„PĂSĂRILE.ARIPILE VIITORULUI!”
Proiect finantat de Fundatia pentru Parteneriat si MOL Romania
COMUNICAT DE PRESA
Societatea Ornitologica Romana –Sucursala Covasna “FALCO TINNUNCULUS”, Cercul de
Ornitologie “MUGURAR” al Palatului Copiilor din mun.Sf.Gheorghe si partenerul principal Asociatia pentru
Dezvoltare Comunitara Durabila ALUTUS implementeaza in parteneriat proiectul “PASARILE.ARIPILE
VIITORULUI!”.
Acest proiect este finantat de catre Fundatia pentru Parteneriat si MOL Romania, in urma selectiei
nationale din cadrul segmentului-Spatii verzi.Arii naturale protejate.
Proiectul a fost lansat oficial, astazi , 13.05.2014 la Sf.Gheorghe, Jud.Covasna.
Descrierea proiectului
Scopul concret al proiectului
Promovarea importanţei abordării unei atitudini civice comune, unitare, în scopul conservării şi
menţinerii biodiversitătii, prin organizarea zilei Biodiversitatii, a unui concurs interşcolar regional cu tematică de
ornitologie şi mediu, cu participarea elevilor din judetele Covasna, Braşov, Alba, Călăraşi, Maramureş, Tulcea,
Galaţi, Ialomiţa si Iasi, a unei tabere de educatie ecologica tip Junior Ranger in Delta Dunarii şi organizarea unei
expoziţii de tip Photo-voice, itinerante, in localităţile Sf.Gheorghe (CV), Galaţi (GL) şi Tulcea (TL)

Justificarea proiectului
Rezervatia Biosferei Delta Dunarii are o biodiversitate spectaculoasă si frapează prin densitatea
ridicată de specii, care sunt rare sau lipsesc din alte zone ale continentului. Este unica deltă din lume, declarată
rezervaţie a biosferei, suprafaţa 580000 ha- 2,5 % din suprafaţa României (Locul 22 între deltele lumii şi locul 3 în
Europa, după Volga şi Kuban). Este una dintre cele mai mari zone umede din lume- habitat al păsărilor de apă,
cea mai întinsă zonă compactă de stufărişuri de pe planetă, un muzeu viu al biodiversităţii, 30 tipuri de
ecosisteme, o bancă de gene naturală, de valoare inestimabilă pentru patrimoniul natural universal.
Ne propunem:
O1. Organizarea zilei Biodiversitătii in parcul central din Mun.Sf.Gheorghe.
O.2. Realizarea Concursului Regional de Ornitologie si educatie ecologica-ediţia a II-a, în localităţile Sf.Gheorghe,
jud.Covasna (partea teoretică) şi Rotbav-Dumbrăviţa, jud.Brasov, (partea practică, S.O.R.-custode) cu
participarea a opt echipaje din noua judete (Brasov, Covasna, Tulcea, Galaţi, Ialomiţa, Maramureş, Alba, Calarasi
si Iasi.)
O.3. Realizarea unei tabere de educatie ecologică de tip Young Junior Ranger cu elevi din Covasna, Braşov,
Călăraşi, Maramureş, Alba, Tulcea, Galaţi, Ialomiţa si Iasi cu durata de 10 zile (observarea păsărilor, determinarea
plantelor, studiul mamiferelor mici, tradiţii şi obiceiuri locale etc) in cadrul Rezervaţiei Delta Dunării (localităţile
Maliuc şi Vadu)
O.4 Consolidarea reţelei de voluntari, demarată anul trecut şi menită a extinde conştientizarea publică
asupra pericolelor antropice la care este supusă biodiversitatea prin organizarea de către aceştia în
colaborare cu instutuţiile muzeale partenere a unei expoziţii fotografice itinerante de tip foto-voice in
localităţile Galaţi, Tulcea şi Sf.Gheorghe.
Rezultate aşteptate
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Minim 150 de copii informati despre Ziua Biodiversitatii
minim 250 de copii, părinţi, cadre didactice si autoritati locale implicate în proiectele de salvare a unor
specii de păsări din aria de provenientă în vederea participării la concursul de ornitologie si protectia
mediului CIP-CIP Cunoaste Iubeste Protejează
8 scoli implicate din 8 judete
minim 250 de copii, părinţi, bunici şi cadre didactice implicate activ in actiuni de cunoastere şi explorare a
mediului, într-un cadru nonformal, prin organizarea standului in parcul central al municipiului Sfantu
Gheorghe cu ocazia Zilei Internaţionale a Copilului
40 de copii şi 10 cadre didactice participante la concursul de ornitologie si protecţia naturii CIP-CIP, ediţia a
II-a
Realizarea unei tabere tip Young Ranger cu 25 de copii participanti, elevi care se vor intoarce in
comunitate cu noi idei si dorinta de a se implica in proiecte de protejare a biodiversitatii.
Implicarea a 26 institutii şi entităţi in proiect (Inspectoratele Scolare Judeţene, APM-urile judetene,
Administratia Rezervatiei Biosfera Delta Dunarii, Institutul de Cercetari Eco Muzeale Tulcea, Complexul
Muzeal de Ştiinţele Naturii Galaţi,Muzeul Naţional al Carpaţilor Răsăriteni, Directia Judeteana pentru
Tineret si Sport Covasna, Palatul Copiilor Sf.Gheorghe, Palatul Copiilor Baia Mare, NAVROM Tulcea,
Centrul de Studii pentru Arii Naturale Protejate din cadrul Universităţii Ecologice din Bucureşti, Asociaţia
pentru Comunitate-Covasna)
Implicarea a minim 40 tineri si 8 scoli impreuna cu cercurile de ecoturism existente, în consolidarea reţelei
de voluntari menită a extinde conştientizarea publică asupra pericolelor antropice la care este supusă
biodiversitatea prin atragerea celor 2 noi comunitati din judetele Ialomita si Galati în promovarea şi
implicarea în campania iniţiată de Administraţia Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării “Vreau să trăiesc!
Ajută-mă” www.ddbra.ro/media/Proiect_Vreausatraiesc _ajuta-ma.pdf
cel puţin 250 de participanti la expoziţia fotografică de tip photo-voice, itineranta, organizată în cadrul celor
3 instituţii muzeale implicate avand ca titlu „Delta Dunării – paradisul de langa noi! ”, si care va surprinde
atât biodiversitatea Deltei Dunării cat si activitati ale proiectului şi taberei Young Junior Ranger
Prin specialistii participanti la tabara de tip Young Ranger tinerii isi vor forma abilitati de cunoastere
a naturii, vor constientiza problemele de mediu, vor deveni mai interesati pentru a participa la
activitati de voluntariat in domeniul protectiei mediului

