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Zeleno v vsakdanjem življenju 

Vir / Povezava: http://www.green4life.world/home.html 

Tematsko področje: 

☒  podnebje 

☐  prehrana 

☒  okolje 

 

Vrsta dobre prakse: 

☐  projekt 

☐  Pobudo 

☒  program 

☐  proizvodnja 

☒  informacija 

☒  izobraževanje 

☐  drugi 

Ciljna skupina: 

☐  Otroci do 14. leta 

☐  Mladostniki 

☒  Učitelji / izobraževalci 

☒  Mladinski svetovalci 

☐  Mladi begunci in prosilci za azil 

 

Povzetek: 

Zeleni domovi so izobraževalni program za družine, ki so zaskrbljene zaradi okoljskega in socialnega vpliva 

njihovih odločitev in vsakodnevnih navad. S tem programom družine prejmejo praktična priporočila za 

zmanjšanje porabe in organizatorjem programa na primer zagotovijo račune za elektriko in vodo, kar 

organizatorjem omogoča kvantifikacijo prihrankov. 

Opis: 

Zeleni domovi so izobraževalni program za družine, ki so zaskrbljene zaradi okoljskega in socialnega vpliva 

njihovih odločitev in vsakodnevnih navad. S tem programom družine prejmejo praktična priporočila za 

zmanjšanje njihove porabe in organizatorjem programa na primer zagotovijo račune za elektriko in vodo, kar 

organizatorjem omogoča kvantifikacijo prihrankov. 

Zeleni domovi so izobraževalni program za družine, ki jih skrbijo okoljski in družbeni vpliv njihovih odločitev in 

vsakodnevnih navad. Ta pobuda jim pomaga v procesu sprememb v smeri odgovornega upravljanja njihovega 

doma: 

• Spodbujanje nadzora nad domačo porabo vode in energije. 

• Uvedba ukrepov za varčevanje z vodo in energijo ter vedenje. 

• Pomoč pri bolj etičnem in zelenem nakupovanju. 

Medtem ko je poudarek programa Zeleni domovi za družine, se lahko v resnici izvaja z praktično vsako vrsto 

skupine, prilagajanje metodologije in izobraževalnih gradiv profilu udeležencev. Obstajajo spremembe 
programa za tri različne skupine: skupine, ki so ogrožene za socialno izključenost, šole in združenja. 

Program Zelenih domov ima tri faze. V prvi fazi se udeleženci soočajo z izzivom varčevanja s precejšnjo količino 

vode in energije v svojem domu. Za udeležence, ki so se odločili, da ostanejo v programu, je v drugi fazi predlagan 

bolj spoštljiv način do porabe energije Tretjo fazo pa sestavljajo delavnice in praktične dejavnosti, ki zagotavljajo 

bolj poglobljene informacije o vprašanjih, o katerih smo razpravljali v prvih dveh fazah. 

Drugi izdelek tega programa je priročnik, popoln vodnik za vodenje Programa Zelenih domov, vključno z 

informacijami o ozadju, usposabljanje materialov, igre, kvizi in revizijska gradiva. Vsebuje tudi izkušnje 

partnerjev pri vodenju projekta, njihove glavne zaključke in rezultate. Vanj so vključene tudi najboljše prakse, ki 

se izvajajo v vsaki državi. 

http://www.green4life.world/home.html
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