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A LIFEinFORESTS projekt célja 

- a Natura 2000 hálózatba tartozó 
magyarországi erdők természetvédelmi 
funkcióinak erősítése  

- Többcélú fenntartható erdőgazdálkodás 
támogatása 

- Erdők természetességének növelése 

- Biológiai sokféleség csökkenésének megállítása 



Célcsoportok 

- erdőtulajdonosok,  

-  erdőgazdálkodók, erdészeti szakirányítók 

- az igazgatási szervek  

- erdészeti,  

- természetvédelmi, 

- tudományos közösség  
 

 



Együttműködések kialakítása 
• Megfelelő konzorcium  

ANALÓG világ <->  LINGDING világ 

• a szereplők közötti aktív kommunikáció erősítése 

- Kerekasztalok 

- Egyeztetések 

- Info napok 

 

  

 

 



A Natura2000 erdőkben zajló 
gyakorlati munka támogatása 
 A szükséges „háttér” 

- oktatási, képzési anyagok,  

- kézikönyv 

- Tájékoztató füzetek 

• közös tanulási folyamatok 

- Terepi képzések 

- Bemutatók 

- Tanulmányutak 

- Konferencia 

 

 



Egy gyakorlati példa – biotóp fa 

- Mi az egyáltalán 

- Ki, honnan nézi? 

- Miért jó nekem? 

- Mit csináljon vele? 

 



Projekt koordináció 

-  Monitor szerepe 

- Meddig ér a takaró?  

- pénzügyek nyomonkövetése, tervezése 

- Nagy konzorcium összefogása 

- Projektmenedzser szerepe 

- Projektbővítés lehetőségei 

- Apróságok, és nagyobb lépések 



Kiindulópont: a kommunikációs terv 

- Ütemezi és keretbe foglalja a teljes 
projektkommunikációt 

- Egyértelműen rögzíti a kommunikációs 
protokollt 

- A célcsoport-kutatás eredményei alapján 
finomhangolja a végleges célcsoportokat 

- Rögzíti a célcsoportok eléréséhez 
legmegfelelőbb kommunikációs csatornákat, 
médiumokat  

 

 



Speciális célcsoportok elérése 

Kihívás: A projekt célcsoportja csak részben szólítható meg a 
klasszikus kommunikációs csatornákon, míg digitális 
felületeteken, közösségi médián keresztül gyakorlatilag 
elérhetetlen.  

 

Megoldás: A hangsúlyt az országszerte megszervezett személyes 
találkozókra, fórumokra és kerekasztal beszélgetésekre 
helyeztük. Ehhez elengedhetetlennek bizonyult partnereink 
szakmai és személyes kapcsolati hálója. 

 

Eredmény: Sok esetben felülmúltuk, de legalábbis teljesítettük a 
projektben vállaltakat. 



Kommunikációs vállalásaink 

Több mint 2000 erdőgazdálkodót, erdő-
tulajdonost és szakirányítót érünk el: 



Néhány jó gyakorlat 

- Releváns szakmai kiadványok 

- Legjobb gazdálkodók kiemelése 

- Projektfilm és „helyi hősök” 

- A következő generáció  
megszólítása 



Élő Erdő Konferencia 

- Szakmai konferencia, több 
mint 200 résztvevővel 

- Hazai és külföldi előadók, 
aktuális kérdéseket tár-
gyaló szekcióbeszélgetések 

- Szakmai párbeszéd az 
egyes célcsoportok között 

- Közös célok és felelősségek 
feltárása 



Széles társadalmi csoportok vs szűk, 
szakmai célcsoportok 

Az Élet az Erdőben projekt a példa arra, hogy 
hatást nem kizárólag a „laikus tömeg” 
megszólításával, az általános közvélemény 
formálásával lehet elérni. Érdemes fókuszálni, 
ne riadjunk vissza akár a legszűkebb szakmai 
célcsoportok felé fordulni.  



Köszönjük a megtisztelő figyelmet! 
 

lifeinforests.eu 

pal.bodis@wwf.hu 

zsofia.joo@wwf.hu 
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