Material realizat în cadrul proiectului “Voluntariat pentru protejarea lumii mirifice din sudul
Banatului” finanţat prin granturile SEE 2009 – 2014, în cadrul Fondului ONG în România;
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a granturilor SEE
2009 – 2014;

ARIA DE IMPLEMENTARE
Judeţele Caraş – Severin şi Mehedinţi, în oraşele cu
specific rural Anina, Oraviţa , Moldova Nou şi în 16
comune, pe a c ror teritoriu sunt plasate parcurile
naţionale Cheile Nerei-Beuşniţa şi Semenic CheileCaraşului şi Parcul Natural Porţile de Fier.

PERIOADA DE IMPLEMENTARE:
1 iulie 2015 – 30 aprilie 2016

PARTENERUL PROIECTULUI:
Liceul Tehnologic MIHAI NOVAC Oraviţa

COLABORATORII PROIECTULUI:
Administraţiile parcurilor naţionale şi naturale din
aria proiectului, Licel Tehnologic CLISURA DUN RII
Moldova Nou , Liceul Tehnologic MATHIAS HAMMER
Anina, Prim riile din aria proiectului.

FINAN ATOR:

Granturile SEE 2009 – 2014, în cadrul Fondului ONG în
România.
BUGETUL TOTAL: 35.410,80 €, din care,
Granturile SEE 2009 – 2014, în cadrul Fondului ONG :
31.803,90 €

Voluntariatul prestat de c tre tineri din zona rural
aparţinând sudului Banatului are potenţial de a deveni o
resurs uman major care s sprijine comunit ţiile locale în
a-şi proteja valorile patrimoniului natural incluse în
parcurile Semenic Cheile – Caraşului, Cheile Nerei – Beuşniţa
şi Porţile de Fier, parcuri amplasate în aria propus pentru
implementarea acestui proiect.
Tinerii din mediul rural reprezint o important motivare
pentru GEC Nera în raport cu scopul pe care şi l-a propus
înc de la înfiinţare: menţinerea echilibrului om – natur şi
exist certitudinea c tinerii din mediul rural pot fi convinşi
şi motivaţi s realizeze activit ţi de voluntariat destinate
protecţiei şi conserv rii patrimoniului din parcurile naturale
situate în sudul Banatului. În acest context, de la
constituirea organizaţiei şi pân în prezent, un num r de
cca. 420 de voluntari au fost implicaţi în activit ţi concrete
de protecţia mediului. Extinderea activit ţiilor de
voluntariat în scopul includerii unui num r mai mare de
tineri din mediul rural reprezint o important motivare
pentru GEC Nera în raport cu scopul pe care şi l-a propus
înc de la înfiinţare: menţinerea echilibrului om – natur .
Localit ţile din aria proiectului au un procent ridicat de
tineri, în special elevi, profesori şi studenţi cu domiciliul în
aceste localitati. Din p cate, mai ales la nivelul localit ţilor
rurale, cet ţenii ştiu foarte puţine lucruri despre cadrul
organizatoric şi motivaţiile pentru care se poate realiza
voluntariatul în România. De aceea în mentalitatea
colectiv este prezent înc ideea fals , moştenit din
vremea regimului comunist, c voluntariat însemn munc
obligatorie, f r nici un fel de motivaţie.

Din punctul de vedere al mediului natural, judeţul Caraş –
Severin, se situeaz pe locul 2 în România în ceea ce priveşte
suprafaţa celor 5 arii naturale protejate de pe teritoriul s u
Ădintre care 3 sunt incluse în aria proiectuluiă. Protecţia şi
conservarea în parametrii normali ai patrimoniului natural din
sudul Banatalui poate fi o important cale pentru valorificarea
patrimoniului natural în scopul dezvolt rii comunit ţilor locale
prin activit ţi de turism care s promoveze aceste resurse. În
cazul patrimoniului natural au loc agresiuni frecvente prin
activit ţi antropice ilegale. Rapoartele de monitorizare a
mediului realizate de c tre GEC Nera în ultimii 6 ani în unele
dintre aceste localit ţi, indic faptul c fenomene de agresiune
precum poluarea cu deşeuri miniere Ădintre carea unele
radioactiveă, poluarea cu gunoi menajer şi ambalaje de plastic a
cursurilor naturale de ap , t ierea ilegal de arbori, distrugerea
formaţiunilor geologice din peşteri, braconajul la fauna
piscicol şi menajamentul defectuos al ariilor naturale
protejate se perpetueaz şi se amplific de la an la an.
Comisariatul Judeţean al G rzii de Mediu Caraş Severin şi
Comisariatul Teritorial de Regim Silvic şi Vân toare Timişoara
au aplicat în perioada 2014 – 2015 multe sancţiuni şi amenzi
unor cet ţeni şi firme care au agresat ilegal patrimoniul natural
al parcurilor iar 5 dosare de cazuri penale se afl pe rolul
instanţelor. În cazul a numeroase sancţiuni, intervenţia
autorit ţilor s-a produs doar la sesizarea insistent a GEC Nera.

