
Prezentare concept programEcoParcul Șt. Bănulescu
Clubul Colegiului Tehnic ,,Stefan Banulescu”, Calarasi



Descrierea proiectului

S-a constatat că în rândul tinerilor informaţiile privind voluntariatul pentru mediu sau
pentru mărirea suprafeţelor cu spatii verzi, sunt reduse .

În urma consultărilor cu reprezentanţi ai Inspectoratului Şcolar Judeţean, cu cadre
didactice, elevi din licee, tineri cetăţeni si autorităţi locale am realizat că este absolut necesară
implicarea tinerilor în activităţi practice creative, de conştientizare privind importanţa
amenajării unui colt de natură in apropierea casei, scolii, blocului de locuit si importanta
cunoasterii naturii în spledoarea si maretia ei.

Proiectul răspunde nevoii tinerilor de a se cunoaşte, de a comunica , de a fi creativi şi
responsabili faţă de mediul natural, de a-şi asuma roluri. Prin participarea la activităţile
proiectului, tinerii vor forma comportamente activ – participative, ecologice, îşi vor dezvolta
personalitatea şi vor fi educaţi în spiritul unei atitudini pozitive faţă de natură.



Crearea  unui colt de natura cu 

arhitectura peisagistica deosebita,  cu 

resurse financiare atrase.

Obiectiv general:

Obiective

Obiective specifice:
O1 - Stimularea potenţialului creativ al tinerilor prin

participarea activă a acestora la acțiuni specifice de
amenajare a spatiului verde de langa Colegiu;

O2 - Dezvoltarea comportamentului ecologic şi a
atitudinilor orientate spre asigurarea calităţii mediului;

O3 - Creşterea implicării elevilor si parintilor în
acţiuni de protejare şi conservare a spaţiilor verzi naturale şi
a patrimoniului natural al oraşului prin desfăşurarea unor
acţiuni în parteneriat (tineri - autoritati locale, tineri –
investitori);



Beneficiari

Beneficiari directi– 450 elevi si profesori ai Colegiului Tehnic “Stefan Banulescu” Calarasi  

Beneficiari indirecti: -1000 membrii ai comunitatii locale, angajati ai COMCEH-SOFIDEL.



Pornind de la un spatiu de 0,5 ha, devenit in timp un adevarat depozit neconform de
deseuri, tinerii voluntari din clubul ECOPROVOCAREA au vazut prin acest proiect o oportunitate
de a rezolva o grava problema care afecteaza mediul, prin transformarea acestui teren intr-un
parc cu o peisagistica arhitecturala deosebita.

Realizarea acestui parc ar solutiona doua mari probleme ale comunitatii:
•Infrumusetarea zonei adiacente Colegiului Tehnic „Stefan Banulescu” si a COMCEH –SOFIDEL;
•Cresterea cantitatii de oxigen si implicit, imbunatatirea calitatii vietii comunitatii;
•Iluminarea parcului si zonei adiacente cu ajutorul becurilor incarcate cu energie produsa de
panourile solare amplasate pe stalpii din parc.

Problema de mediu propusa spre

solutionare



Activitati realizate

1. Formarea echipei de proiect

2. Identificare nevoie

3. Planificare

4. Activitati proiect:

- adresa oficiala catre Primaria Calarasi

- adresa oficiala catre SC Comceh-

Sofitel SA






