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“Vides Izglītības Fonds” (FEE Latvia) sadarbojas ar “Pasaules Vides Fondu” un “UNESCO”, un liela daļa no izglītības
aktivitātēm tiek saistītas ar Ilgtspējīgas Attīstības Mērķiem
(IAM). Latvijā fonds realizē abu organizāciju programmas,
iedalot tās divos galvenajos blokos – tiešā vides izglītībā skolām un sabiedrībai, un sektoru ilgtspējas attīstīšanā un iesaisti vides aizsardzībā caur eko-sertifikāciju darbu. Organizācija
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Šis izdevums ir tapis ar Ziemeļvalstu Ministru padomes un Eiropas Savienības finansiālu atbalstu. Par publikācijas saturu
atbild Latvijas Platforma attīstības sadarbībai un tas ne vienmēr atspoguļo Ziemeļvalstu Ministru padomes un Eiropas
Savienības oficiālo viedokli vai politiskās nostādnes.

6. MĒRĶIS: Tīrs ūdens un piemēroti sanitārie apstākļi

http://lv-pdf.panda.org
http://www.videsfonds.lv/lv/s-kums

