Szanowni Państwo !
Niezmiernie nam miło poinformować, że konferencja pn. „Ograniczenie niskiej emisji
na Pomorzu – Monitoring, Inwestycje, Edukacja”, która odbyła się 7 lutego 2018 r.
w siedzibie WFOŚiGW w Gdańsku, dzięki Państwa zainteresowaniu stała się ważnym
wydarzeniem.
Konferencja,

oprócz

przedstawienia

dobrych

praktyk

inwestycyjnych,

monitoringowych, jak i edukacyjnych, dotyczących kompleksowego ograniczania niskiej
emisji, stworzyła także możliwość wymiany doświadczeń i poglądów podczas indywidualnych
rozmów.
Problem występowania niskiej emisji oraz konieczność jej ograniczenia, mimo działań
podejmowanych przez samorządy, straże miejskie, spółki ciepłownicze oraz przedsiębiorstwa
i pozostałe jednostki, nadal stanowi duże wyzwanie, także na poziomie edukacyjnym.
Zaprezentowana na konferencji kampania edukacyjna „Zmień złe nawyki na zdrowe
praktyki” dofinansowana przez WFOŚiGW w Gdańsku, ma na celu m.in. uświadomienie
ludziom szkodliwości oddziaływania niskiej emisji. Kampania ukazuje również proste
rozwiązania, dzięki którym znacząco możemy ograniczyć emisję zanieczyszczeń przyczyniając się tym samym do poprawy jakości atmosfery. Z tego względu zachęcamy
Państwa do udostępniania spotów edukacyjnych na własnych portalach internetowych. Spoty
możliwe są do pobrania ze strony www.wfos.gdansk.pl/wiadomosci/zmien-zle-nawyki-nazdrowe-praktyki. Można je także obejrzeć online na kanale Fundacji ARMAAG
https://www.youtube.com/watch?v=g8f0uWgshRM&feature=youtu.be
Również kampania „Pomorscy czują klimat” wraz ze swoimi materiałami
edukacyjnymi jest dostępna dla Państwa. Wszystkie informacje znajdują się na stronie
internetowej projektu www.poczujklimat.pl. Już wkrótce będzie również pobrać wszystkie
materiały z tej kampanii ze strony Funduszu.

Ponadto informujemy, że wszystkie prezentacje z konferencji zostały udostępnione na
stronie

internetowej

WFOŚiGW

w

Gdańsku

w

zakładce

Aktualności

–

www.wfos.gdansk.pl/wiadomosci/monitoring-inwestycje-edukacja-ograniczenie-niskiejemisji-na-pomorzu.
Liczymy, że przedstawione materiały okażą się dla Państwa interesujące i przydatne
w prowadzeniu działalności edukacyjnej wśród mieszkańców Pomorza. Pamiętajmy, że
ochrona wspólnego dobra, jakim jest środowisko, jest ważnym elementem nowoczesnego
patriotyzmu, postawy, która jest szczególnie istotna w roku stulecia odzyskania przez Polskę
niepodległości.

Z szacunkiem

Prezes Zarządu
WFOŚiGW w Gdańsku

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku
80-861 Gdańsk, ul. Rybaki Górne 8
tel. 58 743 18 00

|

|

fundusz@wfos.gdansk.pl

tel. 58 301 91 92

|

fax 58 743 18 33

|

www.wfos.gdansk.pl

|

NIP 583-20-94-563

