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ÖKO CSAPAT

ÉPÍTÉSE

HOGYAN MOTIVÁLJUK A CSAPATOT?
A Gazdálkodj Ökosan! kihívás céljai között az egyik legfontosabb a motiválás és a helyi
közösségek erősítése oldott légkörben, magunkat jól érezve. A verseny remek alkalom,
hogy tanuljunk egymástól, és minél több dolgozót buzdítsunk a változásra! A környezettudatosság erősítésével mindenki nyer!
1. Az érdeklődés és a motiváció fenntartása érdekében hasznos lehet, ha:

 rendszeres kapcsolatot tartunk a közösség tagjaival és kollégáinkkal;
 visszajelzést és friss információkat adunk arról, hogy a verseny hogyan halad, milyen eredményeket hoztak közös erőfeszítéseink, és hogy haladunk a feladatok teljesítésével;

 a megcélzott viselkedést megerősítjük különböző módokon, például feliratokkal, plakátokkal
emlékeztetjük a kollégákat a környezettudatos szokások betartására;

 a környezetbarát viselkedést, napi gyakorlatot érdemes rendszeres visszajelzéssel és értékelés-

sel megerősíteni, csodákra képes a dicséret, a kis jutalom (például csoki, virág), és a „hónap
zöld munkatársa” cím is;
 háttér-információt és tippeket biztosítunk a verseny során, hogy a folyamatos fejlődést segítsük;
 sokféle kommunikációs utat és csatornát használunk, hogy elérjük és megszólítsuk a különböző kommunikációs módokat kedvelő, illetve különböző személyiségtípusú embereket
(van, aki az írott információt kedveli, és inkább emailen tájékozódik; van, aki az egy helyen
megtalálható, kedve szerint olvasgatható anyagokat szereti, például tippgyűjtemény; és van,
aki inkább személyesen szereti megbeszélni a dolgokat);
 helyezzünk ki „környezetbarát ötletek dobozát”, amibe a gyógyszertárban dolgozók – vagy akár
a gyógyszertárba látogatók is – tehetnek be ötleteket a gyógyszertár működésének fenntarthatóbbá tételével kapcsolatban, hiszen a gyógyszertárban dolgozók sokszor nagyon jól látják,
hogy a saját munkájukat hogyan és hol lehetne környezetbarátabbá tenni.
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2. Szervezzünk a versenyen kívül is közös programokat:
 a versenyben éppen aktuális kihívás mellett, ha marad időnk, tanuljunk, inspirálódjunk,
töltsünk ki együtt a klímaváltozásról vagy energiahatékonyságról szóló kérdőívet, nézzünk
rövid videókat a témában, olvassunk élenjáró környezetbarát gyógyszertárakról.
Film- és könyvajánlókat találunk például itt;

 szervezhetünk közös ültetést, akár a patika környezetében is;
 tarthatunk online webináriumot, vagy megbeszélést egy adott fenntarthatósági témában

a kollégáknak, erre hívhatunk akár külsős előadót is;
 részt vehetünk együtt környezetbarát és fenntarthatósággal kapcsolatos rendezvényeken,
a járványhelyzetre tekintettel most elsősorban virtuálisan, vagy elmehetünk akár együtt
kirándulni is.
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