Поредица от образователни инициативи за Деня на водата
Басейновата дирекция „Дунавски район“, Регионалната инспекция по околната среда и
водите, Регионалният исторически музей в Плевен и „Водоснабдяване и канализация“
ЕООД – Плевен организират поредица от образователни инициативи, посветени на Деня
на водата – 22 март.
Програмата включва:
20 март, неделя
11 часа – Дискусия за опазване на водата с представители на скаутски клуб „Лъвче“ –
Плевен, клуб на скаутски клуб „Лъвче“ – Плевен
21 март, понеделник
10,30 часа – Ден на водата и Първа пролет в ОДЗ „Звънче“, Плевен
12,45 часа – Дискусия за опазването на водата с ученици от ОУ „Лазар Станев“ –Плевен
14 часа – Дискусия за опазването на водата със студенти, специалност „Опазване и
контрол на общественото здраве“ в Медицински университет – Плевен
22 март, вторник
13,30 часа – Час по екология в Музея с ученици от ОУ „Йордан Йовков“ – Плевен
15,30 часа – Ден на водата, Общински център за извънучилищни дейности и занимания по
интереси – с. Байкал, община Долна Митрополия
23 март, сряда
10,30 часа – Час по екология в Музея с деца от ОДЗ „Щурче“ – Плевен
24 март, четвъртък
10,30 часа – Час по екология в Музея с деца от ОДЗ „Зорница“ – Плевен
13,30 часа – Час по екология в Музея с ученици от Прогимназия „Цветан Спасов“ –
Плевен
25 март, петък
10,30 часа – Екологична арт работилница в Защитено жилище, кв. „Сторгозия“ - Плевен
Кампанията за Седмицата на водата се посвещава в памет на дългогодишния ръководител
на отдел „Природа" в РИМ – Плевен и еколог доц. д-р Иван Райчев. Инициативите се
подкрепят от РЗИ – Плевен и Български младежки червен кръст – Плевен.
Общото събрание на ООН определя 22 март за Световен ден на водата през 1993 г.
Всяка година при отбелязването му се търси връзка с друга актуална тема, която се
разглежда и в годишния Световен доклад на ООН за водата. „По-чиста вода, подобра работа“ е темата на Световния ден на водата тази година – ден за честване,
ден за промяна, ден за подготовка. Основната идея е да се акцентира как усилията на
частния сектор да се впрегнат за осигуряване на универсален достъп до прясна вода
и да се отговори на предизвикателствата, с които работниците се сблъскват в
сектори, свързани с управлението на водите.На 22 март хората от всяка точка на
света показват, че са заинтересовани от проблемите, свързани с водата и имат
силата да направят промяна. Те се вдъхновяват от информацията, която имат и я
използват, за да предприемат действия за промяна.
Подробна информация за инициативите в Деня на водата – 22 март можете да намерите на
http://www.moew.government.bg/?show=campaigns&cid=69

