Se cauta voluntari pentru plantarea a un milion de copaci
Sâmbătă, 01 August 2015 15:42

Ne-am propus să fim primii români care vor planta 1.000.000 de copăcei simultan!

De aceea noi, echipa de voluntari

„Plantăm fapte bune în România” ,

ne căutam colegi cu care să contribuim constructiv la creșterea suprafeței împădurite a
țării și la protejarea pădurilor.

Sub sloganul „Plantăm! Îngrijim! Împădurim!”, toamna aceasta lansăm o mobilizare civică
în masă pentru a proteja și crește pădurile din România. Pentru acest obiectiv ne căutăm colegi
în proiect, după cum urmează:
câte un
coordonator de judeţ
,
4 coordonatori regionali, câte un coordonator de voluntari pe județ, șefi de parcele în
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ziua de plantare,
3 fundraiseri din Bucureși, 2 comunicatori din București şi 1 administrator de platformă
online
.

Până pe 27 august, trimite-ne CV-ul și o scurtă motivație, pe adresa: voluntar@plantamfapteb
une.ro
. Sperăm să te
avem alături de noi în echipă!

Pe 24 octombrie desfășurăm cea mai mare acțiune de împădurire din țara noastră: 30 de județe
vor împăduri simultan 1.000.000 de copăcei pe terenuri cu probleme din afara localităților
(agricole degradate, cu risc de alunecare, supuse fenomenului deșertificării) sau pe terenuri din
interiorul orașelor unde este necesară prezența a cel puțin unui arbore. Ulterior, vom și îngriji
arborii pe o perioadă mai mulți ani, până ce se atinge maturitatea plantației sau a copacului
plantat individual.

Acest demers este inițiat de Asociația EcoAssist din București, alături de 5 organizații
non-guvernamentale de protecția mediului din România și are drept Partener Instituțional
Principal Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor care prin intermediul R.N.P. – ROMSILVA va
furniza gratuit puieții și asistența de specialitate pe plantațiile pe care voluntarii se vor implica.
(T.R.)
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***
Iti multumim pentru interesul fata de “Plantam fapte bune in Romania”. Pentru a afla cum
te poti implica te invitam sa citesti sectiunea
Implica-te!
iar apoi sa ne contactezi pe urmatoarele adrese:
Daca iti doresti sa devii voluntar de organizare, te invitam sa ne scrii pe adresa: voluntar@
plantamfaptebune.ro
Daca iti doresti si poti sa ne
sprijini in comunicarea acestei initiative
, te invitam sa contactezi coordonatorul de comunicare:
Ioana.Nicolaescu@plantamfaptebune.ro
sau community manager-ul nostru:
Denisa.Puica@plantamfaptebune.ro
Daca iti doresti si poti sa ne
sprijini financiar sau material
, te invitam sa contactezi coordonatorul financiar:
Simona.Camburu@plantamfaptebune.ro
Daca reprezinti o
institutie publica ce doreste sa se implice in aceasta initiativa
, te invitam sa iei legatura cu responsabilul de relatia cu institutiile publice:
Maria.Epure@plantamfaptebune.ro
Daca reprezinti un ONG, o companie sau o institutie cu acoperire in mai multe judete din tara ce
doreste sa
sprijine organizarea acestei miscari sociale
, te invitam sa contactezi coordonatorul national:
Liana.Buzea@plantamfaptebune.ro
Daca iti doresti sa te implici in Harta taierilor de paduri, te rugam scrie pe adresa:
suport_tehnic@plantamfaptebune.ro&nbsp;
Pentru orice alte intrebari, te invitam sa completezi
formularul de mai jos
si in maximum 72 de ore vei primi un raspuns din partea noastra:

Ne gasesti la adresa:

3/4

Se cauta voluntari pentru plantarea a un milion de copaci
Sâmbătă, 01 August 2015 15:42

Str. Halelor, nr. 5, etaj 3, sector3, &nbsp;Bucuresti, cod postal 030118

** sursa :--http://24ph.ro/2015/07/27/se-cauta-voluntari-pentru-plantarea-a-un-milion-de-copaci/
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