Πρόσκληση για συμμετοχή στο εργαστήριο διαχείρισης όμβριων υδάτων

Το τελευταίο διάστημα ομάδες εθελοντών “ξεναγούνται” στην περιοχή τους
κοιτώντας την από τελείως διαφορετική οπτική γωνία. Αντιλαμβάνονται τις
συνιστώσες που οξύνουν το πρόβλημα των όμβριων υδάτων και εξοικειώνονται με
τις μεθόδους διαχείρισης των νερών της βροχής και τους τρόπους αντιμετώπισής
τους.
Με την ολοκλήρωση του εργαστηρίου της Καλαμαριάς νέοι εθελοντές
ενσωματώθηκαν στην ομάδα του “URwatair: Συμμετοχή των πολιτών στη βελτίωση
της ποιότητας του αέρα και διαχείρισης των ομβρίων σε αστικές περιοχές”
συμβάλλοντας ο καθένας σ’ αυτή τη συλλογική προσπάθεια αντιμετώπισης του
προβλήματος.
Εάν ενδιαφέρεσαι να γίνεις μέλος αυτής της συλλογικής προσπάθειας ως μέλος του
εργαστηρίου «URwater: διαχείριση ομβρίων σε αστικές περιοχές» που ήδη
υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος «URwatair: Συμμετοχή των πολιτών στη
βελτίωση της ποιότητας του αέρα και διαχείρισης των ομβρίων σε αστικές περιοχές»
σε περιμένουμε στο εργαστήριο της Θεσσαλονίκης, τη Δευτέρα 21 Οκτωβρίου που
θα λάβει χώρα στα γραφεία του παραρτήματος της Ελληνικής Εταιρείας
Περιβάλλοντος και Πολιτισμού, Επιμενίδου 19, στην Άνω πόλη.
Στο εργαστήριο θα δούμε εκ των έσω πως
 Δημιουργούνται τα προβλήματα εξαιτίας των νερών της βροχής
 Θα γίνει εκτενής αναφορά για τους τρόπους με τους οποίους μπορείτε να
συμβάλλετε στη βέλτιστη διαχείριση όμβριων υδάτων
 Θα γίνει επίδειξη βροχόμετρων τα οποία εν συνεχεία θα μοιραστούν σε σας
για συστηματικές μετρήσεις των ατμοσφαιρικών κατακρημνισμάτων.



Θα ακολουθήσει περίπατος για την κατανόηση της διαδικασίας καταγραφής
των φαινομένων.
Θα χαρούμε να σας δούμε από κοντά για μια διαδρομή οικολογικού χαρακτήρα στις
γειτονιές μας!

Το έργο “Συμμετοχή των πολιτών στη βελτίωση της ποιότητας αέρα και της διαχείρισης ομβρίων σε αστικές
περιοχές», χρηματοδοτείται με το ποσό των 50.000 € από το Πράσινο Ταμείο στο πλαίσιο του Προγράμματος
«Φυσικό περιβάλλον & καινοτόμες δράσεις» - Άξονας: «Καινοτόμες Δράσεις», Μέτρο: «Καινοτόμες δράσεις με
τους πολίτες», Yπο-μέτρo Α΄:«Δράσεις ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και κατάρτισης του ευρύτερου κοινού
ή/και ειδικών ομάδων πληθυσμού» και έχει δικαιούχο την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Περιβάλλοντος και Πολιτισμού.

