
Importanta informarii si educarii in vederea protectie mediului

Parcul Tau, Scoala mea!



• A.N.P.C.P.P.S. Romania si-a stabilit ca deziderat schimbarea mentalitatii cetateanului roman,

transformarea lui dintr-un cetatean asistat si pasiv intr-un membru activ al societatii moderne.

Aceasta schimbare poate fi un fapt real prin adoptarea unei noi atitudini, atitudine ce deriva

din conceptul european de consumator protejat – autoprotectie – preventie;

• Dorim ca, prin intermediul acestui proiect sa promovam o noua atitudine asupra

constientizarii conceptului de protectie a mediului si, totodata, sa indemnam si sa sprijinim

desfasurarea a cat mai multe activitati didactice sau culturale in aer liber.

Obiective Campanie



Proiectul doreste sa se rasfranga printr-un spectru cat mai larg asupra posibilitatilor de

exploatare din punct de vedere cognitiv si experimental a tuturor resurselor pe care parcurile din

Bucuresti, si nu numai, ni le pot pune la dispozitie.

Propuneri implementare activitati:

I. Activitati sportive

1. Promovarea si sprijinirea desfasurarii orelor de sport. Majoritatea parcurilor beneficiaza de un

spatiu destinat exercitiului fizic, motiv pentru care indemnam cadrele didactice sa incerce sa-

si regandeasca activitatile tinand cont si de acest aspect;

2. Promovarea pe cat mai mult posibil a activitatilor sportive in aer liber atat a persoanelor

active, cat si a persoanelor de varsta a treia

Descriere Concept



II. Activitati culturale si informative

1. Promovarea si sprijinirea desfasurarii orelor de biologie, dar si implemnetarea Agendei

Europa in perimetrul parcurilor;

2. Realizarea unor info centre pentru batrani, copii, persoane active, in cadrul carora acestia pot

beneficia de informatii utile cu privire la: obligatiile si drepturile pe care le au in calitate de

consumator, etichetarea produselor si semnificatia fiecarui icon, ce inseamna sa traiesti

sanatos- importanta unei activtati sportive si a unei alimentatii echilibrate;

3. Montarea unor panouri informative in dreptul fiecarei specii de plante si arbori care sa contina

date generale despre aceasta, cu posibilitatea transformariii acestor informatii in audio book-

uri (destinate batranilor- cu un grad scazut de vizibilitate, copiilor care inca nu au invatat sa

citeasca sau persoanelor nevazatoare);

4. Instalarea semnelor rutiere pe aleile principale din parcuri- campanie de educatie rutiera:

necesitatea constientizarii elevilor cu privire la respectarea semnelor de circulatie. Educarea

si informarea corecta in domeniul rutier este cu atat mai necesara cu cat gradul de accidente

in randul cetatenilor este in continua crestere.

5. Efectuarea unui studiu- colectarea unor probe de apa din lacuri si publicarea rezultatelor in

revista Infocons cu titlul “Ce mai poluat parc din punct de vedere al calitatii apei” . Pe baza

acestui studiu dorim sa implementam un proiect de protectie a mediului pe care sa il extindem

la nivel national.

Descriere Concept



• Infiintarea unui Grup de Lucru pe baza tematicii acestui proiect

• Stabilire detalii implementare proiect

- care dintre punctele  mentionate anterior urmeaza a fi implementate

- realizare si agreare buget

• Implementare proiect

• Realizarea unui studiu comparativ

• Plecand de la rezultatele obtinute in urma implementarii acestui proiect, dorim sa gandim o 

strategie pe termen lung, astfel incat sa putem desfasura astfel de proiecte la nivel national.

Next Steps



Avand speranta unui parteneriat de succes, menit sa genereze o noua
atitudine asupra protectiei mediului, va multumim pentru atentie!    

www. protectia-consumatorilor.ro


