Stowarzyszenie „21” zaprasza do udziału w projekcie

„Piotrkowski Alarm Smogowy - Piotr_AS w akcji
– edukacja ekologiczna mieszkańców Piotrkowa Trybunalskiego
i powiatu piotrkowskiego”
W ramach projektu przewidziano m.in.:
1. Wyjazd szkoleniowy połączony ze zwiedzaniem kompleksu energetycznego Bełchatów (w tym zjazd do wyrobiska), wzbogacony
wykładem dotyczącym zalet pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych,
2. Konferencję, której głównym tematem będzie omówienie zagrożeń dla zdrowia ludzi i zwierząt płynących z zanieczyszczenia powietrza.
Podczas konferencji zaprezentowane będą dane z pomiarów jakości powietrza w Piotrkowie Trybunalskim i wybranych miejscowości
powiatu piotrkowskiego. Kolejnym tematem konferencji będzie omówienie metod zapobiegania nadmiernemu zanieczyszczeniu powietrza,
3. Konkurs wiedzy o sposobach redukcji zanieczyszczeń powietrza, o zagrożeniach dla zdrowia związanych z przekroczeniem norm jakości
powietrza, o sposobach wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej w sposób nie zagrażający środowisku naturalnemu,
4. Opracowanie strony internetowej dedykowanej projektowi. Na stronie internetowej publikowane będą wszelkie materiały związane z
realizacją projektu, a także opracowania dotyczące tematyki jakości powietrza i wpływu zanieczyszczeń na ludzkie zdrowie,
5. Opracowanie i dystrybucję ulotki edukacyjnej zachęcającej do zachowań proekologicznych służących zmniejszeniu emisji zanieczyszczeń
do powietrza,
6. Produkcję filmu edukacyjnego, którego celem będzie uświadomienie zagrożeń i przekonanie ludzi do tego, że ograniczenie niskiej emisji
jest niezbędne do zachowania dobrego zdrowia ludzi i zwierząt,
7. Opracowanie i emisja audycji radiowych z ekspertami w dziedzinie ograniczenia niskiej emisji, a także z lekarzem w zakresie zagrożeń
dla zdrowia spowodowanych przebywaniem w smogu,
8. Promocję projektu wśród mieszkańców Piotrkowa Trybunalskiego oraz powiatu piotrkowskiego.

Szczegóły i terminy poszczególnych działań projektowych będzie
można znaleźć na naszych stronach internetowych oraz Facebook` u
„Piotrkowski Alarm Smogowy - Piotr_AS w akcji – edukacja ekologiczna mieszkańców Piotrkowa Trybunalskiego i powiatu piotrkowskiego”
Projekt „Piotrkowski Alarm Smogowy - Piotr_AS w akcji – edukacja ekologiczna mieszkańców Piotrkowa Trybunalskiego i powiatu piotrkowskiego” jest realizowany przez Stowarzyszenie „21” w
ramach konkursu pn. „EDUKACJA EKOLOGICZNA MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO – EDYCJA 2017” (obszar priorytetowy: zagrożenia związane z emisją pyłów i szkodliwych gazów
dla środowiska). Projekt dofinansowany jest przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi z siedzibą przy ul. Dubois 118, w Łodzi (93-465). Wartość ogólna projektu:
46 250,00 PLN. Dofinansowanie z WFOŚiGW w Łodzi: dotacja w kwocie 39 950,00 PLN.
Więcej o projekcie pod adresem: www.stowarzyszenie21.pl | www.piotrkowskialarmsmogowy.pl | www.zainwestujwekologie.pl

www.stowarzyszenie21.pl

www.piotrkowskialarmsmogowy.pl

www.zainwestujwekologie.pl

Projekt dofinansowany jest przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi z siedzibą przy ul. Dubois 118, w Łodzi (93-465)

