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ECO CAMPURI ȘI ACȚIUNI ECO implementate de partenerii
MARLENA în VARA anului 2019

MARLENA își propune să consolideze conștientizarea comunității și să angajeze populațiile locale
în promovarea și implementarea campaniilor transfrontaliere de curățare a apelor de marine și
de râu din bazinul Mării Negre și de a împărtăși bune practici în acest domeniu pentru reducerea
și eliminarea poluării. Activitățile de sensibilizare a publicului implementate în vara și toamna
anului 2019 au inclus o campanie largă de conștientizare în țările din bazinul Mării Negre,
incluzând evenimente și campanii de informare pentru curățarea apelor, acțiuni ecologice și
lagăre ecologice pentru îmbunătățirea culturii ecologice a tinerilor și a comunității locale.
Această publicație a fost realizată cu ajutorul financiar al Uniunii Europene.
Conținutul acestei publicații este responsabilitatea exclusivă a asociației Green
Strandja și nu reflectă opiniile Uniunii Europene.
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Tabere ecologice desfășurate în Munții
Strandzha, Bulgaria
În perioada 31 mai - 1 iunie, prima tabără
ecologică pentru copii a fost organizată
în cadrul activităților ONG Green
Strandja din cadrul proiectului MARLENA.
Proiectul prevede 5 tabere locale și o
tabără cu participare internațională care
va avea loc pe teritoriul Parcului Natural
Strandzha, Bulgaria.
Aproximativ 50 de copii au participat la
jocuri sportive și educaționale în natură,
au dobândit noi cunoștințe despre
parcurile naturale și zonele protejate din
Strandzha, conservarea biodiversității,
istoria regiunii și alpinism.
În timpul taberei, copiii au participat la
jocuri sportive și educaționale în natură,
au învățat cum să folosească o busolă,
câte și care au fost rezervele din
Strandzha, au aflat despre gunoiul de la
râu până la Marea Neagră, au vizitat
muzeul istoric. Platforma MARLENA a
fost, de asemenea, prezentată.
În timpul excursiilor, copiii au participat
la o campanie ecologică și au colectat
deșeuri pe drumul spre râul Veleka, care
se varsă în Marea Neagră. Printre cele
mai importante lecții învățate din tabără
în funcție de copii a fost: în natură
singurul loc al gunoiului nostru este în
rucsac!

31 Mai – 1 Iunie, 2019
30 Iulie- 31 Iulie, 2019
1 August- 2 August, 2019
27-28 August, 2019
29-30 August, 2019

Această publicație a fost realizată cu ajutorul financiar al Uniunii Europene. Conținutul acestei
publicații este responsabilitatea exclusivă a asociației Green Strandja și nu reflectă opiniile Uniunii
Europene.
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Eco-tabără internațională în Kiten,
Bulgaria, în perioada 6-8 august 2019
În perioada 6 - 8 august, în campingul Kiten a
fost organizată o eco-tabără internațională
Kiten 2019. 14 copii din Bulgaria, Turcia,
România, Moldova și Ucraina s-au cazat în
corturi în campingul Kiten, în apropierea
unora dintre cele mai pitorești locuri de pe
Coasta bulgară a Mării Negre
Pe parcursul celor trei zile de tabără, copiii au
uitat de telefoanele lor și s-au implicat în
jocuri sportive și educaționale în natură; de
asemenea,
au
făcut
cunoștință
cu
biodiversitatea din Parcul Natural Strandzha,
au discutat subiecte despre conservarea
naturii și modul în care ei singuri ar putea
contribui la reducerea deșeurilor din jurul
nostru, în special în mări și râuri, ceea ce este
unul dintre obiectivele proiectului. În timpul
drumeției organizate, ei simt sacramentele lui
Beglik Tash, magia fiordurilor și peștera focilor
din zona Maslen Nos. Copiii au fost activi și
responsabili față de natură în timpul unei
acțiuni ecologice pentru curățarea locurilor
inaccesibile din zona deșeurilor aduse de
mare. Cel mai atractiv pentru copii a fost
curățarea gurii râului Karaagach - s-a făcut cu
caiace. După multe râsete și bună dispoziție în
timpul taberei, copiii vor duce în țările lor nu
numai amintiri din locurile frumoase, marea
caldă din Bulgaria și prietenii bune, dar și
mesaje către rudele și prietenii lor pentru a fi
mai activi în reducerea deșeurile din jurul
nostru, pentru o mare mai curată și o lume
mai curată!

