Cine suntem?
Asociaţia EcoAssist a demarat la începutul anului 2011 o iniţiativă de
împădurire pe bază de voluntariat numită „Plantăm fapte bune în România”.
Timp de 5-7 ani, cu ajutorul partenerilor şi voluntarilor, iniţiativa îşi propune să
sensibilizeze societatea cu privire la necesitatea şi importanţa mangementului
forestier responsabil.
Obiectivele strategice sunt creşterea suprafeţei împădurite din România cu
300 de hectare şi construirea Hărţii tăierilor de păduri.
În primii doi ani ai proiectului (2011-2012), au fost împădurite aprox. 31
ha de teren - 4.850 de voluntari au plantat circa 78.700 de puieţi - în 7
judeţe ale ţării (AG, CT, IL, MS, PH, SM şi TM). În 2013 vom organiza activităţi
de împădurire în 2 judeţe noi (CV şi IS) şi vom îngriji şi completa plantările din
anii anteriori în toate judeţele în care am desfăşurat acţiuni.
În ceea ce priveşte Harta tăierilor de păduri, aceasta este o aplicaţie
online (http://harta.plantamfaptebune.ro/Public) lansată în 2012, ce oferă
românilor posibilitatea de a raporta tăierile de păduri prin explorarea Google
Maps, încărcarea coordonatelor GPS şi a unor fotografii ale tăierilor de păduri
depistate în teren. Odată introduse în aplicaţia noastră, acestea sunt verificate
prin acţiuni în teren şi, în cazul în care sunt constatate nereguli, acestea sunt
sesizate autorităţilor competente. În acest sens, în 2012 am realizat în judeţul
Argeş o acţiune pilot de identificare în teren a tăierilor de păduri care s-a
finalizat cu un raport depus spre verificare autorităţilor compentente. Raportul
este disponibil online la adresa: http://plantamfaptebune.ro/testarea-hartiitaierilor-de-paduri-arges/. Pe 8 iunie 2013 ne propunem să repetăm acţiunea în
mai multe judeţe din ţară, urmărind identificarea tăierilor de păduri, în special
în ariile protejate.

Stagiarii „Plantăm fapte bune în România”
Oricine poate să fie voluntar alături de noi în organizarea acţiunilor de
plantare, creştere şi protejare a pădurilor României. Singura condiţie este să îşi
dorească acest lucru şi să vină alături de noi în timpul său liber şi să contribuie
cu propriile cunoştiinţe la dezvoltarea iniţiativei.

Cum te poţi implica?
Şef de parcelă:
- ține legătura cu coordonatorul național și cu cel județean în desfășurarea
acțiunilor de împădurire
- gestionează relaţia cu voluntarii parcelei de plantare (persoane fizice
independente, ONG-uri, grupuri de iniţiativă, grupuri de profesori şi elevi)
- asigură voluntarilor instruirea necesară (protecția muncii, programul de
lucru, modalitatea de plantare)
- monitorizează desfășurarea activităților și intervine în cazul apariției unor
disfuncționalități pe care le aduce la cunoștința coordonatorului județean
sau a celui național.
Asistent de coordonator județean Harta tăierilor de păduri:
- ține legătura cu coordonatorul național și cu cel județean în desfășurarea
acțiunilor de împădurire
- ajută coordonatul de județ în elaborarea documentelor necesare acțiunilor
specifice proiectului și în identificarea zonelor în care vor avea loc verificări
ale tăierilor de păduri
- participă ca responsabil de traseu în ziua destinată verificării tăierilor de
păduri în județul respectiv (8 iunie 2013).

