránti igény megszületését szorgalmazzuk. Ezzel természetesen az a
célunk, hogy olyan tájékozott és tevékeny állampolgárok nőjenek fel, akik kreatív, problémamegoldó látásmóddal rendelkeznek, eligazodnak a természet és a társadalom ügyeiben, és
képesek vállalni a felelősséget egyéni és közös
tetteikért.
Célunk az is, hogy a gyermekekben és rajtuk keresztül a felnőttekben tudatosuljon, milyen fontos
részét képezi életünknek a hulladék, és milyen
fontos, hogy a keletkező hulladékkal a megfelelő
módon bánjunk.
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Szemléletformáló
és CSR tevékenységeink
megvalósítása
Környezetvédelmi Oktatóprogram
Az elmúlt évek tapasztalatai azt mutatják, hogy
a fővárosi lakosság az FKF Nonprofit Zrt. feladatainak ellátásán túl egyéb elvárásokat is
támaszt a Társasággal szemben. Egyre szaporodó azoknak a nevelési-oktatási intézményeknek (óvodáknak, iskoláknak) a száma, amelyek
szakembereinktől várnak hatékony segítséget
az oktatásban, a környezeti nevelésben. Ez azt
a felénk irányuló bizalmat jelenti, amely szerint
számítanak együttműködésünkre a felnövekvő
nemzedékek szemléletének, magatartásának
környezettudatossá formálásában.
Társaságunk határozottan eleget kíván tenni
ezeknek az elvárásoknak. Ennek megfelelően
a cég Edukációs Csoportja létrehozta a Környezetvédelmi Oktatóprogramot, amely oktatási
segédanyagokat, több korosztálynak (óvodától
középiskoláig) szóló óravázlatokat, szemléltetőeszközöket tartalmaz. A program keretében
interaktív tanórákat, foglalkozásokat, előadásokat tartanak az edukációs munkatársak. A
szolgáltatás az intézmények számára ingyenes.
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Tanítási órákon, pedagógiai módszerek segítségével mutatjuk be - kifejezetten nevelési, szemléletformálási céllal - a hulladékgazdálkodásban
érdekelt FKF Nonprofit Zrt. feladatköreit, tevékenységeit, a vállalat sokrétűségét.
A fenntartható fejlődés pedagógiájának jegyében
igyekszünk kialakítani a diákokban azt a szemléletmódot, hogy érezzenek felelősséget környezetük iránt, legyen fontos a jövő nemzedékeinek
életminősége, ismerjék fel a „minden mindennel
összefügg” elvét, és az életük minden területén
jelenjen meg ez az attitűd.
Az órákon kiemelt szerepet kap a szelektív hulladékgyűjtés, az újrahasználat-újrahasznosítás
kérdése, környezetvédelmi, környezettudatossággal kapcsolatos témák.
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A tanórákon olyan életszerű feladatokat oldanak
meg a diákok, amelyek próbára teszik döntési,
problémamegoldó képességeiket, önálló, kreatív gondolkodásukat. Mindezzel arra (is) kívánjuk felhívni a figyelmüket, hogy a minél jobb minőségű élet megteremtése tudatos odafigyelést,
állandó, következetes munkát igényel, amely
rövid és hosszú távon egyaránt sokszorosan
megtérül. A 30/45 perces órákon interaktív tevékenység zajlik, egyéni, frontális és csoportmunka formájában.

Gyermek- és ifjúsági pályázatok
A gyerekek figyelme leginkább érzelmi síkon ragadható meg, ezért is kapcsoltuk össze a környezetvédelmi, döntően „hulladékos” témákat
a művészi kifejezésmódokkal. A felhívásban
megadott témákról változatosan és szabadon
fejezhetik ki gondolataikat, fogalmazhatják meg
mondanivalójukat, érzéseiket, elképzeléseiket,
vágyaikat.
A pályázatok témája minden évben szorosan
kapcsolódik a hulladékgazdálkodáshoz és köztisztasághoz, a környezetvédelemhez, a környezettudatos életvitelhez, és ennek megfelelően
kapja meg tematikus címét is. (Az előző évek
témái például: A Hulladék-tengeren innen és túl,
Mesehősökkel környezetünkért, Környezetünk
jövője – jövőnk környezete, A csodálatos kukásautó.)
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A zsűrielnökök minden alkalommal olyan művészek, akik szintén szívükön viselik a környezetvédelem ügyét, és aktívan tesznek
érte a mindennapokban. A pályázatot december közepén a MikulásGyárban (1146
Budapest, Ötvenhatosok tere) zárjuk ünnepélyes díjátadóval, ahol a fődíjasok, nyertesek és különdíjasok vehetik át ajándékaikat.

