DRUŠTVO VODNA AGENCIJA

Spoštovani!

Društvo Vodna agencija je prostovoljno, nepridobitno združenje, ki deluje na področju
varovanja narave in ozaveščanja o pomenu vodnih virov. Ustanovljeno je bilo leta 2013 s
ciljem, da se usmeri pozornost širše javnosti na pomembnost odgovornega odnosa do vode v
okolju ter na njeno vsakodnevno racionalno rabo. Tako smo pričeli s projektom Vodni agent,
v okviru katerega smo vzpostavili spletno stran
www.vodnaagencija.org
Glede na to, da so današnji otroci in mladina bodoči nosilci razvoja, smo naše aktivnosti v
prvi vrsti usmerili k njihovemu osveščanju o nujnosti varovanja in skrbnega ravnanja z vodo.
Ker je aktivno sodelovanje najboljši način osveščanja, smo pripravili merilnike porabe vode,
ki se namestijo na armature in s pomočjo katerih odčitavamo količino porabljene vode. S
pomočjo lokalnih sponzorjev (komunalnih podjetij, občin idr.) smo kar lepemu številu
slovenskih šol zagotovili merilnike porabe vode, jim pomagali pri njihovi namestitvi in jih
uspešno spodbudili k njihovi uporabi. Hkrati smo razvili aplikacijo Vodni agent,
www.vodnaagencija.si/agent/
kamor šole vnašajo podatke o količini porabljene vode ter tako v grafični obliki spremljajo
spreminjanje količin porabljene vode, kar jih spodbuja k njeni varčni rabi. Tako postopno
razvijamo izobraževalni program Vodni agent, ki je pomembno dopolnilo k že obstoječim
učnim vsebinam.
Zanimanje za projekt Vodni agent so izkazale države na območju Balkana, kjer se ponekod že
soočajo s pomanjkanjem pitne vode in z njeno prekomerno onesnaženostjo. Ob koncu leta
2013 so se v projekt vključile šole iz Republike Srbije, leto pozneje šole iz Republike Hrvaške,
kjer projekt aktivno izvajajo, kar je razvidno iz izdanih štirih biltenov Vodni agent
www.vodnaagencija.org/bilten/
Trenutno prejemamo povpraševanja za vključitev v projekt zlasti iz držav Donavske regije,
kar nam kaže, da se učitelji na šolah zavedajo pomena osveščanja o nujnosti varovanju
vodnih virov in odgovornega ravnanja z vodo, in da smo z našim projektom na pravi poti.
Je pa pred nami še dolga pot, na kateri smo si začrtali jasne cilje. V nadaljevanju projekta
želimo pripraviti promocijsko zgibanko o projektu ter priročnik za učitelje, izdati bilten Vodni
agent v slovenskem jeziku, v katerem bi svoje aktivnosti v okviru projekta predstavili učitelji
slovenskih šol. Posodobiti in nadgraditi želimo aplikacijo Vodni agent, da bi zagotovili lažjo

primerjavo podatkov različnih šol iz različnih območij. Z vključitvijo novih šol doma in v tujini
želimo zagotoviti usposabljanje novih lokalnih koordinatorjev ter tako omogočiti
povezovanje šol, hkrati pa poskrbeti za širjenje informacij in s tem osveščanja širše javnosti.
Da še dodatno spodbudimo učence k aktivnemu sodelovanju, pripravljamo natečaj za izdelke
učencev na temo koliko vode porabimo, najboljši izdelki bodo nagrajeni. Prav tako
načrtujemo razpisati natečaj (za učitelje) za primere dobre rabe vključevanja merilnikov vode
v pouk ter organizirati (mednarodno) konferenco za sodelujoče partnerje, kjer bi ti
predstavili svoje delo v okviru projekta, ob tej priložnosti pa bi izdali zbornik konference. Za
potrebe osveščanja bi v bodoče želeli pripraviti tudi brošuro z vsebinami o vodi, pomenu
varovanja voda ter nalogami za mladostnike.
Glede na dejstvo, da je Slovenija zelo bogata z vodnimi viri bomo to skozi svoje aktivnosti
doma in v tujini izpostavili tudi z karto javno dostopne pitne vode. Ker na nivoju države ta
podatek ne obstaja prosimo za sodelovanje občinske oddelke za okolje in prostor.
Koordinate javnih pitnikov in drugih urejenih javnih dostopov do pitne vode bomo zbirali
na:
info@vodnaagencija.org
Dopuščamo možnost, da je ob koordinatah opis promocijskega značaja občine.
Za vse dodatne informacije smo vam na razpolago na:
joze.cvetko@vodnaagencija.org
GSM 051 848 234
Društvo vodna agencija
Jože Cvetko, predsednik

