Spotkanie jest częścią ogólnopolskiej kampanii „Wykład
z klimatem”, w ramach której odbywa się cykl spotkań
na temat zmian klimatu z ekspertami w tej dziedzinie.
Uczestnicy uzyskają obszerną wiedzę na temat globalnego ocieplenia oraz działań na rzecz ochrony klimatu
podejmowanych w Polsce i na świecie. Ponadto lepiej
zrozumieją proces międzynarodowych negocjacji klimatycznych, których ważnym elementem będzie Konferencja Klimatyczna Narodów Zjednoczonych odbywająca
się w grudniu tego roku w Kopenhadze.
Będziemy zachęcać do podejmowania działań „dla klimatu” we własnym zakresie i wskazywać konkretne
możliwości jego ochrony w codziennym życiu.
Pragniemy, aby hasła ochrony klimatu odbiły się szerokim echem w całym kraju. Dlatego też gorąco zachęcamy do przybycia i pogłębienia swojej wiedzy!
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