Gyermekrajz-pályázat
Immár hagyományosan, 2008 óta hirdetjük meg
rajzpályázatunkat az óvodás, alsó és felső tagozatos gyerekek, valamint középiskolás diákok
számára.
A pályaművek értékelése közben mindig örömmel tapasztaljuk, milyen pontosan és kifinomultan érzékelik a gyerekek szűkebb és tágabb
környezetük, a természet problémáit, és milyen
rendkívül fantáziadús megoldásokat kínálnak orvoslásukra.
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A pályázat kiemelt jutalma az, hogy a négy korosztály fődíjas alkotása felnagyított méretben
felkerül egy-egy kukásautó mindkét oldalára,
majd a járművek ilyen módon feldíszítve járják a
fővárost és végzik munkájukat.

Szépírói pályázat
Ez a pályázat 2011-ben indult útjára, azzal a
szándékkal, hogy lehetőséget biztosítsunk azon
alkotni vágyó gyerekeknek is, akik verses vagy
prózai formában szeretnék kifejezni mondanivalójukat, megfogalmazni gondolataikat a megadott témákban.
Kiemelt jutalomként az összes beérkező írásműből könyvet készítünk, amelyet a Gyermekrajz-pályázat nyertes alkotásaival illusztrálunk.
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Uzsonnásdoboz-projekt
A 2013/14-es tanévben hirdettük meg először
nagyszabású akciónkat, az ún. Uzsonnásdoboz-projektet, amelynek lényege, hogy minden
tanévben a budapesti általános iskolák első osztályos kisdiákjai FKF-es uzsonnás dobozt kapnak, egyéb FKF-es ajándéktárgyakkal (pl. készségfejlesztő feladatgyűjtemény).
A projekt üzenete az, hogy minél kevesebb csomagolási hulladék keletkezzen az uzsonnás doboz használata révén.
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Oktatófilmek
A közelmúltban hét,
gyermekeknek szóló,
néhány perces oktatófilmet
készítettünk,
ugyancsak ismeretterjesztő,
szemléletformáló célzattal. A kisfilmek főszereplője Kuka
Manó, aki gyermekprogramjaink és PR-akcióink emblematikus figurája.
A filmek elérhetősége:
www.fkf.hu

Kiadványok
Az oktatást, szemléletformálást készségfejlesztő feladatgyűjtemények, mesefüzetek, kifeső,
stb. készítésével, megjelentetésével színesítjük.
A Környezetvédelmi Oktatóprogram, az Uzsonnásdoboz-projekt alkalmával, a pályázati díjátadón, illetve a rendezvényeken osztjuk kiadványainkat a gyerekeknek.
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Szemléletformáló és
Újrahasználati Központok
2016 nyarán nyitotta meg kapuit a főváros két
pontján (a XV. és XVIII. kerületben) az FKF Nonprofit Zrt. Szemléletformáló és Újrahasználati
Központja. A létesítmények hulladékudvari, valamint újrahasználati funkciója mellett, a Központok modern oktatótermei lehetőséget biztosítanak környezetvédelmi, szakmai konferenciák,
díjátadó ünnepségek, interaktív tanórák, valamint óvodás és iskolás csoportok számára
kreatív kézműves foglalkozások megtartására.
A 100 fő befogadására alkalmas termek kiváló
helyszínei lehetnek, iskolai tanulmányi versenyeknek, vetélkedőknek, nyári foglalkozásoknak
is. A Központok területén elhelyezett interaktív
installációk hasznos információkkal szolgálnak
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a környezetvédelem, a környezettudatos szemléletmód és életvitel fontosságáról, valamint bemutatják a hulladékgazdálkodás, feldolgozás
legjelentősebb állomásait.
A Szemléletformáló és Újrahasználati Központok az oktatótermen kívül is várják a látogatókat.
A Központok területén található tanösvény és
játszótér remek kikapcsolódást nyújt az oktatótermi foglalkozások, programok után.
A tanösvény interaktív játékelemeinek használatával lehetőség nyílik a gyerekek különböző
készségeinek, képességeinek fejlesztésére, valamint a tantermi tevékenységek és játékprogramok összehangolására. A játékos kikapcsolódást szolgálják a Központok területén felépített
játszóterek, amelyek újrahasznosított hulladékokból készített játékokkal várják a fiatalabb generációkat.
A Központok címe:
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•
•

1151 Budapest, Károlyi Sándor u. 166.
1181 Budapest, Besence u. 1/a.

Üzenetünk
CSR programunk középpontjában a gyermekek
oktatása, szemléletformálása áll, hiszen tisztában vagyunk azzal, hogy a környezettudatos
magatartás, hozzáállás minél fiatalabb korban
alakítható ki a legeredményesebben.
A hulladék tükröt tart arról, hogy életvitelünkkel
milyen hatást gyakorlunk a környezetünkre. Az
FKF Nonprofit Zrt. edukációs programjaival arra
szeretné felnyitni a gyermekek és a felnőttek
szemét, hogy lássák: apró tettekkel is mennyit
tudunk tenni környezetünkért.
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A kiadványban szereplő gyerekrajzok a 2017-es Gyermekrajz- és Szépírói pályázat fődíjas alkotásai.
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