


Ştafeta pentru Oltul curat

Este un program de conştientizare
privind comportamentele
dăunătoare mediului, prin poluarea
cu plastic şi alte deşeuri a malurilor
şi apelor râului Olt.



Viziunea noastră

O Românie Cu Apele Curate *

Proiectul Ştafeta pentru Oltul curat face parte din
programul Cu Apele Curate, implementat cu sprijinul
Lidl România. 

Programul reprezintă un apel la implicare în
combaterea şi prevenirea poluării cu plastic a apelor
Dunării şi afluenţilor săi, adresat membrilor
comunităţilor şi autorităţilor publice din localităţile
vizate.

* Program susţinut de Lidl România, pentru combaterea
poluării cu plastic a apelor



Misiunea noastră

01

Conştientizare asupra poluării apelor şi malurilor
râului Olt, de pe lângă Munţii Făgăraş 
 

Programe de educaţie pentru
natură

02
Activarea spaţiilor de educaţie Şcoala în
Natură, în 4 comunităţi: Arpaşu de Jos,
Porumbacu de Jos, Avrig şi Racoviţă 

03
Formare acreditată în
Managementul deşeurilor, pentru
reprezentanţii administraţiei
publice 



4 localităţi riverane Oltului
4 spaţii educaţionale: Şcoala în Natură
4 evenimente - plastic - free - picnic
4 excursii ghidate: Drumeţie pe Olt pentru 40
de persoane 
150 de elevi - în programul educaţional
Ştafeta pentru Olt
15 de reprezentanţi ai administraţiilor publice,
formaţi în Managementul Deşeurilor 
4 comunităţi implicate pentru viitor: profesori,
părinţi, locuitori de pe malurile Oltului 

Ştafeta pentru Oltul curat



4 localităţi
riverane
Oltului

Arpaşu de Jos
Porumbacu de Jos
Avrig
Racoviţă

 



Igienizare & Reciclare, cu
implicarea comunităţii

01

02

malurilor şi apelor râului
Olt
a locurilor în care vor fi
create spaţiile
educaţionale dedicate
elevilor 

Acţiuni de igienizare a 

Realizarea unor staţii de
colectare selectivă a
deşeurilor în zonele de
educaţie 



Educaţie

Programe pentru şcoli, elevi şi
profesori - Ştafeta pentru Olt 
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02

în 4 scoli şi pentru 150 de elevi
câte trei ateliere pentru fiecare
grup de elevi, cu tema poluării cu
plastic a râului - o ameninţare din
amonte în aval.

Întâlniri cu profesorii din 4 şcoli  şi
pregătirea planurilor de lecţii din
programul educaţional Ştafeta pentru
Olt 
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02

Spaţii educaţionale în
comunităţi

Şcoala în Natură

4 spaţii educaţionale, ce vor fi
folosite pentru clasele în aer
liber, ale şcolilor implicate în
proiect şi pentru atelierele de
educaţie pentru natură: Ştafeta
pentru Olt
 

spaţiile vor rămâne în grija
şcolilor, după activarea lor,
pentru a fi folosite pentru orice
activitate în aer liber pe subiectul
Natură 



Spaţiul
educaţional:
Şcoala în
Natură 



Instruire în
Managementul
deşeurilor
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Specialist Managementul
deşeurilor
Responsabil de mediu 

Cursuri acreditate ANC pentru 15
reprezentanţi: 

Vizita pentru 20 de reprezentanţi la
staţia de reciclare ENVIPCO (Sebeş) şi
la Primăria Ciugud, pentru a
experimenta soluţii de colectare
selectivă, reciclare şi motivare a
comunităţii.

pentru reprezentanţi ai administraţiilor publice
din cele 4 localităţi



Evenimente pentru
comunităţi

Picnic Fără Plastic 
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02

Evenimente dedicate
localnicilor şi turiştilor.

Model de evenimente
locale, în care grija
principală este de a
proteja natura şi de a
reduce consumul de
plastic.



Evenimente pentru
comunităţi

Drumeţie pe Olt 
(produs turistic  dezvoltat de Asociaţia
Mioritics în colaborare cu ARNI)

Multe specii de plante, păsări şi alte
animale trăiesc împreună cu râul Olt.
Iubitorii de natură le caută, pentru a
le observa, înţelege şi admira.

Excursiile sunt dedicate atât
şcolilor din zonă cât şi turiştilor
care vin în Colinele Transilvaniei –
destinaţie de ecoturism şi celor
care vin în zona Avrig - Sibiu - Cârţa



Ce rămâne în comunităţi, după
implementarea proiectului Ştafeta
pentru Oltul curat 

Asociaţia ARNI - prin prezenţa în comunitate şi activităţi
educaţionale

Asociaţia Mioritics - prin implicarea în alte comunităţi
riverane Oltului: şcolile din Voila, Sona şi Făgăraş;
promovarea pachetul turistic şi programul educaţional
implementat prin Ştafeta pentru un Olt curat.

Spaţiile educaţionale Şcoala în Natură

Model de evenimente locale: Picnic fără plastic 

Model de produs turistic:  Drumeţie pe Olt 

Susţinerea permanentă a Alianţei pentru Olt:



Echipa Alianţa pentru Oltul curat 
3 ONG-uri de mediu din Braşov şi Sibiu

Asociaţia ARNI Asociaţia Mioritics Propark - Fundaţia
pentru Arii Protejate

Realizarea spaţiilor
Educaţionale Şcoala în

Natură şi Drumeţii pe Olt

Componenta de educaţie Ştafeta
pentru Olt & coordonare proiect

Ştafeta pentru Oltul curat 

Componenta de relaţii cu
comunităţile locale,

programul de formare a
autorităţilor publice &

comunicare

Dan Mitruş -responsabil
dezvoltare spaţii comunitare 

Andra Croitoru - responsabil în
relaţia cu comunităţile locale 
Dana Dragomirescu - comunicator

Florentina Florescu - manager de proiect |
florentina@schubz.ro  | 0724 749 470

Luminita Tănăsie - specialist comunicare şi educaţie
 

arni.org.ro mioritics.ro propark.ro



UN RÂU ESTE UN LUCRUUN RÂU ESTE UN LUCRUUN RÂU ESTE UN LUCRU
MAGIC.MAGIC.MAGIC.   

O PARTE MAGICĂ,O PARTE MAGICĂ,O PARTE MAGICĂ,
MIŞCĂTOARE ŞIMIŞCĂTOARE ŞIMIŞCĂTOARE ŞI   

VIE A PĂMÂNTULUIVIE A PĂMÂNTULUIVIE A PĂMÂNTULUI
ÎNSUŞI.ÎNSUŞI.ÎNSUŞI. Laura Gilpin


