Az Energia és Környezet Alapítvány 2009 évi közhasznúsági jelentése
a)

számviteli beszámoló;
Mellékletben csatolva.

b)

költségvetési támogatás felhasználása;
Az Alapítvány költségvetési támogatást nem kapott.

c)

vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás;
Az Alapítvány vagyonát nem értékesítette, működésre, egyéb kiadásokra nem
használta fel.

d)

cél szerinti juttatások kimutatása;
Az Alapítvány a Magyar Államtól cél szerinti támogatást nem kapott.

e)

központi költségvetési szervtől, elkülönített állami pénzalaptól, helyi
önkormányzattól kapott támogatás mértéke;
500 eFt

f) közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értéke, illetve
összege;
Az Alapítvány vezető tisztségviselői juttatásban nem részesültek.
g) közhasznú tevékenység rövid tartalmi beszámolója;
Az Energia és Környezet Alapítvány elsődleges célja az energiahatékonyság és a
megújuló energiaforrások felhasználásának népszerűsítése a környezetvédelem
érdekében, valamint a fenntartható fejlődés megvalósulásának elősegítése. Céljaink
megvalósításához eszközként elsősorban a tájékoztatást, szemléletformálást és a
környezeti nevelést használjuk.
Az Alapítvány nem a szó klasszikus értelmében vett pénzosztó, forráskezelő szervezet.
Tevékenységét programokon keresztül fejti ki.
2009-ben az alábbi programjaink valósultak meg:
Szalmabála építészet népszerűsítése
Alapítványunk 2009- évben tovább folytattuk a szalmabála építészettel és a
klímavédelemmel kapcsolatos tevékenységeinket.
Alapítványunk az egyik első olyan szervezet, ami az ökologikus építészeti rendszereken
belül a szalmabála építészet hazai elterjesztését felvállalta. Több mint 5 éve végezzük az
ezzel kapcsolatos tevékenységeket. Minden évben igyekszünk egy-egy új tevékenységi
kört bekapcsolni ebbe a munkába a meglévők mellé. 2009-ben szoros együttműködést
alakítottunk ki a Magyar Szalmaépítők Egyesületével akikkel a szalmabála építészet
népszerűsítésén túl a szalma, mint építőanyag tulajdonságait is vizsgáljuk.
2009-ben folytattuk a szalmabála falszerkezet hivatalos EMEI tűzteszt eredményeinek a
terjesztését. A sikeres tűztesztünknek köszönhetően egyszerűsödött hazánkban a
szalmabála épületek engedélyezési eljárása, illetve az egyszerűsödés mellett a tűzoltóság
szakhatósági engedélyeit sokkal könnyebben szerezhetik meg az építtetők.
3 db ismeretterjesztő rendezvényen vettünk részt a szalmabála építészet népszerűsítése
céljából. (Mediawave - Győr, Föld Napja-Nyíregyháza, Környezetvédelmi Világnap Nyíregyháza) A rendezvényeken a jól bevált gyakorlati bemutatók mellett előadásokat is

tartottunk. Ezeken az eseményeken kb. 3200 fő ismerkedett meg ezzel az energia- és
környezettudatos építészeti eljárással.
Energiagazdálkodás - éghajlatvédelem
2009-ban folytattuk a munkát a zöld mozgalomban szerveződött klímaszövetségben. A
szövetség honlapját Alapítványunk gondozza. A honlap mellett sok munkát fektettünk a
szervezetek közötti koordináció segítésébe, illetve a klímavédelmi törvénytervezet
szakmai előkészítésébe. A munkát a Magyar Természetvédők Szövetsége koordinálja. A
klímavédelmi törvénytervezet szakmai előkészítése során részt vettünk azokon a
szakmai műhelytalálkozókon, ahol a különböző társadalmi problémák alapvető
összefüggéseit tártuk fel, illetve közösen igyekeztünk megtalálni azokat a beavatkozási
pontokat, ahol eredményesen lehet hatni a legtöbb globális társadalmi jelenségre:
Elszegényedés, Környezeti, klimatikus problémák, természeti erőforrások kimerüléséből
eredő társadalmi és ökológiai problémák, gazdasági válság jelenségei. 2009-ban 3 db
ilyen találkozón vettünk részt.

