РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ - РУСЕ

22 МАРТ - СВЕТОВЕН ДЕН НА ВОДАТА 2015
„ВОДА И УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ”
РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ И ПРИРОДЕН ПАРК РУСЕНСКИ ЛОМ
отбелязват Световния ден на водата и Първа пролет съвместно
с децата от ЦДГ ”Здравец” и учениците от ОУ ”Иван Вазов“ гр. Русе

Денят на прясната вода е предложен на Конференцията за околната среда и
развитието (UNCED), проведена през 1992 г. в Рио де Жанейро, Бразилия.
Целта му е да привлече внимание върху важността на питейната вода и защитата на
водните ресурси.
Всяка година честването на Международният ден на водата е свързано с определен
аспект на прясната вода.
На 22 март правителства и международни организации потвърждават, че чистата
вода е живот и нашият живот зависи от това, как защитаваме качеството на водата.
Целта е да се повиши общественото съзнание и култура, за да се ускори
изпълнението на една от целите на развитието за този век – намаляване наполовина
на броя на хората без достъп до чиста вода и канализация до 2015 г. Инициативата
за празнуване на Световния ден на водата се поражда през 1992 г. на
Конференцията на Обединените нации „Екология и развитие”, проведена в Рио де
Женейро. Генералната асамблея на Обединените нации определя 22 март да се
чества като Световен ден на водата. Денят се отбелязва официално от 1993 г., като
ежегодно се организират прояви в цял свят, посветени на водата.

Темата „Вода и устойчиво развитие” през 2015 г. осигурява възможности за
утвърждаване на тази от предишния Световен ден на водата - да постави в центъра
на вниманието ролята на водата в дневния ред на устойчивото развитие.
На 20 март 2015 година, от 10.30 часа, в групите „Мики Маус”, „Сладурче” и
„Врабчета” на ЦДГ „Здравец” гр. Русе ще стартират мероприятията, посветени
на Световния ден на водата.
Директор Лили Ангелова и педагозите на детското заведение Светла
Илиева, Ивелина Бокова, Роселина Калинова, Геновева Димитрова, Пепи Борисова
и Десислава Йорданова съвместно с експерти от РЗИ и Природен парк Русенски
Лом ще отбележат Световния ден на водата.
Децата са подготвили специална програма за случая като апликации,
изложение на рисунки по актуалната тема, музикална програма, скечове и танци.
Експерти от РЗИ ще представят мултимедийна презентация за историята на
Световния ден на водата; опазване на водните ресурси; кръговрата на водата в
природата и хигиенни навици на децата.
От 17:00 часа ще бъде представена специална програма за родителите, подготвена
от децата.
Партньорите на събитието ще връчат грамоти на изявените участници и
много и разнообразни предметни награди за децата.
На 21 март 2015 година, от 9 часа учениците от 5, 6 и 7 класове на ОУ
„Иван Вазов” гр. Русе ще отбележим Световния ден на водата и Първа пролет. В
сградата на училището ще бъде подредена изложба с рисунки и представени
мултимедийни презентации. На отличилите се ученици експерти ще връчат
грамоти и предметни награди, осигурени от РЗИ – Русе.

