Do sức ép của nguồn tài nguyên thiên nhiên trên trái đất ngày càng cạn kiệt, sản
phẩm bèn vững được cho là xu hướng mới của các nhà sản xuất trên phạm vi toàn
cầu, trong đó có Việt Nam, nhằm bảo vệ Mẹ Trái đất và duy trì nguồn tài nguyên
thiên nhiên. Để hỗ trợ sản xuất bền vững, tiêu dùng bền vững cũng cần được thúc
đẩy đồng thời. Chính vì thế, dự án GetGreen Việt Nam muốn nâng cao mức độ tiêu
dùng bền vững bằng cách tạo ra 1000 người tiêu dùng bền vững, còn được gọi là
“Hạt giống Thay đổi”.
Với mục tiêu xây dựng các cộng đồng tiêu dùng bền vững, GetGreen Việt Nam trân
trọng mời bạn tham gia vào dự án và trải nghiệm các chỉ dẫn Sống Xanh trong các
chủ đề:
•
•
•
•
•
•
•
•

Rác thải sinh hoạt
Đi siêu thị
Tá điền thành thị
Nhà bếp và nhà tắm tương lai
Giao thông thông minh
3R tại Văn phòng/Trường học
Tiết kiệm Năng lượng
Hướng tới Văn phòng Xanh

Liên minh châu Âu - Việt Nam

Dự án cung cấp các tài liệu tiêu dùng bền vững, tổ chức khóa tập huấn Sống Xanh,
hướng dẫn áp dụng các chỉ dẫn xanh và cùng nhau hướng tới phong cách sống và
làm việc bền vững!
Marcel Crul
GetGreen Vietnam Project Manager

Döï aùn GetGreen Vieät Nam ñöôïc ñoàng taøi trôï bôûi chöông trình
SWITCH-Asia, Lieân minh chaâu AÂu; vaø ñöôïc trieån khai bôûi 3
ñoái taùc: Ñaïi hoïc Coâng ngheä Delft (Haø Lan), Trung taâm Saûn xuaát
Saïch hôn Vieät Nam vaø Vieän Coâng ngheä chaâu AÙ taïi Vieät Nam.

GetGreen Vieät Nam laø vöôøn öôm caùc “Haït gioáng Thay ñoåi” - nhöõng ngöôøi
ñöôïc truyeàn caûm höùng ñeå thay ñoåi haønh vi tieâu duøng cuûa baûn thaân höôùng tôùi
beàn vöõng vì lôïi ích moâi tröôøng thoâng qua nhöõng thay ñoåi nhoû trong nhöõng
haønh vi giaûn dò thöôøng ngaøy. Hoï cuõng seõ laø ngöôøi thuyeát phuïc gia ñình,
baïn beø ñoáng nghieäp thay ñoåi, soáng xanh hôn.
Chuùng toâi goïi ñoù laø “tieâu duøng beàn vöõng”, hay “soáng vaø laøm vieäc beàn vöõng”.
Döï aùn thaønh laäp caùc coäng ñoàng tieâu duøng beàn vöõng ôû 4 thaønh phoá: Haø Noäi,
Ñaø Naüng, TP. Hoà Chí Minh vaø Caàn Thô vôùi mong muoán nhöõng coäng ñoàng
naøy seõ ngaøy caøng lôùn maïnh thoâng qua vieäc lan toûa thoâng ñieäp vaø lôïi ích cuûa
tieâu duøng beàn vöõng tôùi nhöõng ngöôøi xung quanh.

Trong phaïm vi cuûa döï aùn, tieâu duøng beàn vöõng ñöôïc hieåu laø haønh ñoäng
mua, söû duïng vaø thaûi boû; trong ñoù ngöôøi tieâu duøng caân nhaéc traùch nhieäm
cuûa baûn thaân ñoái vôùi xaõ hoäi vaø moâi tröôøng baèng caùch giaûm thieåu toái ña taùc
ñoäng leân moâi tröôøng, ñoàng thôøi vaãn ñaùp öùng caù nhu caàu vaø mong muoán caù
nhaân, ñaûm baûo chaát löôïng cuoäc soáng trong sinh hoaït, aên uoáng vaø laøm vieäc
haèng ngaøy.