This publication has been produced with the financial assistance of the European Union. The
contents of this publication are the sole responsibility of Green Strandja association and can in no
way be taken to reflect the views of the European Union.
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Eco-tabere pentru copii, organizate în
Turcia
În 27 și 28 august 2019, copiii din
Demirkoy au participat la lagărele
ecologice locale din Igneada, Turcia.
Tabăra a inclus o parte teoretică
organizată în Centrul de vizită al
Parcului Natural Forestier Igneada
Longoz și o campanie de curățare a
deșeurilor din zona protejată a lacului
Mert și cu coastele Mării Negre. În
cadrul evenimentului, echipa de
proiect a prezentat și a împărtășit
ghidul Cetățean responsabil, pregătit
de CCE Cahul - Moldova, care conține
informații utile pentru copii pentru
protejarea naturii.

Această publicație a fost realizată cu ajutorul financiar al Uniunii Europene.
Conținutul acestei publicații este responsabilitatea exclusivă a asociației Green
Strandja și nu reflectă opiniile Uniunii Europene.
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Tabere eco în Zatun - Galați, România
28.09.2019

Această publicație a fost realizată cu ajutorul financiar al Uniunii Europene. Conținutul acestei
publicații este responsabilitatea exclusivă a asociației Green Strandja și nu reflectă opiniile Uniunii
Europene.
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Common borders. Common solutions.

Eco-tabere
pentru
copii,
organizate
în Parcul
Național
Orhei,
Moldova
Peste 20 de copii din localitățile din Parcul Național Orhei au participat la o tabără de educație
ecologică și spirituală, organizată de Mișcarea Ecologică a Moldovei și Mănăstirea Curchi, în
perioada 21-28 iulie 2019. Activitatea s-a desfășurat cu binecuvântarea PS Siluan, Episcop de
Orhei, vicar mitropolit, Egumen al Mănăstirii Curchi.
În tabără au fost invitați câștigătorii concursului „Moștenirea culturală și naturală a vechii
rezervații Orhei”, susținut de Mișcarea Ecologică a Moldovei în primăvara acestui an și copii
din satele megiești ale traseului de turism forestier Curchi-Donici. Tabăra a fost organizată cu
scopul de a-i inspira pe copii să iubească frumosul, să fie creativi și să aspire spre înălțimi noi,
să-și cunoască pământurile, să-l apere și să-l promoveze. Astfel, participanții au luat parte la
lecții în aer liber despre natură și discuții spirituale, activități de drumeție, recunoaștere și
semnalizare a traseului turistic forestier Curchi-Donici. Pentru a-și dezvolta cunoștințele și
abilitățile de interpretare a naturii, adolescenții au fost implicați în dezvoltarea unui model de
relief din rezervația cultural-naturală Orheiul Vechi. De asemenea, au avut vizite ghidate la A.
Donici și la Rezervația Plaiul Fagului, unde au luat exemple de interpretare a patrimoniului
natural și cultural, jocurile și covorul de tabără au făcut parte din program.

Această publicație a fost realizată cu ajutorul financiar al Uniunii Europene. Conținutul acestei
publicații este responsabilitatea exclusivă a asociației Green Strandja și nu reflectă opiniile Uniunii
Europene.
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Tabere Eco în Ucraina
În 27 și 28 august 2019, personalul
proiectului Ucrainei a organizat tabere
ecologice de o zi în Ucraina. Pe parcursul
acestor 2 zile, participanții au avut
posibilitatea să facă plimbări cu o barcă, să
participe la prelegerea „Deșeuri: Cine_este
Cine?”, Prelegerea „ Noul și abordarea
Eliminarea râului Litter”.
De asemenea, au fost expediții ecologice ale
participanților la tabără în bazinul Mării
Negre și lecții practice despre colectarea
separată a gunoiului.
La sfârșit a avut loc Masa rotundă Discutarea problemelor de mediu și analiza
studiilor de calitate a mediului.

