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Akcja społeczna

SZANOWNI PAŃSTWO,
zwracamy się do Państwa z prośbą o wsparcie akcji społecznej „Ocieplam dom i walczę ze smogiem”, która
ma na celu uświadamianie mieszkańców najbardziej zanieczyszczonych gmin w Polsce w jaki sposób mogą walczyć
z tym problemem.
Od wielu lat mamy w Polsce problem smogu. To wszechobecny temat, szczególnie w okresie jesienno-zimowym.
Zdecydowana większość Polaków zdaje sobie sprawę ze szkodliwości wdychania zanieczyszczonego powietrza, jednak
niewiele osób wie, że to nie przemysł i transport są głównymi przyczynami powstawania smogu, tylko źle ocieplone
budynki jednorodzinne, w których do ogrzewania wykorzystuje się stare i nieefektywne piece.
Skala tego problemu jest ogromna, ponieważ aż 70% budynków jednorodzinnych jest źle ocieplonych lub wcale nie
jest ocieplonych. I to właśnie one są odpowiedzialne za zanieczyszczone powietrze w naszym kraju.
Akcja społeczna „Ocieplam dom i walczę ze smogiem” jest skierowana przede wszystkim do osób mieszkających
w najbardziej zanieczyszczonych regionach Polski. Jako jej organizatorzy chcemy uświadamiać Polaków o korzyściach
płynących z dobrze przeprowadzonego ocieplania domów jednorodzinnych – nie tylko tych dla ogółu mieszkańców, jak
poprawa jakości powietrza, ale i indywidualnych, takich jak zmniejszenie rachunków za ogrzewanie i poprawa komfortu
życia. Postawiliśmy sobie za cel zwrócenie uwagi wszystkich na bezpośredni wpływ ocieplania budynków jednorodzinnych na ograniczenie powstawania smogu.
Razem z naszymi partnerami – największymi producentami materiałów do ociepleń i chemii budowlanej, a także
przy współpracy merytorycznej z najbardziej szanowanymi organizacjami zrzeszającymi polskie firmy budowlane, pragniemy zainteresować Państwa naszą akcją. Wierzymy, że wspólnie uda nam się edukować Polaków w kwestii korzyści
z prawidłowo ocieplonych domów, a co za tym idzie – skutecznie walczyć z zanieczyszczonym powietrzem.
W ramach akcji „Ocieplam dom i walczę ze smogiem” stworzyliśmy stronę www.termomodernizacja.org,
na której publikujemy artykuły i filmy bezpośrednio związane z ocieplaniem domów jednorodzinnych, finansowaniem
prac termomodernizacyjnych, a także z przysługującymi z tego tytułu ulgami podatkowymi. Organizujemy ogólnopolską
kampanię informacyjną, obejmującą ulotki, książki, filmy, reklamy w Internecie itp. Planujemy wykorzystać wszystkie
możliwe kanały dotarcia do zainteresowanych naszą akcją.
W tym miejscu zwracamy się do Państwa z ogromną prośbą o pomoc w przekazaniu mieszkańcom Państwa gminy ulotek i plakatów akcji „Ocieplam dom i walczę ze smogiem”. Problem smogu dotyczy bowiem nas wszystkich – mieszkańców dużych i mniejszych miast oraz wsi. Głęboko wierzymy w to, że tylko współpraca może przynieść tak pożądany
efekt, jakim jest podniesienie świadomości i wiedzy mieszkańców Państwa gminy na temat potrzeby termomodernizacji
budynków, dbania o czyste powietrze, czego efektem może być zmniejszenie smogu, który zatruwa życie Polaków.
Mamy nadzieję, że w tak prosty sposób, jakim jest udostępnienie naszych ulotek i plakatów mieszkańcom, zechcą
Państwo wspomóc naszą akcję. W przypadku jakichkolwiek pytań pozostajemy do Państwa dyspozycji.
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