3

1

Naâng cao nhaän thöùc vaø traùch nhieäm cuûa 		
ngöôøi daân trong vaán ñeà moâi tröôøng 		
vaø bieán ñoåi khí haäu

2

Naâng cao nhaän thöùc veà tieâu duøng beàn
vöõng, goùp phaàn ñònh hình thaønh loái 		
soáng Xanh

3

Deã daøng aùp duïng haønh vi tieâu duøng

4

Tieát kieäm caùc chi phí sinh hoaït & hoïc taäp

5

Deã daøng chia seû vôùi ngöôøi thaân vaø baïn beø

6

Naâng cao tinh thaàn ñoaøn keát cuûa toå daân phoá

4

DEÃ DAØNG
AÙP DUÏNG

1

2

NHAÄN THÖÙC
BIEÁN ÑOÅI
KHÍ HAÄU
5

DEÃ DAØNG
CHIA SEÛ

TIEÁT KIEÄM
CHI PHÍ

LOÁI SOÁNG
XANH

6

TINH THAÀN
ÑOAØN KEÁT

GetGreen Vieät Nam coù kinh nghieäm laøm vieäc vôùi 7 nhoùm Coäng ñoàng taïi
4 thaønh phoá, giuùp ngöôøi tham gia thay ñoåi haønh vi vaø hình thaønh thoùi quen
soáng beàn vöõng.
•
•
•
•
•
•
•
•

*
*
*
*
*
*
*

Coäng ñoàng phöôøng Höng Lôïi, Caàn Thô
Coäng ñoàng phöôøng Giaùp Baùt, Haø Noäi
Hoäi Phuï nöõ phöôøng Giaùp Baùt, Haø Noäi
Hoäi Phuï nöõ phöôøng Thanh Kheâ Taây, Ñaø Naüng
Hoäi Phuï nöõ phöôøng Thoï Quang, Ñaø Naüng
Coäng ñoàng Khu phoá 6, Q. Goø Vaáp, TP. HCM
Coäng ñoàng Khu phoá 64, Q. Goø Vaáp, TP. HCM

Tham gia vaøo GetGreen Vieät Nam, baïn seõ ñöôïc:
1

Cung caáp Tuyeån taäp Caåm nang Soáng Xanh;

2

Tham gia vaøo khoùa taäp huaán tieâu duøng beàn
vöõng: choïn chuû ñeà sinh hoaït nhoùm, thaûo
luaän veà tieâu duøng xanh vaø caùc chæ daãn Soáng
Xanh;

3

Höôùng daãn aùp duïng chæ daãn Soáng Xanh vaø
vöôït qua caùc thöû thaùch Soáng xanh;

4

Thaêm quan thöïc teá phuø hôïp vôùi chuû ñeà 		
löïa choïn;

5

Chöùng nhaän Haït gioáng Thay ñoåi;

6

Tham gia vaøo söï kieän “Ngaøy hoäi Beàn vöõng”
keát noái caùc nhoùm GetGreen trong khu vöïc;

7

Coù cô hoäi tham döï söï kieän keát noái taïi 3 		
thaønh phoá coøn laïi.

1

2

CAÅM NANG
SOÁNG XANH

5

TAÄP HUAÁN
TIEÂU DUØNG
BEÀN VÖÕNG
4

CHÖÙNG NHAÄN
HAÏT GIOÁNG
THAY ÑOÅI

3

THAÊM QUAN
THÖÏC TEÁ

HÖÔÙNG DAÃN
AÙP DUÏNG
CHÆ DAÃN XANH
7

6

“NGAØY HOÄI
BEÀN VÖÕNG”

THAM GIA
SÖÏ KIEÄN
TAÏI 3 T.P

“

Tôi đã hiểu rõ hơn vè “Sống
Xanh” các điều trước đây đã
nghe, nhưng qua chương tình
tôi thấy được tầm quan trọng
của chương trình không chỉ là
tiết kiệm năng lượng, sống xanh
mà còn là nâng cao ý thức, trách
nhiệm của các hạt giống thay
đổi.”
Thu Hiền, VASEP

“Một khóa học thật bổ ích, vui vẻ và giúp tôi thay đổi
hành vi hướng về cuộc sóng an lành hơn.”

Võ Lê Thị Tường Vy, Đà Nẵng

“

Tham gia vaøo GetGreen Vieät
Nam, toâi nhaän thöùc roõ raøng vaø
saâu saéc hôn nöõa traùch nhieäm,
nghóa vuï cuûa baûn thaân trong
vieäc coù nhöõng haønh ñoäng thieát
thöïc, cuï theå ñeå taïo thoùi quen
tieâu duøng beàn vöõng cuõng nhö
lan toûa thoùi quen tieâu duøng
beàn vöõng tôùi moïi ngöôøi xung
quanh.”
Ñoã Thò Thaønh,
Bitexco Haø Noäi

“Khóa tập huấn:
- Thiết thực
- Bổ ích
- Có sức lan tỏa”