Autorităţile cu responsabilităţi directe în protecţia naturii nu
recunosc amploarea activităţilor ilegale care agresează
patrimoniul natural în schimb GEC Nera îmreună alte ONG-uri
ecologiste apreciază că numai în ultimii doi ani au fost defrişate
ilegal cca. 750 ha de padure din aria parcurilor plasate în sudul
Banatului iar o suprafaţă de cca. 450 ha ocupată cu deşeuri
miniere (dintre care unele radioactive) poluează în permanenţă
factorii de mediu şi biodiversitatea din interiorul parcurilor
naturale. Activit ţiile ilegale care agreseaz patrimoniul
natural sunt realizate de cet ţenii şi firmele din comunit ţile
locale în contextul unei implic ri insuficiente a autorit ţilor
publice direct responsabile de protecţia naturii. O cauz
important a acestor agresiuni poate fi considerat şi slaba
implicare civic a locuitorilor, în special a generaţiei tinere,
în ap rarea patrimoniului natural. În acest context proiectul
propus de c tre GEC Nera şi partenerul Liceul Tehnologic
MIHAI NOVAC Oraviţa îşi propune s creeze cadrul
organizatoric necesar pentru o mai mare implicarea a
cet ţenilor , în special a tinerei generaţii, din aria proiectului
în activit ţi care, pe de-o parte, s informeze şi s
sensibilizeze cet ţenii din zona parcurilor în leg tur cu
obligaţia civic pe care o au privind protecţia patrimoniului
natural din aceast zon iar pe de alt parte , s sprijine şi s
responsabilizeze autorit ţile în a preveni, diminua şi stopa la,
un nivel superior, fenomenele de agresiune împotriva
patrimoniului natural.

IMPACTUL PROIECTULUI
Cre terea gradului de implicare apopulatiei
din aria proiectului în activit i de voluntariat
destinate protec iei patrimoniului natural
Cresterea gradului de informare si
sensibilizare a populatiei rurale din sudul
Banatului privind nevoia promovarii
voluntariatului în scopul respect rii
reglement rilor în domeniul protec iei naturii
i implic rii în activit i individuale de
prevenire/diminuare/stopare a agresiunilor
împotrivapatrimoniului natural
Cre terea gradului de implicare a
autorit iilor/institu iilor publice în
implementarea politicilor publice de protec ie
a patrimoniului natural la nivelul a 3 parcuri
naturale din sudul Banatului

Obiectivul general al
proiectului: S promoveze
cet enia activ în localit i
rurale din sudul Banatului.
Obiectivul specific al
proiectului: S motiveze un
num r mai mare de cetateni, in
special tineri, pentru a se
implica în activit i de
voluntariat destinate protec iei
patrimoniului natural al
parcurilor plasate în sudul
Banatului

GRUPURI INT :
Elevi de liceu, studen i i profesori cu domiciliul
în localit i din aria proiectului care urmeaz a
fi voluntariza i în vederea prest rii de activit i
de interes public destinate protec iei
patrimoniului natural al parcurilor din aria
proiectului.
Factorii locali interesa i în promovarea
voluntariatului destinat protec iei patrimoniului
natural din aria proiectului, incluzând
reprezentan i ai institu iilor/organiza iilor din
aria proiectului care au interes în promovarea
acestui gen de voluntariat (promotori ai
voluntariatului în domeniul protec iei naturiiă
Locuitori din aria proiectului care vor fi
implica i direct în campania de
informare/sensibilizare a popula iei locale
privind privind promovarea voluntariatului
destinat cunoa terii protectiei naturii i a
modalit ilor de implicare civic la nivel
individual în combaterea agresiunilor împotriva
patrimoniului natural

ACTIVIT

I:

► Training-ul de abilitare a voluntarilor
ĂGT1ă în realizarea de activit i destinate
protec iei patrimomiului natural .
► Sesiuni de informare a factorilor locali
interesa i în promovarea voluntariatului
în domeniul protec iei patrimoniului
natural .
►Ac iuni de voluntariat destinate
protec iei i conserv rii patrimoniului
natural .
●Monitorizţreţ ţlternţtivă ţ mediului
●Campania de informare/sensibilizare a
populţ iei în legătură cu importţn ţ
voluntţriţtului pentru protec iţ şi
conservarea patrimoniului natural

► Elaborarea publica iilor i
materialelor de vizibilitate

REZULTATE :
►Agen i ecologici voluntari abilita i pentru

prestarea de activit i specifice proiectului.

►Promotori ai voluntariatului destinat protec iei

patrimoniului natural

►Rapoarte de monitorizare aagresiunilor
împotriva patrimoniului natural.
►Plan de măsuri pentru combaterea t ierilor
ilegale de arbori.
►Campanii publice de informare i sensibilizare
popula iei.
►Publica ii i materiale de vizibilitate:
●Reţlizţreţ broşurii „Cţrteţ Albă ţ
voluntţriţtului destinţt protec iei pţtrimoniului
natural din sudul Banatului”
● Buletinul informativ « ENVIRONMENT NEWS »
● Reţlizţreţ pliţntului„Voluntţriţtul o resursă
umţnă cu poten iţl ridicţt pentru protec iţ
nţturii“
●Realizarea spotului publicitar video
● Realizarea posterului de promovare a
voluntariatului

ECHIPA DE PROIECT:
GEC NERA:
Cornel Popovici Sturza - coordonator de
proiect, Alin u an, Maria Sava, Mariela
Popovici Sturza

LICEUL TEHNOLOGIC “MIHAI NOVAC”
ORAVI A:
Radu Bompa
Consultant independent informare Rotaru
Ileana Cristina

LICEUL TEHNOLOGIC “CLISURA DUN RII”
MOLDOVA NOU :
Corina Conţescu
LICEUL TEORETIC „MATHIAS HAMMER” ANINA:
Boboescu Dumitru
COALA GIMNAZIAL “ROMUL LADEA” ORAVI A:
Maria Givada

Vă mulţumim !
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