Voluntarii FEAA au plantat fapte bune în Timiș
Aproximativ 600 de voluntari din Timiș au participat
sâmbătă, 19 noiembrie 2011, la acțiunea județeană din
cadrul campaniei naționale de împădurire Mișcarea
„Plantăm fapte bune în România” în comuna Livezile și
Dudeștii Vechi.
FEAA a participat la plantarea a 4500 de puieți de stejar și
cer în comuna Livezile, pe un hectar de pământ, alături de
400 de voluntari, veniți din satele comunei sau de la
Timișoara, din companii, ONG-uri, licee și universități, persoane care au citit despre acțiunea de plantare în
presă sau pe internet.
Un efectiv de 2000 de puieți au fost donați de către
reprezentanții proiectului Copacul de Hârtie Timișoara.
FEAA susține acest proiect prin donarea constantă de
maculatură încă din anul 2008.
În total au fost plantați 9.000 de puieți de frasin și cer pe
terenuri degradate ce aparțin primăriilor din comunele
timișene Livezile și Dudeștii Vechi.
Echipa de CSR a FEAA vă informează că în primăvara
anului 2012 va avea loc a doua ediție de plantare a
faptelor bune în jud. Timiș la care vă așteptăm în număr
cât mai mare.
Despre Mişcarea Naţională de Împădurire „Plantam fapte bune în România”
Iniţiativă a societăţii civile tinere din Romania, bazată pe voluntariat, „Plantăm fapte bune în România” este programată
a se derula în ţara noastră pe o perioadă de 5 - 7 ani şi include acţiuni de conştientizare, de cartare şi de plantare pe
terenuri care în prezent nu sunt incluse în fondul forestier, monitorizarea plantărilor şi efectuarea de lucrări de
întreţinere până la reuşita finală. În această perioadă se urmăreşte plantarea a 300 de ha şi întreţinerea acestora. În
această toamnă ale organizatorii iniţiativei „Plantăm fapte bune in Romania” au demarat acţiuni de împădurire în 6
judeţe. Astfel, au avut loc plantări pe terenuri care nu au mai fost împădurite până în prezent şi se află în domeniul
public al consiliilor locale partenere. Speciile de arbori ce vor fi plantate vor fi stabilite în baza studiilor tehnice realizate
de către experţi. Mişcarea naţională de împădurire „Plantăm fapte bune în România!” http://plantamfaptebune.ro/ este
iniţiată de Asociaţia EcoAssist, aceeaşi care anul trecut a finalizat campania de curăţenie naţională Let’s Do It,
Romania! În judeţul Timiş, Mişcarea „Plantăm fapte bune în România!” este coordonată de Asociaţiile Timişoara.ro şi
Eco Club Timişoara şi beneficiază de implicarea Eventeam UK.

