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Bevezetés
2021. július elsején indult a Munkaerőpiaci alkalmazkodóképesség
fejlesztését célzó tematikus projektek keretében a GINOP-5.3.518-2020-00167

–

A

kiskereskedelmi

szektor

környezettudatosságának felmérése és növelése a konvergencia
régiókban projekt és a GINOP-5.3.5-18-2020-00169 – A
nagykereskedelmi szektor környezettudatosságának felmérése és
növelése a konvergencia régiókban projekt.
A projektek célja sokrétű, amellett, hogy a szociális partnerek
társadalmi és munkaerőpiaci szerepvállalását kívánják erősíteni, a
szövetségek képviseleti erejének növelése, kapacitásaik fejlesztése
és olyan tevékenységek megvalósításának támogatása a kiemelt cél,
melyek hatékonyan hozzájárulnak az ágazati munkavállalók és a
munkáltatók,

vállalkozások

alkalmazkodóképességének

fejlesztéséhez,

munkaerőpiaci
erősítve

ezzel

társadalmi felelősségvállalásukat és szolgáltató szerepüket.
A projektek eredményei bemutatásra kerülnek az erre a célra
kialakított, a két projektet is megjelenítő, ámbár azokat
elkülönítetten

kezelő

önálló

www.zoldkereskedelem.hu oldalon.
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honlapon,

a

A honlapról
Az oldal domain neve is elárulja a jövő kereskedelmi irányát és azt
a célkitűzést, amelyet az ágazatban jelen projekt támogatni hivatott.
A www.zoldkereskedelem.hu oldal folyamatosan frissülve közöl
naprakész tájékoztató információkat, szakmai tartalmakat a
GINOP-5.3.5-18-2020-00167 és GINOP-5.3.5-18-2020-00169
projektekről.
A honlap létrehozásának célja egy olyan, a projektekre vonatkozó
közös önálló honlap kialakítása volt, amely
•

projektenként elkülönülten feltölthető tartalommal,

•

a módszertani fejlesztések, javaslatok elérhetővé tehetőek
az online szakmai felületen (szakmai, módszertani
fejlesztések publikálása, terjesztése) és

•

a folyamatosan létrejövő szakmai anyagok feltöltésre
kerülhetnek a célcsoport számára.

Az önálló honlap lehetővé teszi a szakmai anyagok elérését, és
megkönnyíti a kapcsolattartást a projektet megvalósítók és a
célcsoport, azaz az ágazati munkáltatók és munkavállalók, vagy
éppen a zöldkereskedelem téma iránt érdeklődők között. A honlap
a téma mindkét ágazatban való gondozását teszi lehetővé azáltal,
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hogy a két projekt ágazati eredményeit egy helyre integrálja, így
segítve a kereskedelem egészében a környezettudatosságot.
A létrejött honlapon fontos szerepet játszik az aktuális és szakmai
információk feltüntetése, azok megfelelő módon való elkülönülése
és hogy átlátható, könnyen kezelhető felület kerüljön kialakításra,
amit a látogatók egyszerűen és szívesen használhatnak.

A honlap felépítése
A

www.zoldkereskedelem.hu

oldalra

belépve

mozgó

szövegablakként tájékoztatást kapunk arról, hogy a honlap a
GINOP-5.3.5-18-2020-00167 és a GINOP-5.3.5-18-2020-00169
projektek aktuális információit, szakmai eredményeit és eseményeit
tartalmazza.
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Az oldal tetején található menüsor az alábbi pontokat tartalmazza:

-

Kezdőlap

-

Dokumentumok

-

Aktualitások

-

Programok

-

Kutatások, tanulmányok

-

Kapcsolat

A Kezdőlapon rövid tájékoztatást kapunk A kis- és nagykereskedelmi
szektor környezettudatosságának felmérése és növelése a
konvergencia régiókban projektekről, a két projektben kitűzött
célokról, a projektek megvalósításáról röviden és a kísérleti (pilot)
program lebonyolításáról. A Kezdőlap alján találunk még
információkat a konzorciumi Partnerekről, azaz a Logisztikai és
Könnyűipari Dolgozók Szakszervezetéről (LKDSZ), valamint az
Általános Fogyasztási Szövetkezetek és Kereskedelmi Társaságok
Országos Szövetségéről (ÁFEOSZ-COOP Szövetség). Emellett
elérhetőségeket és hasznos linkeket tartalmaz ez az oldal.
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A Dokumentumok menüpont alatt találhatóak a projektek keretében
elkészült szemléletformáló, valamint tájékoztató előadások, melyek
a megvalósításra kerülő rendezvények szerves részei. Emellett
ebben a menüpontban megtalálhatóak tájékoztató anyagok, a
projektek során létrehozott és a kutatási program kérdőíves
felmérésének keretében használt munkáltatói és munkavállalói
kérdőívek is.
Az Aktualitások fül alatt továbbkattintás után a projektek
tájékoztatói és

az aktuális,

naprakész

projektinformációk

találhatóak.
A Programok menüpont 3 alpontra oszlik:
-

Rendezvény: A Rendezvények pont alatt a projektek
keretében megvalósuló szemléletformáló és tájékoztató
rendezvények meghívói tölthetőek le. Az oldal a
rendezvények időpontjaival és helyszíneivel folyamatosan
frissül.

-

Képzés: A projektek képzési feladata a projektenként 2
képzés megvalósítása: egy a kísérleti (pilot) projekt
megvalósítását támogató felkészítő képzés, valamint az
együttműködést, hatékony kommunikációt segítő belső
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érzékenyítő

tréning.

Ezekről

a

projektek

során

megvalósuló képzésekről találunk információkat a Képzés
menüpont alatt.
-

Pilot: A projektek részeként, a kérdőívekből begyűjtött
adatokon alapuló elkészült tanulmány alapján, felmérésre
kerül egy munkáltató, akinél a lehetséges, a tanulmány
alapján tett javaslatok bevezetése kerül megvizsgálásra. A
kijelölt szakértők elvégzik, illetve azt követően mérik,
ellenőrzik a pilot vállalat eredményeit, a bevezetett
intézkedések hatásait a gazdaság teljesítményére, egyéb
paramétereire. A pilot program lebonyolítását követően a
bevezetésről, annak eredményeiről és tapasztalatairól
összegző tanulmány készül. Ez, és a pilot programról
további információk és anyagok találhatóak a Pilot fül alatt.

A Kutatások, tanulmányok rész arra hivatott, hogy a projektek
megvalósítása során elkészült anyagok itt megtalálhatóak legyenek.
A

projektek

során

feldolgozásra

kerülő

kérdőíves

kutatások/elemzések eredményein alapuló megoldási javaslat,
módszertan kerül kidolgozásra ágazati tanulmányok formájában. A
menüpont alatt megtalálhatóak a kidolgozott ágazati kérdőívek és
az azok alapján elkészült tanulmányok is. Emellett a fent említett
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pilot program lebonyolítását követően annak bevezetéséről,
eredményeiről és tapasztalatairól összegző tanulmány készül, ami
szintén megtalálható a Kutatások, tanulmányok blokk alatt.
A konzorciumi Partnerek és a projekt elérhetőségei a Kapcsolat
menüpont alatt érhetőek el.
Mint ahogy azt a honlap felépítése is mutatja, létrehozásának célja
a létrejövő szakmai, képzési anyagok, elkészült kiadványok
szövegének, felmérések, tanulmányok folyamatos közzététele volt
a projekt működési ideje alatt. A létrejött honlap biztosítja a projekt
hátterét, fejlesztéseit és eredményeit tartalmazó felület és annak
tartalmának folyamatos elérhetőségét, a projekt működési ideje
alatt és később, annak fenntartási időszakában is.
A honlapon elérhető és használható az akadálymentes funkció is,
így a felület a lehető legtöbb ember számára könnyen hozzáférhető,
kezelhető és áttekinthető.
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Logisztikai és Könnyűipari Dolgozók Szakszervezete
/LKDSZ/
1046 Budapest, Pálya utca 20. II./7.
www.zoldkereskedelem.hu

A kiadvány a GINOP-5.3.5-18-2020-00167 azonosítószámú
projekt keretében készült.

