1 octombrie 2012

COMUNICAT DE PRESĂ
ARBDD lansează programul educaţional „Să păstrăm Delta Dunării curată !”

Organizaţia Naţiunilor Unite a desemnat prima zi de
luni din octombrie drept Ziua Mondială a Habitatului,
în acest an fiind celebrată la data de 1 octombrie 2012.
Reprezintă un prilej de a reflecta la necesitatea
armonizării aşezărilor umane cu mediul natural şi de a
reaminti lumii de responsabilitatea colectivă pentru
viitorul habitatului uman.
Pentru a demonstra că Pământul este în egală măsură habitatul oamenilor şi al celorlalte vieţuitoare,
Administraţia Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării (A.R.B.D.D.) lansează, în data de 1 octombrie
2012, programul educaţional al Campaniei de conştientizare publică „Să păstrăm Delta Dunării
curată !”. Acest proiect se implementează în perioada 2012-2013, în parteneriat cu S.C. Apa Nova
S.A., care asigură şi susţinerea financiară.
Obiectivul acestui proiect este extinderea
conştientizării publice asupra pericolelor pe care le
reprezintă deşeurile pentru mediul natural al Deltei
Dunării şi pentru sănătatea locuitorilor prin acţiuni
de informare (bannere, fluturaşi) şi educare a
populaţiei în vederea colectării şi reciclării
deşeurilor (prin acţiuni educative derulate cu şcolile
din RBDD).
Grupurile ţintă sunt reprezentate atât de populaţia
tânără, urmărindu-se educarea şi responsabilizarea acestora în scopul păstrării unui mediu
înconjurător curat şi sănătos, cât şi de populaţia adultă şi autorităţile locale, proiectul urmărind
sensibilizarea acestora cu privire la condiţiile actuale de mediu şi atragerea lor în rezolvarea
problemelor existente.
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Proiectul include şi o componentă educaţională, prin lansarea către şcolile din RBDD a programului
educaţional „Să păstrăm Delta Dunării curată!”, prin care elevii din şcolile participante vor fi
informaţi despre problematica deşeurilor, modalităţile de reducere şi de valorificare a acestora în
scopul formării unei atitudini responsabile faţă de mediul înconjurător. Implementarea acestui
program educaţional va fi realizată cu participarea cadrelor didactice şi a elevilor din 9 şcoli din
perimetrul RBDD: C.A. Rosetti, Chilia Veche, Caraorman, Crişan, Mahmudia, Maliuc, Mila 23,
Murighiol, Sf. Gheorghe.
Pe lângă partea teoretică, programul propune şi o lucrare practică care să permită participarea a cât
mai multor elevi, deoarece implică sarcini zilnice. Având ca temă de lucru realizarea compostului în
şcoală, elevii vor conştientiza importanţa producerii compostului şi în gospodăriile părinţilor,
aceasta putând deveni o modalitate pozitivă de eliminare treptată a deşeurilor alimentare din
gospodăriile rurale.
Informaţii suplimentare:
În 1985, la recomandarea Comisiei pentru Aşezări Umane, Adunarea Generală a Naţiunilor Unite a
desemnat prima zi de luni din luna octombrie, a fiecărui an, ca Ziua Mondială a Habitatului
(rezoluţia 40/202A), pentru a reflecta asupra situaţiei aşezărilor omeneşti, în special asupra
condiţiilor de viaţă ale populaţiei urbane nevoiaşe şi dreptul lor fundamental la un adăpost. Această
Zi s-a sărbătorit pentru prima dată în 1986, pentru a marca a zecea aniversare a primei Conferinţe
Internaţionale „Habitat”, Conferinţa Naţiunilor Unite pentru aşezări umane de la Vancouver,
Canada, 1976.
În anul 2012, Ziua Mondială a Habitatului este celebrată pe data de 1 octombrie având ca temă:
“Schimbând oraşele, construind oportunităţi”. În prezent, oraşul este văzut drept locul în care visele
devin realitate. Naţiunile Unite au ales această temă pentru a ne atrage atenţia asupra urbanizării
rapide la care suntem martori, lumea asistând la cea mai rapidă creştere a populaţiei care migrează
către oraşe. Oraşele reprezintă casa a peste jumătate din omenire şi de aceea trebuie să asigure
condiţii decente de viaţă pentru toţi locuitorii săi (apă potabilă, salubritate, transport, electricitate,
alte facilităţi şi servicii), înţelegându-se în acelaşi timp că îmbunătăţirea calităţii mediului este o
condiţie a sănătăţii şi calităţii vieţii.
Mai multe informaţii sunt disponibile pe site-ul ARBDD: www.ddbra.ro
GUVERNATOR,
Edward BRATFANOF

A . R . B . D . D . - O c r o t e şt e n a t u r a
Str. Portului 34A, O.P. 3, C.P. 14

820243- TULCEA, ROMANIA
www.rezervatia-deltadunarii.ro

şi

p ă s t r e a z ă t r a d i ţ i i le ! ®

Tel: +40 240 518 945
Fax: +40 240 518 975
www.biosfera-deltadunarii.ro

E-mail: arbdd@ddbra.ro

http://www.ddbra.ro
www.deltadunarii-romania.ro

