Cu suflet plin de bucurie si mandrie,
PRIMAVARA SI TOAMNA SE NASC NOI PADURI « MIC SI ECOLOGIST »
Incepand din toamna anului 2011, Proiectul AFS „Mic si ecologist” i-a antrenat si invatat pe cei mai jucausi
locuitori ai Bucurestiului si judetului Ilfov sa sustina dreptul nostru al tuturor, la aer curat si sanatate prin
impadurirea unor importante suprafete de teren din jurul Capitalei.
Pana acum au luat nastere 7 mini-paduri “Mic si ecologist” in care am plantat cu copii si pentru copii peste
83.000 copacei (stejari, frasini, salcami), paduri pe care le intretinem si supraveghem in continuare pentru a
le asigura cele mai bune conditii de dezvoltare si crestere frumoasa. Anul 2014 s-a dovedit a fi un an frumos.
Prilej de munca dar si voie buna molipsitoare, fapte bune dar si rasplata pe masura, 5 si 9 aprilie2014 dar si
25 octombrie2014, sunt frumoase si dragi amintiri in calendarul acestui an. Am plantat la Surlari-Moara
Vlasiei, cea de-a sasea si cea de-a saptea padure de stejari. In total, peste 5700 copii inscrisi in proiect
impreuna cu parinti, bunici si profesori, au infruntat racoarea diminetii cu zambetul pe buze si au
demonstrat ca scopul si darzenia lor ar invinge orice obstacol. Rezultatul: 2.25 ha impadurite cu aprox.
15.100 copacei in mai putin de 3 ore in primavara si alte 1.6 ha impadurite cu 10.700 stejari in toamna anului
2014. Deci alti aprox 25.800 copacei vor trai alaturi de noi si pentru noi incepand de anul trecut in Padurile
“AFS-Mic si ecologist”.
« Mic Si Ecologist » - Un Program AFS de Educatie Ecologica si Responsabilitate Sociala Voluntara,
Un program de suflet si plin de suflet
In multe zone nu de mult feerice si pline de viata, acum natura ne cere ajutorul. Un ajutor pe care cu
putina intelepciune si un minim de efort, nu putem refuza sa-l acordam din toata inima noastra si a copiilor
nostri. Valoarea si perceptia muncii voluntare in echipa, alaturi de colegi, prieteni, cei dragi, educatori
si invatatori si rezultatul atat de frumos dar si impresionant prin dimensiunea lui fizica, ii stimuleaza
pe cei mici, ii umple de mandrie si respect pentru munca depusa, ii motiveaza si le creste stima de
sine si increderea in fortele proprii. In lumea lor aproape orice este realizabil, insa acum pot si vin sa
demonstreze ca viitorul si frumosul il cream cu totii. Sunt entuziasti sa invete (de la membri AFS si
specialistii silvicultori) dar si sa-i invete la randul lor pe prieteni si parinti, familie, despre noutatile
ce le afla despre toate aceste domenii (natura, fauna si flora, ecologie, tehnica, evolutie, echipa,
dezvoltare, munca cu rezultate frumoase etc).
Puteti sa va alaturati si voi echipei de Mici si Mari Voluntari Verzi, fie plantand propriul copacel, fie
ajutand copilasii inscrisi deja in proiect sa planteze, sustinand actiunile noastre, informatiile transmise
copiilor si noile paduri ce iau nastere cu atata entuziasm si incredere din manutele lor.
Va asteptam cu mare drag alaturi de noi!
Pentru ca, Noi toti si fiecare in parte, suntem parintii padurilor de maine!

