Πρόσκληση για το τρίτο εργαστήριο URwater για την σύνταξη βέλτιστων
πρακτικών οικολογικής διαχείρισης των νερών της βροχής σε αστικές περιοχές
Θα θέλαμε να σας προσκαλέσουμε
στο 3ο εργαστήριο URwater, στο
οποίο θα συζητηθούν και θα
προταθούν πρακτικές διαχείρισης
των όμβριων υδάτων και τρόποι
πρόληψης από τους κινδύνους που
ελλοχεύουν τα νερά της βροχής. Η
συζήτηση θα πραγματοποιηθεί με
την συμμετοχή των εθελοντών και
της ομάδας έργου. Πολίτες που δεν
είναι εθελοντές της δράσης δύναται
να
παρακολουθήσουν
το
εργαστήριο και να υπάρξει
επικοινωνία μετά το πέρας του
εργαστηρίου.
Το εργαστήριο θα λάβει χώρα την
Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, στις
19.00, για όλους τους εθελοντές της
δράσης. Θα πραγματοποιηθεί
διαδικτυακά μέσω της πλατφόρμας
zoom.

Παρακάτω παρουσιάζεται ενδεικτικά το πρόγραμμα του εργαστηρίου,
1. Συνοπτική παρουσίαση της πορείας, των στόχων και του τρόπου υλοποίησης του έργου.
2. Παρουσίαση των καταγραφών των πολιτών από την επιστημονική ομάδα έργου.
3. Ενημέρωση από τους εθελοντές μας για τις αντίστοιχες περιοχές μελέτης. (Οι εθελοντές
θα έχουν τη δυνατότητα να ανοίξουν κάμερα και μικρόφωνα κατά τη διάρκεια βιντεοκλήσης.
Όσοι δεν επιθυμούν να μοιραστούν τις εμπειρίες τους μέσω μικροφώνου μπορούν να
συμμετέχουν καθ’ ολη τη διάρκεια μέσα του chat.)
4. Συζήτηση για την εξαγωγή συμπερασμάτων και βέλτιστων πρακτικών διαχείρισης όμβριων
υδάτων.
Το έργο “ URwatair : Συμμετοχή των πολιτών στη βελτίωση της ποιότητας αέρα και της διαχείρισης
ομβρίων σε αστικές περιοχές», χρηματοδοτείται από το Πράσινο Ταμείο στο πλαίσιο του
Προγράμματος «Καινοτόμες δράσεις με τους πολίτες», και υλοποιείται από την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Περιβάλλοντος και Πολιτισμού – Παράρτημα Θεσσαλονίκης σε στενή συνεργασία με επιστημονική
ομάδα του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών και του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Α.Π.Θ.

Σας περιμένουμε!
http://www.urwatair.gr/urwater_workshops.html

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.

