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Dragi bralec/ka!
Partnerji projekta City Water Circles (CWC) si prizadevamo najti rešitve za nove izzive, ki jih povzročajo
podnebne spremembe, pri upravljanju voda v urbanih središčih, ter želimo pridobljeno znanje deliti z
drugimi deležniki: občinami, oblikovalci politik, strokovnjaki, nevladnimi organizacijami in prebivalci.
V tokratnih e-novicah predstavljamo zasnove načrtov lokalnih pilotnih projektov, izobraževalna gradiva za
otroke in družine, prvo poglavje spletnih učnih virov na temo krožnega upravljanja voda v urbanih okoljih
ter strokovni članek o tveganjih in upravljanju sive vode v času COVID-19, ki ga je pripravil naš znanstveni
partner fbr.de.

Spletni učni viri
Prvo poglavje spletnih učnih virov projekta City Water Circles je na voljo
v angleškem jeziku na spletni strani. Digitalno gradivo predstavlja osnovo
delavnic, ki so namenjene širjenju znanja o krožnem upravljanju voda.
Vsebina poglavij o zbiranju deževnice, uporabi sive vode, vodnih izgubah
in odgovornega ravnanja z vodo so dostopna vsem, ki jih tematika zanima.
Odkrijte več.
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Galerija prvih pilotnih konceptov

Med znanjem in strategijami oblikovanja politik se nahajajo zanimivi praktični primeri krožnega upravljanja
z urbanimi vodami.
Sodelujoči partnerji v projektu CWC so začeli načrtovati koncepte pilotnih investicij. Prve načrte si lahko
pogledate v spletni galeriji.
Odkrijte več.

Igrajte in učite se s CWC
Katero je bilo prvo mesto s 100% pokritostjo kanalizacije?
Kako lahko uporabite sivo vodo doma?
Koliko vode izgubi naše telo na dan?
Od kod prihaja dež?
Z novo družabno igro CWC se bodo družine, sošolci in prijatelji na zabaven
način učili o vodi.
Odkrijte več.
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Ali se moramo bati sive vode?
Zaradi hitrega pandemičnega širjenja korona virusa se
pojavljajo številni pomisleki in negotovosti glede
varnosti ponovne rabe reciklirane vode (ter morebitni
prenos virusa COVID-19 preko reciklirane vode /
odpadne vode na ljudi. Nova publikacija projektnega
partnerja fbr.de nam daje jasno sliko o tveganjih in
potrebnih postopkih za zmanjšanje možnosti prenosa.
Odkrijte več.

Izobraževalni posterji za vse starosti
Oglejte si naše čudovite in informativne plakate ter spoznajte kako
varčevati in ponovno uporabiti vodo doma, in kako voda kroži v mestu.
Odkrijte več.
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Izobraževalne vsebine: krožna uporaba vode v urbanih
središčih
Slovenski partnerji smo pripravili prevod
izobraževalnih vsebin, imenovanih »Krožna
uporaba vode v urbanih središčih”, na podlagi
projektnih izobraževalnih vsebin, ki sta jih za
prvi mednarodni trening v Milanu, v Italiji,
pripravila projektna partnerja, “Poliedra Service
and consultancy centre at Politecnico di Milano
on environmental and territorial planning” in
“Association for Rainwater Harvesting and Water
Utilisation!
Celotna vsebina so na voljo, na spodni povezavi!
Odkrijte več

PRIJAVA na naslednje E-novice
Obiščite

spletno stran in nas spremljate!

City Water Circles Newsletter No2

Page 4

