Copiii din Asociatia Exploratori pentru Viitor - voluntari in
ecologizarea raului Aries
Locul desfasurarii: Turda - Moldovenesti
Organizator: Asociatia \"Exploratori Pentru Viitor\"

16 mai - valea Ariesului, zona Moldovenesti. 200 de copii voluntari, vor
participa la strangerea deseurilor de pe marginea raului Aries, intr-o
campanie organizata de Asociatia Exploratori pentru Viitor, in colaborare cu
Primaria Moldovenesti si Primaria Iara. Deseurile vor fi stranse in saci
oxobiodegradabili, ridicate imediat si transportate la groapa de gunoi.
Actiunea de ecologizare a zonei face parte din proiectele organizate de
catre Asociatia Exploratori pentru Viitor si este metoda prin care membrii
asociatiei isi propun atat educarea copiilor cat si a societati in ceea ce
priveste atasamentul fata de natura, protejarea ei si imbunatatirea calitatii
mediului inconjurator. Cei 200 de exploratori, sunt elevi in clasele 5-8 si vor
veni din 4 judete: Bistrita Nasaud, Alba, Cluj si Mures. Asociatia ,,Exploratori
pentru viitor" este o organizatie culturala, sportiva si ecologica
independenta, cu caracter nelucrativ, care urmareste promovarea valorilor
morale in randurile copiilor si adolescentilor, oferindu-le in acelasi timp
posibilitati de a cunoaste si de a ocroti natura.
Infiintata in 2001, Asociatia a organizat si desfasurat pana in prezent aproximativ 200 de
tabere dar si o serie de cursuri pentru lideri, proiecte ecologice, educative si recreative in
diferite zone ale tarii: Bucuresti, Cluj-Napoca, Targu Mures, Craiova, Bacau, Roman,
Ramnicu Valcea, Baia Mare, Timisoara, Giurgiu etc. Szasz Karoly-Zsolt

Despre Asociatia Exploratori Pentru Viitor
Asocia?ia „Exploratori pentru viitor” este o organiza?ie cultural?, sportiv? ?i ecologic?
independent?, cu caracter nelucrativ, care urm?re?te promovarea valorilor morale în
rândurile copiilor ?i adolescen?ilor, oferindu-le în acela?i timp posibilit??i de a cunoa?te ?i
de a ocroti natura. Înfiin?at? în 2001, Asocia?ia a organizat ?i desf??urat pân? în prezent
aproximativ 200 de tabere dar ?i o serie de cursuri pentru lideri, proiecte ecologice,
educative ?i recreative în diferite zone ale ??rii: Bucure?ti, Cluj-Napoca, Târgu Mure?,
Craiova, Bac?u, Roman, Râmnicu Vâlcea, Baia Mare, Timi?oara, Giurgiu etc.
Participare: Intrare libera
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