Huỳnh Thị Anh Đào, Đà Nẵng

“Tôi rất vui và cám

ơn Chương trình đã
mang lại những điều
bổ ích. Tôi muốn tham
gia tiếp!”
Yến, Hà Nội

“

Nhoùm taäp huaán vaø chöông trình ñaõ giuùp em hieåu roõ hôn
veà caùch soáng vaø phöông phaùp soáng xanh moät caùch tieát
kieäm vaø beàn vöõng, giuùp baûn thaân thay ñoåi haønh vi nhieàu
hôn vaø thaáy roõ hôn söï caàn thieát cuûa nhöõng haønh ñoäng
naøy.”
Nguyeãn Thò Thu, Bitexco Haø Noäi

“Từ những điều đã được học và hiểu được tầm quan trọng của môi
trường tôi đã lan tỏa đến tất cả thành viên trong gia đình, bạn cùng
phòng, bạn bè trong lớp cùng mọi người xung quanh mọi lúc khi có thể.”
Nguyễn Lâm Thùy Trang, Đại học Tây Đô

“chæToâlaøi taànhaämnquan
ra raát nhieàu thöù, khoâng
troïng trong vieäc

soáng xanh maø toâi coøn coù theå laøm
ñöôïc gì ñeå baûo veä moâi tröôøng chæ
baèng nhöõng haønh ñoäng nhoû vaø thieát
thöïc, chính ñieàu naøy ñaõ khieán toâi voâ
cuøng thích thuù.”

Nguyễn Đức Tài, Đại học Cần Thơ

“

Toâi raát vui ñöôïc tham gia vaøo chöông trình
GetGreen. Chöông trình raát yù nghóa vaø thieát
thöïc cuøng vöùi söï nhieät tình hoã trôï cuûa caùc
baïn ñieàu phoái chöông trình.
Toâi ñaõ thay ñoåi nhaän thöùc raát nhieàu, duø
tröôùc ñaây ñaõ coù nhöng coøn raát mô hoà, nay
toâi ñaõ coù theâm nhieàu kieán thöùc hôn, haønh
ñoäng ñöôïc cuï theå, ví duï: toâi ñaïp xe, ñi boä,
ñeå raùc theo phaân loaïi... vaø khuyeán khích
ngöôøi thaân cuøng laøm”
Huyønh Tuù Anh,
Soáng Xanh

“

GetGreen ñeán vôùi toâi laø nhöõng buoåi
giao löu, vöøa hoïc vöøa chôi, vaø caùc kieán
thöùc deã ñi saâu vaøo cuoäc soáng. Laø moät
Haït maàm cuûa nhoùm HCMS1 ñöôïc vun
troàng moãi tuaàn vaø ngaøy moät xanh maàm
phaùt trieån, moâi tröôøng naøy thöïc söï cho
toâi nhieàu thay ñoåi thöïc teá veà vaán ñeàà tieâu
duøng haèng ngaøy cuûa baûn thaân mình.”

Bùi Đỗ Tường Ni,
Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh

“Sau 6 buoåi tham gia vaøo döï aùn GetGreen Vieät Nam thì moïi suy nghó
trong toâi ñaõ baét ñaàu thay ñoåi. Nhöõng söï thay ñoåi naøy chæ laø nhöõng söï
thay ñoåi raát bình thöôøng vaø khoâng mang tính chaát kho khaên hay thöû
thaùch vaø moät phaàn ñuùc keát töø baûn thaân, neáu caùc baïn vaø taát caû moïi
ngöôøi cuøng thöïc hieän thfi seõ ñaït ñöôïc moät keát quaû raát baát ngôø veà caû
lôïi ích moâi tröôøng vaø lôïi ích kinh teá.”
Traàn Lyù Hieáu, Ñaïi hoïc Toân Ñöùc Thaéng

Thoâng tin lieân heä:

GetGreen Vieät Nam

Ñòa chæ: Phoøng 625, Toøa nhaø Thö vieän Taï Quang Böûu, Ñaïi hoïc Baùch khoa Haø Noäi
Soá 01, Ñaïi Coà Vieät, Haø Noäi, Vieät Nam
Email: info@getgreen.vn | Tel: +84 4 3623 1296
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Facebook: www.facebook.com/songxanhvietnam

Ñaêng kí tham gia:
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Taøi lieäu naøy ñöôïc saûn xuaát vôùi söï hoã trôï cuûa Lieân minh chaâu AÂu. Noäi dung cuûa taøi lieäu thuoäc traùch nhieäm cuûa
GetGreen Vieät Nam vaø, trong moïi tröôøng hôïp, khoâng ñöôïc coi laø phaûn aùnh quan ñieåm cuûa Lieân minh chaâu AÂu.

