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Sfaturi și pași simpli

”Așa cum o văd eu, Educația nu înseamnă a <pune> cunoștințe într-un tânar/ă,
ci a-i insufla dorința și metoda prin care să acumuleze cunoștințe.”

Robert Baden-Powell, 1922
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Cuvânt înainte

Înainte de toate, hai să încercăm să ajungem toți pe aceeași lungime
de undă. Astfel, începem prin a lămuri ce înseamnă Dezvoltarea
Durabilă. Conceptul este foarte bine cunoscut după definiția dată de
Comisia Mondială pentru Mediu și Dezvoltare (WCED), în raportul
„Viitorul nostru comun” (Raportul Brundtland) „dezvoltarea durabilă
este dezvoltarea care urmărește satisfacerea nevoilor prezentului,
fără a compromite posibilitatea generațiilor viitoare de a-și satisface
propriile nevoi”.
 
Așadar, dezvoltarea durabilă urmărește să găsească un cadru teoretic
stabil pentru luarea deciziilor în orice situație în care se regăsește un
raport de tipul om - mediu, fie că e vorba de mediul înconjurător,
mediul economic sau mediul social.
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Deși inițial dezvoltarea durabilă s-a elaborat pentru a soluționa criza
cauzată de exploatarea industrială intensă a resurselor și degradarea
continuă a mediului și căuta deci în primul rând prezervarea calității
mediului înconjurător, în prezent conceptul s-a extins asupra
calității vieții în complexitatea sa, și sub aspect economic și social.
Obiect al dezvoltării durabile este acum și preocuparea pentru
dreptate și echitate între state, nu numai între generații.
 
Acestea fiind spuse, nu ne mai surprinde acum că nevoia de a ne
limita impactul asupra mediului este acum o realitate acceptată și
nici ce legătură are cercetășia cu acest concept. Dacă ne dorim o
organizație sustenabilă, organică, dezvoltarea durabilă vine în ajutor
cu principii aplicabile. Cercetășia este, în cele din urmă, o mișcare
non-formală de educație, cu un mare impact social (cea mai mare
mișcare dedicată copiilor și tinerilor din România), încurajând
comuniunea cu natura prin activitățile sale. Deci a ține pasul cu
aceste principii în organizația noastră e un apel de a inventa un nou
mod de viață (cercetășească).
 
În cadrul mișcării noastre, organizarea de evenimente ajunge treptat
la rangul de artă - deoarece se întâmplă deseori să ne întâlnim, să
participăm la un camp sau la un eveniment, atât în natură, cât și în
oraș. Dar știm oare ce înseamnă să organizăm o activitate pe baza
principiilor sustenabilității și dezvoltării durabile? Din ce în ce mai
mult, este important să luăm în considerare practicile eco, de
respectare a naturii atunci când organizăm evenimente. Este
momentul să punem în practică obiceiuri noi, care respectă mediul
și aduc o conștientizare a impactului nostru asupra lui. 
 
Acest ghid este menit să ne ajute să organizăm evenimente cu respect
față de natură și  să ne facă să conștientizăm impactul pe care îl avem
asupra mediului și unde lucrurile mai trebuie îmbunătățite.
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Să nu uităm, așadar, că misiunea noastră este una educativă și dacă
este să aruncăm o privire asupra Obiectivului de Dezvoltare Durabilă
cu numărul 4 (SDG 4), este esențial să oferim educație de calitate. În
primul rând, un eveniment cercetășesc durabil este un eveniment
care își propune niște obiective educative pentru copii și tineri și
care urmăresc procesul de dezvoltare al acestora în acord cu ramura
sa de vârstă. În al doilea rând, un asemenea eveniment trebuie să fie
prietenos cu mediul, întrucât ceea ce se întâmplă în spatele cortinei
trebuie să fie în concordanță cu principiile dezvoltării durabile,
asigurând o echitate între resursele consumate pentru a îndeplini
obiectivele educative propuse, impactul său social și impactul său
economic.
 
Organizația Națională Cercetașii României, în concordanță cu
direcțiile Națiunilor Unite, consideră că un eveniment verde este
unul organizat în așa fel încât :

Ce este un eveniment durabil?
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emisiile de gaze cu efect de seră, cum ar fi CO2, sunt reduse la
minimum, iar emisiile inevitabile sunt compensate,
consumul de resurse naturale (inclusiv apa și energia) este redus
la minim și cererea este adaptată la resursele locale disponibile,
generarea de deșeuri este evitată acolo unde este posibil și
deșeurile rămase sunt reutilizate și / sau reciclate,
biodiversitatea, resursele de apă, aer și sol sunt protejate,
sunt cauzate daune minime asupra mediului în timpul pregătirii
și punerii în aplicare a evenimentului,
comunitatea locală beneficiază din punct de vedere economic,
social și ecologic, atât în timpul cât și după eveniment,
dezvoltarea durabilă locală este încurajată în măsura posibilului,
principiile de mai sus sunt aplicate în achiziționarea de bunuri și
servicii pentru eveniment, selecție a locului, aranjamente de
transport, de alimente/catering și de cazare,
conștientizarea participanților, a furnizorilor de servicii și a
comunității locale în domeniul dezvoltării durabile,
obiectivele și măsurile de ecologizare sunt comunicate în mod
clar tuturor,
gazdele locale, autoritățile regionale și naționale, sponsorii,
grupurile de cetățeni, ONG-urile, firmele și alte persoane sunt
implicate, în măsura posibilului, pentru a se conforma și sprijini
măsurile de mai sus.
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Organizarea unui eveniment sustenabil este un proces creativ și
progresiv, care începe prin găsirea unei locații potrivite. Un
eveniment ce presupune mai mult de 20 de participanți are nevoie de
un proces mai amplu de gândire și prezintă mai multe aranjamente
tehnice și logistice.
 