Viabilitatea şi continuarea proiectului
Proiectul va continua cu functionarea grupului de Young Ranger care va fi capabil sa constientizeze problemele
de mediu si va influenta comunitatea in directia luarii unor decizii favorabile protectiei mediului. Totodata, dorim ca
la sfarsitul taberei, pe de-o parte, sa consolidam reteaua inter-regionala creata anul trecut cat si incheierea unui
parteneriat intre ecolile existente in retea si scolile nou implicate, urmand ca sa initiem si organizam infiintarea
unor Cluburi de Ornitologie si Educatie Ecologica cat si conectarea acestora la o retea de tip net-working,interregionala, cu scopul bine definit de a facilita transferul de informatie, incurajarea implicarii tinerilor intr-o forma
interactiv-participativa in viata comunitatii, atingand prin acest aspect o alta coordonata fundamentala si anume
promovarea unei „cetatenii europene active” .
In cadrul acestui concept, promovarea si sprijinirea unor initiative comunitare este o prioritate, iar implicarea
acestor tineri, uniti de acelasi scop, protectia mediului si dragostea pentru pasari, poate fii o solutie viabila la
marile intrebari legate de raportul tanara generatie/viitor durabil. Proiectul este viabil, implica tineri interesati de
ceea ce fac, intr-o maniera noua, utilizand internet-ul ca modalitate de expresie (ex.reteaua de tip net-working ce
va fii creata), specific varstei. Pe de alta parte, implicand o coordonata de educatie ecologica non-formala credem
ca trezim interesul si altor tineri dornici de a fi activi in acest domeniu.
Rezultatele proiectului credem ca vor fi benefice si astfel posibilitatea de a gasi resurse financiare pentru
continuarea acestui program pilot de parteneriat sa creasca semnificativ. Totodata, sprijinirea implementarii
acestui proiect, va constituii un element hotarator, caci dorim ca acest concurs inovator de ornitologie si educatie
ecologica sa devina o traditie, el se afla la a doua editie, sa aiba acoperire nationala, iar acest exemplu va motiva
comunitatile locale de a se implica, va fii acel „start-up motivational” care va conduce fara doar si poate la intarirea
.
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aspectului privitor la sustenabilitatea si continuarea proiectului . Aceasta se poate lesne observa si din faptul ca
resursele financiare necesare organizarii concursului regional de ornitologie au fost asigurate prin implicarea
comunitatii, aceasta constientizand importanta unei atitudini civice unitare si implicate, ceea ce demonstreaza
viabilitatea si sustenabilitatea acestui proiect.
Sustenabilitatea mai este demonstrata, prin aceea ca, in urma derularii proiectelor „Delta Dunarii ne priveste
pe toti! Ne implicam impreuna!” si „Salveaza Delta!Scrie viitorul!” , finantate de catre Fundatia pentru Parteneriat si
MOL Romania, tinerii participanti s-au decis singuri sa infiinteze acest cerc de ornitologie la Sf.Gheorghe, cat si
crearea cadrului organizat, in premiera in Romania, pentru un concurs de ornitologie cu acoperire nationala,
recunoscut de catre Ministerul Educatiei, au realizat ca in ciuda faptului ca provin din regiuni diferite, ii uneste o
dragoste si un scop comun(viitor durabil) si ca impreuna, mizand pe specificul fiecaruia ca pe un atu, au sanse
mult mai mari de reusita, decat prin actiuni si voci izolate!.
De aceea afirmam cu tarie ca acest proiect este sustenabil, ca sprijinirea lui va coincide cu dorinta tuturor de a
promova o tanara generatie responsabila, constienta si careia a-i oferii asemenea oportunitati se transforma in
sansa noastra de a avea un viitor durabil. Nu in ultimul rand,proiectul va crea abilitati, cunostinte si aptitudini
formand , pe langa viitorii specialisti, caractere interesate de cunoasterea,conservarea si protejarea mediului
inconjurator.

Coordonator proiect
Cătălin Lazăr
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