Legyen élhetőbb, tisztább és környezettudatosabb Magyarország!

JÖN Alapítvány
Általános bemutatkozó prezentáció
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Bemutatkozó
Önkéntesek vagyunk
Olyan egyszerű személyek, akik megunták, hogy piszkos szemétdombokhoz
hasonlít közvetlen környezetük. Mi nem beszélni szeretnék a problémáról,
hanem azt megoldani, konstruktív eszközökkel.
Jövő-Öko Nemzedéke Alapítvány

Célunk a lakosság aktivizálása

www.jonalapitvany.hu

Az emberek aktivizálását tűztük ki célul, hogy összefogjunk a következő
generációk érdekében egy tiszta, egészségesebb környezetért.
Célunk az emberek tenni akarásának erősítése, a tenni akarók számára
lehetőség teremtése, valamint a hatóságok munkájának segítése a környezet
tisztaságának megóvása érdekében, illetve általános szemléletformálás a
környezetvédelem terén.

info@jonalapitvany.hu

Szervezetünk független

www.facebook.com/jonalapitvany
•
•
•
•

Nyilv.szám: 1-01-0012433
Cím: 1134 Bp., Váci út 47/B
Adószám: 18903221-2-41
Bankzsámla: 16200151-18537255

Az emberek tenni akarnak a környezetükért!
Feladataink koordinálására hoztuk létre 2017-ben a Jövő Öko-Nemzedéke
Alapítványt, mely teljesen független és önkéntes környezetvédelmi
szerveződés.
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Az illegális hulladéklerakás világméretű probléma

Súlyosan szennyezi
a környezetet

Közegészségügyi
veszélyek
Az illegális módon lerakott
hulladék szennyezi a
környezetet és súlyos
közegészségügyi veszélyeket
is rejt magában, például
rovarok és rágcsálók
elszaporodásához vezet.

Zavaró a látvány
Az illegális szemétlerakás
elképesztő méreteket ölt
országszerte.
A mindent elborító mocsok
rombolja a városképet,
rombolja természeti
kincseinket.

A bomlástermékek a
csapadékvízzel beszivárogva
a talajvízbe juthatnak.
Égetés során a levegő is
szennyeződik.

Öngerjesztő
probléma
Az illegálisan lerakott
szemétkupacok gyorsan
növekednek; a szemetet
látva egyre többen
gondolják úgy, hogy
szabad a gazda, ide bármit
le lehet rakni.
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Tevékenységünk
Mi nem beszélni szeretnék a problémáról, hanem azt megoldani

Tematikus online
portál

Hulladékvadász
mozgalom

Szemléletformáló
kampányok

Szakértői
stáb

Az alapítvány üzemelteti a
Hulladekvadasz.hu
hulladék témájú hírportált, mely
12 tematikus rovatot tartalmaz

Szeretnénk a lakosságot
aktivizálni. A többszörösen is
díjnyertes mobilapplikációnkkal
egyszerűen lehet bejelenteni
hulladéklerakásokat.

Fogyasztói társadalmunk
veszélybe sodorja a jövőnket.
Ezért rendszeres
szemléletformáló
kampányokkal igyekszünk az
emberek figyelmét felhívni a
környezetbarát életmódra.

A környezetvédelmi szervezet
szakmai holdudvart épít.
Szoros együttműködésre
törekszünk az állami és egyéb
civil szakmai szervezetekkel.
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Hulladékvadász.hu
Környzetvédelmi portál tematikus rovatokkal
Hírfolyam
Folyamatosan jelentetjük meg a
beérkezett bejelentéseket,
továbbá egyéb szemléletformáló,
környezetvédelmi témájú
cikkeinket.

Zöldellő cégek
Olyan vállalatokat mutatunk be, amelyeknek
fontos a környezetvédelem és aktívan részt
vesznek környezetszennyezések
megszüntetésében.

A Hulladékvadász.hu portál
havi nézettsége / egyedi
látogató átlagosan

50.000

Lámpahulladék
Hetente megjelenő rovatunk
célja a szemléletformálás a
fényforrás hulladékok
szelektív gyűjtéséről,
újrahasznosításáról és
újrahasználatáról.

Háztartásom hulladék
nélkül
Egy családanya, Andi
epizódjait követhetjük
figyelemmel, aki
bemutatja, hogy nem is
olyan nehéz
környezettudatosan
háztartást vezetni.

Hulladékkaják
E rovat irányt mutat a
lakosság számára az
egészséges és tudatos
táplálkozásban. Felhívja a
figyelmet, hogy olyan
termékeket vásároljunk, ami
minimális hulladékot
keletkeztet.

