
DON’T BE BLUE – BE BLUE!

Projekt Program
BCSDH 2019 Project Team

Pataki Mónika / Decsy Diána / Nam Jennifer / Kiss Dóra / Kármán Dániel / Kéri Ferenc
Consultant / Sinka Attila



A PROBLÉMA

Az élet alapvető feltétele a víz

Mindenkinek joga van megfelelő mennyiségű és minőségű vízhez jutni

A megfelelő minőségű víz korlátozottan áll rendelkezésre

2 Mrd ember él olyan területen, ahol 6 hónapig tart a vízhiány
4 Mrd embert érint évente legalább 1 hónapon át tartó vízhiány

0,5 Mrd ember napi fogyasztása kétszer annyi, mint amit a természet vissza képes pótolni

Közelgő vízválság, mindenki érintett, minden csepp számít
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VÁLTOZÁS 

SZÜKSÉGES
Természetesnek vesszük, hogy van, 

de vajon mit okoz a hiánya?

SDG célok mindegyike bizonyos mértékig 

kapcsolatban áll a vízzel

A vízre vonatkozó fenntarthatósági cél nem 

teljesítése, a többi célra is kihat.

Közvetett hatások is megjelennek: élelmiszer 

ellátás, egészségügyi problémák.

Mindenki tehet valamit, közös cselekvésre 

van szükség: a vízre értékként kell tekinteni, 
a láthatatlan szolgáltatást láthatóvá kell tenni



AZ SDG célok kapcsolata a vízzel

Forrás: Vízügyi Elnöki Testület zárójelentése 2018.



TUDATOSSÁG
Az irodában és irodán kívül
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A környezetvédelem trendi, 
sajnos a víztakarékosság és 

fenntarthatóság 
Magyarországon nem tűnik 

súlyos kérdésnek: 

Az irodai vízfogyasztás egy 

dolgozóra nézve 75 liter naponta 
perlátorok felszerelése után is
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IRODAI LEGJOBB 

GYAKORLATOK



RENGETEG TECHNIKAI 

MEGOLDÁS LÉTEZIK MÁR
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Víztakarékos
csapok / 
zuhanyfejek

Víztakarékos WC 
tartályok

Zuhanyzási idő 
csökkentő eszközök

Lopásbiztos
szerelőkulcsok



JELENTŐS EREDMÉNYEK 

ÉRHETŐEK EL

8



DE HOL MARAD AZ EGYÉN 

FELELŐSSÉGE?
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Szemléletformálás és víztakarékos 
kultúra kiépítése

• Vizuális kommunikáció

• Portál, ahol a veszteségek lejelenthetőek

• Játékosan formálni a szemléletet – „gamification”

• Fórumok / „Ambassador” megmozdulások



IRODAI TRÜKKÖK 

ÉS PRAKTIKÁK
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Mutass példát kollégáidnak!

Feliratozz! (csapokra, WC tartályok köré)

Jelentsd, ha csöpög!

Járj nyitott szemmel és ötletelj!

Söprögess és porszívózz - ritkábban használj vizet felmosáshoz.

Van már saját kulacsod?



DON’T BE BLUE – BE BLUE!
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Szemléletformálás és víztakarékos 
kultúra kiépítése

Ne panaszkodj, cselekedj! – Irodai „Ambassador” akciók 

Érthetően és tisztán megfogalmazott üzenetek

A közösség erejével be kell vonni a vezetést is, ők is részei az 
érzékenyítésnek

A központi üzenetekben és a vállalati kultúrában való megjelenés 
kulcsfontosságú



ÉPÍTS KÖZÖSSÉGET KÖRÉ!

12

Szemléletformálás és víztakarékos 
kultúra kiépítése
Irodai környezetben nem kell várni másra, minden 
helyzetben fogsz találni társakat, akikkel elindulhatsz.

• Facebook és Instagram kampányok

• Önkéntesség

• Tematikus napok szervezése

• Közös terek használata

• Sokkoló kommunikáció – „Gerilla marketing”



MÉRD MAGAD! The App
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Légy tudatos!

1. Töltsd le, és használd a „Your H2O” appot

2. Mérd meg a fogyasztásod

3. Kövesd a javaslatokat, és változtass

Nyerj pontokat és badge-eket

Versenyezz a kollégákkal

Legyél te a legtudatosabb vízfelhasználó

Nyerd meg a jutalmak egyikét, vagy  akár a 
fődíjat!



KÖSZÖNJÜK A FIGYELMET!