Această publicație a fost realizată cu ajutorul financiar al Uniunii Europene. Conținutul
acestei publicații este responsabilitatea exclusivă a asociației Green Strandja și nu
reflectă opiniile Uniunii Europene.
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Acțiuni eco desfășurate în Bulgaria
Peste 50 de voluntari au participat la 2
acțiuni ecologice pentru curățarea
zonelor din jurul zonei protejate „Gura
Izvorska” și a zonei protejate „Chengene
Skele”, regiunea Burgas, la 13 și 14
septembrie. 75 de saci cu gunoi sau
aproximativ 900 kg au fost colectate doar
în câteva ore. Printre ele predomină
plasticele, conservele, capetele de țigară,
plasele și accesoriile de pescuit,
deșeurile menajere.
Vladimir Dimitrov - președintele ONG
Green Strandzha, organizatorul acțiunilor
ecologice, a spus că acțiunile de curățare
obișnuite organizate de asociație și alte
organizații sunt mai educative. Pentru a
elimina poluarea, este esențial să
preveniți descărcările în mediu și să
limitați consumul anumitor mărfuri de
unică folosință, în special din plastic.
Toate aceste deșeuri fie se descompun
foarte lent, fie se descompun în
microparticule, cum ar fi microplastice,
dar toate acestea odată în natură
otrăvesc diferit solul, apa și organismele
vii, determinând întoarcerea acestei
otravi și dăunând și oamenilor.
Eco-action held around protected area
“Mouth of the Izvorska River”, Burgas region
Această publicație a fost realizată cu ajutorul financiar al Uniunii Europene. Conținutul
acestei publicații este responsabilitatea exclusivă a asociației Green Strandja și nu
reflectă opiniile Uniunii Europene.
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Acțiuni eco desfășurate în Turcia și Ucraina
Acțiune ecologică desfășurată la
Igneada, Turcia în perioada 2728 august 2019
Din ce în ce mai mulți oameni devin
conștienți
de
seriozitatea
problemei. Exemplul personal și
educația de mediu în rândul
tinerilor sunt foarte importante
pentru construirea unei societăți
responsabile. Acesta este, de
asemenea, unul dintre obiectivele
proiectului MARLENA - unirea
oamenilor cu gânduri similare
pentru a preveni poluarea. În timpul
acțiunilor
ecologice
au
fost
distribuite materiale promoționale
și educaționale, cu mesaje și bune
practici din alte țări din bazinul
Mării Negre.
http://www.marlenablacksea.eu/
Platforma este un instrument
pentru motivarea și organizarea
oamenilor pentru a lucra împreună
împotriva gunoiului marin.
IMPEER Ucraina a organizat o întâlnire cu
reprezentanții din sfera tineretului și a
educației. Personalul proiectului a prezentat
părților interesate proiectul MARLENA, a vorbit
despre poluarea râurilor, a curățat malul de
plastic.
Această publicație a fost realizată cu ajutorul financiar al Uniunii Europene. Conținutul acestei
publicații este responsabilitatea exclusivă a asociației Green Strandja și nu reflectă opiniile
Uniunii Europene.
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Asociația
Green Strandja
6, Ivan Vazov Str.
8162 Malko Tarnovo
Bulgaria
Oficiul proiectului:
Burgas,
Tel: +359888830066
E-mail: info@
zelenastrandja.com
marlena.blacksea@
gmail.com
www.marlenablacksea.eu

Programul operațional comun Bazinul Mării Negre 2014-2020

Editorul materialului: Asociația Green Strandja august 2019
Programul operațional comun Bazinul Mării Negre 2014-2020
este cofinanțat de Uniunea Europeană prin Instrumentul
european de vecinătate și de țările participante: Armenia,
Bulgaria, Georgia, Grecia, Republica Moldova, România,
Turcia și Ucraina.
Această publicație a fost realizată cu ajutorul financiar al Uniunii Europene. Conținutul acestei
publicații este responsabilitatea exclusivă a asociației Green Strandja și nu reflectă opiniile Uniunii
Europene.

