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In Parcul National Buila-Vanturarita (Romania) si Parcul Natural Vratchansky Balkan
(Bulgaria) s-a derulat in perioada Octombrie 2009 – Aprilie 2010 un proiect de educatie
ecologica finantat prin proiectul NatuRegio - Trainees for Nature.

Proiectul s-a finalizat prin vizita elevilor din Bulgaria in Parcul National
Buila-Vanturarita in perioada 7-11 aprilie, ca raspuns la vizita colegilor romani in Parcului
Natural Vratchansky Balkan din perioada 10-14 martie.
Proiectul a fost realizat de catre Administratia Parcului Natural Vratchansky Balkan in
parteneriat cu Administratia Parcului National Buila-Vanturarita si Asociatia Kogayon si are ca
beneficiari elevi si cadre didactice din Districtul Vratsa si Judetul Valcea.
Proiectul a vizat atragerea si implicarea tinerilor in activitati de protejarea naturii la nivel local si
popularizarea celor doua arii naturale protejate si a conservarii si educatiei ecologice in cele doua
regiuni.
S-au infiintat doua ecocluburi de voluntari in cadrul a doua licee din Vratsa si respectiv Horezu,
prin intermediul carora s-au realizat vizite reciproce de cunoastere de catre elevi si cadre
didactice a celor doua arii naturale protejate din Romania si Bulgaria. Acestia au aflat prin
diferite activitati (prezentari, ateliere de lucru, drumetii) despre ce inseamna, cum se
administreaza si cu ce probleme se cofrunta ariile naturale protejate.
In cadrul ecocluburilor au fost realizate pana in prezent mai multe activitati, acestea urmand a fi
continuate prin noi proiecte:
- Promovarea reciproca de catre membrii ecocluburilor a cate 10 arii naturale protejate din
Romania si Bulgaria prin postere, prezentari, intalniri la nivelul liceelor, expozitii etc.
- Realizarea unei pagini web trilingve a ecocluburilor: www.greenfutureclubs.com
- Realizarea si difuzarea unui clip de promovare a ecocluburilor.
Activitatea ecoclubului din Horezu va continua in perioada imediat urmatoare printr-un proiect
derulat de Asociatia Kogayon si Administratia Parcului National Buila-Vanturarita de promovare
a ariilor naturale protejate din zona Horezu si prin alte proiecte si intitiative realizate cu si de
catre copii in cadrul liceului, comunitatilor locale si nu numai.
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Proiect de educatie ecologica in Parcul National Buila-Vanturarita
In Parcul National Buila-Vanturarita (Romania) si Parcul Natural Vratchansky Balkan
(Bulgaria) s-a derulat, in perioada octombrie 2009 – aprilie 2010, un proiect de educatie
ecologica finantat prin programul „NatuRegio - Trainees for Nature”. Proiectul s-a finalizat prin
vizita elevilor din Bulgaria in Parcul National Buila-Vanturarita in perioada 7-11 aprilie a.c., ca
raspuns la vizita colegilor romani in Parcului Natural Vratchansky Balkan din perioada 10-14
martie. Proiectul a fost realizat de catre Administratia Parcului Natural Vratchansky Balkan, in
parteneriat cu Administratia Parcului National Buila-Vanturarita si Asociatia Kogayon si are ca
beneficiari elevi si cadre didactice din districtul Vratsa si judetul Valcea. Proiectul a vizat
atragerea si implicarea tinerilor in activitati de protejare a naturii la nivel local si popularizarea
celor doua arii naturale protejate si a conservarii si educatiei ecologice in cele doua regiuni.
Astfel, s-au infiintat doua ecocluburi de voluntari in cadrul a doua licee din Vratsa, respectiv
Horezu, prin intermediul carora s-au realizat vizite reciproce de cunoastere de catre elevi si cadre
didactice a celor doua arii naturale protejate din Romania si Bulgaria. Acestia au aflat prin
diferite activitati (prezentari, ateliere de lucru, drumetii) despre ce inseamna, cum se
administreaza si cu ce probleme se confrunta ariile naturale protejate. In cadrul ecocluburilor au
fost realizate pana in prezent mai multe actiuni, acestea urmand a fi continuate prin noi proiecte,
si anume: promovarea reciproca de catre membrii ecocluburilor a cate zece arii naturale protejate
din Romania si Bulgaria prin postere, prezentari, intalniri la nivelul liceelor, expozitii etc.;
realizarea unei pagini web trilingve a ecocluburilor www.greenfutureclubs.com; realizarea si
difuzarea unui clip de promovare a ecocluburilor. Activitatea ecoclubului din Horezu va continua
in perioada imediat urmatoare printr-un proiect derulat de Asociatia Kogayon si Administratia
Parcului National Buila-Vanturarita de promovare a ariilor naturale protejate din zona Horezu si
prin alte proiecte si initiative realizate cu si de catre copii in cadrul liceului, comunitatilor locale
si nu numai. Aceste informatii ne-au fost oferite de catre Florin Stoican, responsabil relatii cu
comunitatile, educatie ecologica si turism din cadrul Administratiei Parcului National BuilaVanturarita. Laura Zamfiroiu