Őrzők
Bemutatjuk településeink
önkéntes őrszolgálatait, akik nap
mint nap a tisztaságra ügyelnek
(pl. Rákosmenti Mezei
Őrszolgálat, Hulladékkommandó
Társadalmi Járőrszolgálat,
Természetvédelmi Őrszolgálat).

Mágneshorgászok
Erik és Dávid történeteit
követhetjük hétről hétre.
Kapások közt szerepelt már
temetkezési urna, kerékpár,
feltört trezor, sőt még fegyverek
is.
Kreatív Hobbik
Kiemelten a DIY-projektek
egyedi megvalósításait
mutatjuk be, érintve az
újrahasznosítás
témaköreit is.

Városkép-romboló
Fényképes helyszínrajzokkal és
kritikákkal hívjuk fel a figyelmet a város
azon pontjaira, amik funkció hiányában,
látványukkal rombolják a városképet.
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Hulladékvadász mobilapplikáció
A 21. század problémái 21. századi eszközöket igényelnek
•

A Hulladékvadász saját fejlesztésű androidos applikáció,
ingyen letölthető a Google Play áruházból.

•

Segítségével minden generáció számára egyszerűbbé vált a
hulladékvadászat.

•

Önkéntesek végzik a bejelentések feldolgozását, honlapon
történő publikációját és hatóságok felé történő továbbítását.

Fejlesztési céljaink:
•

IOS rendszerre is elérhetővé tenni a Béta verziót

•

Integrált rendszer kiépítése: az applikációt összekapcsolni a
webes felülettel, hogy bármelyik regisztrált felhasználó követni
tudja a bejelentésének megoldási státuszát,

•

GPS alapján automata bejelentés a hatóságok felé

•

HulladékvadászGO – gamification alapú pontgyűjtő játék
8

A bejelentések folyamata
A levadászástól a megtisztításig

Megtisztítás

Bejelentés

 Az önkormányzat,
vagy önkéntesek
megtisztítják a
területet

 Mobil applikáción keresztül
 Honlapon keresztül
 E-mail-en

Hulladék
levadászása
 Túrázás, geocachingelés,
kutyasétáltatás, sétálás
közben.
 Bárki, bárhol, bármikor

Feldolgozás

v

 A beérkező bejelentéseket
önkénteseink feldolgozzák,
 megjelentetik a honlapon,
 majd továbbítják az
illetékes önkormányzat
vagy hatóság számára
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Ilyen volt – Ilyen lett
Öröm, amikor egy szennyezett terület végül megtisztításra kerül
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Hulladékvadász térkép
Az ország legnagyobb hulladéklerakat adatbázisa

A Hulladékvadász
térkép az ország
legnagyobb illegális
hulladéklerakat
adatbázisa, melyen
egyszerűen nyomon
lehet követni a
bejelentések
eloszlását,
mennyiségét és
státuszát.

Már több mint 3.500 bejelentés látható a térképen!
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Szemléletformáló kampányok
Cigicsikkmentes február és cigicsikkszavazó kukák
Figyelemfelhívás, szemléletformálás
• Az egész hónapos esemény alkalmával a cigicsikkek
környezetkárosító hatására hívtuk fel a figyelmet.

• Budapesten óriásplakátokat helyeztünk ki, valamint szemléletformáló
cikkeket posztoltunk a hulladékvadász.hu cigicsikkementes
minirovatban, figyelemfelhívó videókat osztottunk meg Facebook és
Youtube csatornáinkon.

Gamification - a cigicsikkszavazó
• Célunk, hogy a dohányosokat játékos formában vegyük rá arra, hogy a
csikket ne dobják el.
• A megoldás kulcsa egyedi „szavazó” kukák kihelyezése közterületekre
(például buszmegálló) vagy vendéglátó egységek közelébe.
„Szavazzon a csikkel: ki a jobb focista, Messi vagy Ronaldo?”
Egyedi cigicsikkszavazó megrendelésével támogathatja az Alapítvány munkáját!
Kontakt: info@jonalapitvany.hu
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Szemléletformáló kampányok
„Tudatos Tavasz”, „Füst-Öl” és „Ne égess – komposztálj!”

• Az egész hónapos esemény célja, hogy
minél többen vásároljanak tudatosabban,
minél kevesebb hulladéktermeléssel,
kerülve a túlzott fogyasztást és az
agyoncsomagolt termékek megvásárlását.
• Akik fotót posztolnak hulladék nélküli
vásárlásukról #hulladéknélkül taggel,
közöttük ajándékokat sorsolunk ki.

