DNEVI
TRAJNOSTNEGA RAZVOJA
BREZPLAČNI DOGODKI O VARČEVANJU Z ENERGIJO
ZA VAS IN VAŠE OTROKE, 27. MAJ IN 5. JUNIJ

27. maj
od 17.30 do 18.15
PREDAVANJE o učinkoviti rabi energije doma
•
•
•
•
•

kako bolj varčno upravljati z gospodinjskimi aparati;
kako privarčevati pri ogrevanju in hlajenju;
kam po brezplačne nasvete glede učinkovite rabe energije;
kakšne subvencije so na voljo;
kako menjati dobavitelja električne energije in plina.

27. maj
&
5. junij

USTVARJALNA DELAVNICA za otroke
Vaši otroci se lahko v času predavanja udeležijo ustvarjalne delavnice na temo
energije, spoznali pa bodo tudi okoljske risanke »Lepši svet«.

5. junij
od 10.00 do 11.45
PREDVAJANJE KRATKIH FILMOV o učinkoviti rabi energije – od 10.00 do 10.45
Predvajanje kratkih informativnih filmov, kjer boste pridobili informacije o:
• učinkoviti raba energije doma;
• ogrevalnih sistemih (npr. toplotne črpalke za večstanovanjske hiše);
• zmanjšanju energetske revščine;
• samooskrbi z električno energijo;
• energetski prenovi večstanovanjske stavbe;
• primeru medsosedskega sodelovanja za varčevanje z energijo.

PREDVAJANJE RISANK LEPŠI SVET – od 11.00 do 11.45.
Prve slovenske okoljske risanke otroke popeljejo v svet učinkovite rabe energije in
obnovljivih virov energije.

KJE:

prostori CDI UNIVERZUM, Grošljeva ulica 4, 1000 Ljubljana
Za lažjo organizacijo dogodkov vas prosimo za prijavo na tel. 01/583-9270 ali info@cdi-univerzum.si, kjer sporočite
tudi število otrok, ki bodo prišli z vami.

ORGANIZATORJA

KAJ?
S številnimi brezplačnimi aktivnostmi informiramo, ozaveščamo in
usposabljamo na področju učinkovite rabe energije in obnovljivih virov
energije (natečaji, raziskave, razpisi, konference, dogodki, risanke, oddaje,
demonstracijski projekti, spletni portal, publikacije …

ZAKAJ?
Ker verjamemo, da boste s pravimi informacijami lažje
sprejemali dobre odločitve v zvezi z energijo. Te bodo
dolgoročno gledano najboljše za nas, naše okolje in
prihodnje generacije.
www.trajnostnaenergija.si

OD SVETOVANJA DO ZNANJA
• šolski programi
(osnovna šola za odrasle, nižje in srednje poklicno
izobraževanje, srednje strokovno izobraževanje, poklicno tehniško
izobraževanje, poklicni tečaj, gimnazija, priprave na maturo)
• usposabljanja in tečaji
(za učitelje, tuji jeziki, NPK, računalništvo …)
• podporne dejavnosti in svetovanje
• projekti
(regionalni, nacionalni)
www.cdi-univerzum.si

