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STKH-RÓL:
Az STKH Sopron és Térsége Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. a Nyugat-
Dunántúlon, 39 településen végzi közszolgáltatói tevékenységét. A Cég 100%-ban önkormányzati
tulajdonban van. A legjelentősebb település – egyben a cég székhelye – a sok szempontból speciális
helyzetben lévő Sopron. Ügyfeleik 60%-a és bevételük 65%-a kötődik ehhez a településhez. 

A GONDOS KUKÁS
Tevékenységük  ugyan  kötelező  közszolgáltatás  –  mely  kitétel  nemcsak  rájuk  vonatkozik,
hanem a lakosság számára is kötelező jelleget jelent –, mégis komoly problémák vannak a
fizetési  hajlandósággal,  a  nyilvántartásunk  élőn  tartásával,  a  szolgáltatás  igénybevételi
feltételeinek ügyféloldali megteremtésével.
Belátták,  hogy  változtatni  nekik  kell,  ha  változást  akarnak  elérni  a  lakossági  hozzáállásban.
Felméréseket  végeztek,  hogy  megértsék,  mi  mozgatja  az  embereket,  ha  a  szemétről  és  annak
kezeléséről  van szó. Vannak-e információik erről a témáról, egyáltalán akarnak-e információhoz
jutni  és  ha  igen,  mi  számukra  a  hiteles  forrás.  Hogyan  ítélik  meg  az  STKH  munkáját,  mi
befolyásolja a fizetési hajlandóságukat, mit várnak az STKH-tól.

TERET ADNAK AZ EGÉSZSÉGES KÖRNYEZETNEK 
A legszokatlanabb helyzetekben találkozhatnak a soproniak a gondos kukással, aki valós értékeket
közvetít.  Felhívja  a  figyelmet  a  nemtörődöm  hozzáállás  negatívumaira,  példát  mutat,  közös
programra hív, élményt ad.
Kitaláltak egy védőangyalt is a mondanivalójuk mellé: ő Zsófi  néni – az idős soproni,  aki
tudja, mi a takarékosság és nem fél hangot adni véleményének, aki időről időre felbukkan és
helyre teszi, ami félrecsúszott, legyen szó túlrakott kukáról vagy lapítatlan hulladékról.
A nemszeretem tevékenység kommunikációjához kedves, szimpatikus megoldásokat választottak,
az  állandóságot  a  grafikai  megjelenítéshez  egy  soproni  karikaturista  biztosítja.  A humor  és  a
személyes érintettség jellemzi minden megszólalásukat.
A  gondos  kukás mint  márka  ma  már  sokféle  aktivitás  kapcsán  értelmezhető  az  STKH
szemléletformáló munkájában. Döntő szerepe van a hitelességnek,  hiszen nagyon érzékeny
témáról van szó
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ÚJ UTCA PROGRAM
2015-ben  már  nyolcadik  alkalommal  bérelték  ki  a  belváros  egyik  patinás  utcáját,  hogy
bemutathassák,  milyen  összetett  munkáról  van  szó,  mennyire  modern  a  technológia,  amivel
biztosítják a korszerű hulladékgazdálkodást  és milyen normális, hétköznapi emberek a kukások.
Eszközük a barátságos, kedvelhető információ-átadás azzal a céllal, hogy a kellemes környezetben,
szórakoztató módon eltöltött percek után hazavitt tudás azonnal felhasználható, gyakorlati hasznot
jelentsen  a  közösségnek.  Az  igényes,  tradicionális  környezet  inspiráló  keretet  ad  az  értékek
átmentéséhez,

BRINGÁZZ ÉJJEL! (VÁROSKERÜLŐ ÉLMÉNYKERÉKPÁROZÁS)
Az  Új  Utca  programunk  egyik  csúcspontja  a  környezetbarát  közlekedést  és  a  közösségépítést
középpontba  állító  rendhagyó  kerékpáros  demonstrációk.  Kukásautó  felvezetéssel  több  százan
csatlakoznak. Fiatal, szellemi foglalkozású kollégák öltik magukra a kukások narancssárga ruháját
és fergeteges hangulatban tekernek végig a belváros után a Lőverek dombjain-lankáin. 

ZSÓFI NÉNI KÉPREGÉNYEK – NÁLUNK ÍGY SZOKÁS
Feltételezik,  hogy az  emberek  tudatosan  nem akarnak  rosszat  csinálni.  Csak nem tudják,  hogy
hogyan is csinálják jól, ha egyszer ezt senki nem mondja el nekik. Hogy hogyan szemeteljenek jól?
Ehhez Zsófi néni figuráját használják fel.  A munkájuk során felmerülő problémákból készítenek
egy-egy tanulságos „sztorit”, hogy megértsék az emberek, hogy bizonyos viselkedést miért várnak
el tőlük. A képregények minden demonstráción jó szolgálatot tesznek.

TÖBB MINT EGY ZSÁK (CAFFE SOSPESSO… MŰKÖDHET A KUKÁSOKNÁL IS?)
A közösségért  tenni  akaró  emberek  lehetőségeik  szerint  hozzájárulhatnak  a  tiszta,  rendezett,
egészséges  környezet  megteremtéséhez.  Akinek  pénze  van,  lehetőséget  biztosítanak
adományozásra.  Akinek  pedig ideje  van,  benyújthatja  igényét  a  zsákokra,  közösségi  tér  rendbe
tételéhez. A Cég is megtalálta a helyét a folyamatban, ugyanis az STKH minden egyes felajánlott
zsák után egy zsákkal támogatja a közösségi takarítást.  Ma már van olyan csapat,  akik minden
hónapban a város más-más részét teszik rendbe, felhasználva a mások által kifizetett zsákokat.
A gondos kukás imidzshez a célzott tájékoztatás is hozzátartozik. Hol máshol helyezhetnénk el
üzeneteiket, ha azt akarják, hogy el is olvassák akiknek szól, mint a kukákon. Matricát ragasztanak,
ha  törött  a  kuka  és  az  ürítése  balesetveszélyes,  ha  túlrakott  vagy  ha  tartozása  van  felénk  az
ügyfélnek.

Összegezve a  gondos kukás mint márka segít eljuttatni olyan mintákat, melyeknek élvezője
végső soron a közösség maga. Akik e szemlélet szerint szemetelnek, betartják a szabályokat,
fizetnek a hulladék kezeléséért. Így válik lassan a kigúnyolt, lenézett kukásból iránymutató,
követendő közösségi jelkép.