• Az illegális hulladék égetése által a
légtérbe kerülő mérgező anyagok súlyos
megbetegedéseket okozhatnak.
• A kampány célja, hogy felhívja a lakosság
figyelmét az illegális hulladékégetés
veszélyeire.
• Szemléletformáló cikkeket publikálunk,
levegő szennyezettségével kapcsolatos
flashmobokat szervezünk.
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Szemléletformáló kampányok
„Rage room – ahol odacsaphatsz az elektronikus hulladéknak”
• Az Y és Z generáció figyelmét a
mai felgyorsult világban igazán
nehéz felkelteni.
• A dühöngőszobának nevezett
helyszínen a fiatalok
levezethetik a feszültséget, az
általuk hozott elektronikai
hulladékon.
• Az akció a dühöngéssel azonban
nem ér véget, a résztvevőknek
szelektíven szét kell válogatnia a
maradványokat.

Így hívjuk fel a figyelmet az elektronikai hulladékok visszagyűjtésének fontosságára.
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A környezetvédelem menő!
#Thrashtag és Plogging - közösségi háló a környezetvédelemért

plogging

#thrashtag

•

A #thrastag egy új internetes kihívás, melyhez
bárki csatlakozhat: csupán szemetes zsák és
gumikesztyű kell hozzá és egy kis lelkesedés.

•

A plogging 2018 év elején robbant be a
magyarországi köztudatba, ami sok sport és
környezetvédő figyelmét felkeltette.

•

Keressünk egy területet, ami tele van hulladékkal
és fotózzuk le. Tisztítsuk meg és fotózzuk le a
tisztább környezetet is. Töltsük fel az előtte-utána
készült képeket valamelyik közösségi oldalra a
#Trashtag hashtag használatával.

•

A szemétszedő kocogás/túrázás során a
környezetért tenni akarók és sportolni vágyók
szemeteszsákkal nekiindulva teljesítik a távot.

•

A hulladékvadász.hu által létrehozott csoport
Magyarország legnagyobb plogging-közössége,
egyre többen posztolják büszkén aktivitásukat,
ezáltal növelve a többiek lelkesedését.

•

Csatlakozz Facebookon: Plogging Hungary

•

Egyre többen posztolják büszkén aktivitásukat,
ezáltal növelve a többiek lelkesedését.

•

Csatlakozz Facebookon: #Thrastag Hungary
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Lakosság aktivizálása
Takarítsuk ki együtt Magyarországot! mozgalom

Dunamentő Kaland

Népszigeti
szemétszedés

A Dunamentő kaland beleírta
magát az önkéntesség íratlan
történelmébe. Valami
elképesztő dolgot vitt véghez
a közel 400 megjelent
csupaszív önkéntes az
esemény alkalmával a Dunaparton.

Gellért-hegyi
szemétszedés
A szemétszedése 2017.
június 7-én hatalmas
sikerrel zárult. Közel 100
lelkes önkéntes és a
FŐKERT Nonprofit Zrt.
közreműködésével
megtisztult a Gellért-hegy.

A rendezvényt a TeSzedd
keretében szerveztük meg,
melyre közel 50 résztvevő
jelent meg.

Népligeti
szemétszedés
A kirándulással
egybekötött szemétszedés
eseményen körülbelül 3040 zsák szemét gyűlt
össze.
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Szakértői stáb
Tagjaink átlagemberek, akik tenni akarnak egy élhetőbb környezetért

Szebenyi Péter – A JÖN alapító tagja. Környzetvédelmi influencerként
rendszeres szereplője a médiának.

Kertész Balázs – okleveles környezetmérnök. A JÖN alapítvány alapító
tagja. Jelenleg környezetvédelmi tanácsadóként dolgozik.

Tóth Andi – a Háztartásom hulladék nélkül blog szerkesztője, a Dobd ki
a szemetest! című könyv szerzője

Szabó Henrietta -– Magyarország egyik legnépszerűbb online kreatív
közösségének, a Kreatív Hobbik Csoportnak a létrehozója.

A szakértőink a médiában
rendszeresen szereplő
személyek, akik hitelesen
képviselik a hozzájuk
köthető témákat.
Továbbá, rendszeres
szereplői különböző
szakmai előadásoknak,
fórumoknak és
kerekasztalbeszélgetéseknek.

Szemléletformáló előadások megrendelésével támogathatja az Alapítvány munkáját!
Kontakt: info@jonalapitvany.hu
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Eredményeink
Az elmúlt 3 év tevékenysége számokban
Eddig több ezer bejelentés hatására több tonna hulladék felszámolásában
működtünk közre vagy szerveztünk több száz fős szemétszedési akciókat és váltunk
Magyarország egyik legaktívabb környezetvédelmi mozgalmává:

12.700

Követő a facebook
oldalunkon

50 000
.

egyedi látogató átlagban
a hulladeklvadasz.hu
honlapon havonta

4.000
Illegális hulladékbejelentés

c

1.500

Megtisztított helyszín
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Elismeréseink
Tevékenységünket nívós díjakkal és jelölésekkel ismerték el

A JÖN Alapítvány a
Vodafone Digitális Díj
nyertese 2019-ben
Társadalmi Szervezet
kategóriában, a
Hulladékvadász
applikációval.

A JÖN Alapítvány a NIOK
Alapítvány által alapított
Civil díj döntőse volt a
legígéretesebb új
szervezet kategóriájában.

2018-ban a Magyar
Telekom DELFIN díjának
győztese lett a
Hulladélvadász projekt, a
Fenntartható
tudatformálás
kategóriában.

Az Ozone Zöld-díj civil
kategóriájának második
díjazottja a Jövő ÖkoNemzedéke Alapítvány.
Az alapítványunk a
Hulladekvadasz.hu -val
pályázott.
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Megjelenéseink
Ismert médiaorgánumok számoltak már be tevékenységünkről
A megjelenések nagyban hozzájárulnak ahhoz, hogy a mozgalom híre minél több emberhez eljusson,
egyre többen váljanak hulladékvadásszá és tisztább legyen környezetünk.

Televízió

Online

Nyomtatott

Rádió

Tevékenységünk médiafelületeken történő bemutatásával támogathatja az Alapítvány munkáját!
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Szemetszedes.hu
Céges és közösségi szemétszedési akciók lebonyolítását vállaljuk

Céges csapatépítő szemétszedési akciók megrendelésével támogathatja munkánkat.
Kérjen egyedi ajánlatot az alábbi linken: https://szemetszedes.hu/ceges-szemetszedes-szervezese/
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A környezetvédelem menő: légy te is JÖNkéntes!
Önkéntesként az alábbi területeken tudod segíteni a szervezetet

Rendezvényszervező

Közösségi média

Ügykezelő, adminisztrátor

Dizájner

A hulladékvadasz.hu -ra
beérkező bejelentések
adminisztrálása,
feldolgozása és továbbítása.

Médiakampányainkhoz
plakátokat, molinókat,
digitális tartalmat
szerkesztőket keresünk

Önkénteseket keresünk
rendezvényeink koordinálására
és lebonyolítására (pl.
szemétszedési akciók)

Közösségi média, PR
kampányfelelőst keresünk. Akár
kommentjeiddel,
megosztásaiddal is segítheted
munkánk.

Web-programozás

App-programozás

CSR kampány

Blogger / rovatvezető

A hulladekvadsaz.hu, és
szemetszedes.hu oldalak
karbantartása,
fejlesztése.

A hulladekvadasz
androidos applikáció
karbantartása, és IOS-re
történő lefejlesztése.

Céges támogatók,
mecénások, szponzorok
megkeresése, ajánlatok
kiküldése, pályázatok
írása és koordinálása

Csatlakozni az alábbi űrlap kitöltésével tudsz: https://jonalapitvany.hu/csatlakozom/

Környezetvédelmi témájú
szakmai háttéranyagok
írása a hulladekvadasz.hu
részére.
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Tiszteletbeli támogató lennél?
Támogasd a jó ügyet rendszeres átutalással

Miért jó?
• Kapsz egy igazán menő
érzést, hogy a valós
környezetvédelem ügyét
támogatod.
• Ha igényled, névvel és
fényképpel felkerülsz az
alapítvány támogatói
falára.

RANGER

DELTA

S.E.A.L

fokozat

fokozat

fokozat

3.000 Ft / hó
 Kiemelten kezeljük
bejelentéseidet
 Ajándékba kapsz egy
HV logós
zsebhamutartót

5.000 Ft / hó

10.000 Ft / hó

 Ajándék
Hulladékvadász
bögre
 Meghívás minden
zártkörű közösségi
eseményünkre

 Ajándék
Hulladékvadász vagy
JÖN Öko-tex póló
 Tóth Andi: Dobd ki a
szemetest névre
szóló dedikált könyv

• Karácsonyi, esküvői
ajándéknak is adható,
melyről bizonyítványt
állítunk ki.

Támogasd az alapítványt rendszeres átutalással: 16200151-18537255 (MagNet Bank)
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„Nincs

olyan,
hogy más
szemete, egy
Földön élünk!”
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