Aspecte esențiale de luat în considerare:

Cum alegem locul?

Partea întâi – Evenimente de interior
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Ar trebui să se ajungă ușor la locația stabilită atât mergând pe jos cât și cu mijloacele de transport în
comun (în special cu trenul). Trebuie, de asemenea, menționat dacă există spațiu de parcare a
bicicletelor pe parcursul evenimentului. În cazul în care este preferată deplasarea cu mașina, se
recomandă folosirea la comun a acestora, urmărind să se ocupe toate locurile din interiorul mașinii.

Plasare și accesibilitate

Locația trebuie să aibă, înainte de toate, acces la apă potabilă. Apoi, participanții trebuie informați să
oprească mereu apa atunci când nu o folosesc, evitând risipa.

Apă

Alegerea unei clădiri ce funcționează după principiul eficientizării energiei, maximizând folosirea
luminii naturale și adoptând politici de economisire a energiei. Regulă generală A se stinge lumina
când nu este folosită!

Energie

Sunt de preferat locațiile cu sisteme colectare selectivă și reciclare a deșeurilor. Hârtia, sticla,
plasticul trebuie duse la centrele de colectare respective, iar alimentele pot fi donate diferitelor
organizații care se ocupă cu oferirea de hrană celor cărora au nevoie. O altă variantă pentru alimente
este să fie date înspre a hrăni animalele.

Deșeuri

Datorită tehnologiilor moderne de informare și comunicare, conferințele video sau telefonice
reprezintă o variantă mult mai accesibilă din punct de vedere al costurilor. Acest tip de conferință
reprezintă o întâlnire verde (de exemplu prin evitarea emiterii gazelor cu efect de seră), contribuind
la economia timpului și banilor de asemenea.

Întâlniri online

Puteți lua în considerare și politicile locației pentru procurarea materialelor diverse de la furnizori,
politicile de curățenie sau de administrare a locației în general.

Altele
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Mâncarea reprezintă adesea o parte din sufletul locului. Fie o
întâlnire măruntă, o cină festivă sau un îndelung camp de vară, a
avea mâncarea potrivită contribuie la succesul unui eveniment.
Reprezentând o parte foarte importantă în care prețurile mari nu
înseamnă neapărat un gust sau o calitate mai bună, mâncarea ridică
multe controverse – să fie locală, de sezon, lipsită de carne și/sau
organică?
 
Aspecte esențiale de luat în considerare:

Alimente
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Acest tip de alimente are un impact scăzut asupra mediului datorită traseelor mai scurte pe care le
parcurg și lipsa îngrășămintelor chimice sau a pesticidelor.

Preferința pentru produse locale, de sezon și/sau organice

Apa de la robinet și dozatoarele sunt de preferat recipientelor individuale (precum sticle de
plastic). De asemenea, evită folosirea plasticului – folosește carafe sau alte recipiente de sticlă în
locul său. Servește participanții cu suc sau nectar bio.

Băutura

Asigură-te că există o variantă pertinentă de meniu vegetarian. De asemenea, reducerea cantității
produselor din carne contribuie la reducerea amprentei de carbon a evenimentului (poți adopta o
variantă de meniu în care cina e mereu vegetariană, spre exemplu).

Opțiunea de meniu vegetarian și reducerea preparatelor de/din carne

Comunică bucătarului numărul final de participanți cu câteva zile înainte de eveniment pentru a
preveni risipirea alimentelor. Atunci când le ceri participanților confirmarea prezenței, poți
adăuga „Te rog să ne transmiți dacă te-ai înscris să vii însă nu vei reuși să ajungi la eveniment
pentru a preveni risipirea alimentelor”.

Evită risipa de alimente

– optează pentru vase, tacâmuri și pahare reutilizabile sau biodegradabile. În mod alternativ,
cumpără sau cere articole preponderent fabricate din materiale reciclate.

Obiecte de unică folosință

Interesează-te de oferte cât mai devreme posibil. Ar trebui să ai în vedere criterii precum
procentajul de produse bio sau marcate Fair Trade din gama pe care o oferă, dacă au angajați ce
aparțin unor grupuri vulnerabile (integrare socială) ori dacă au puse în aplicare metode specifice
de gestionare a impactului asupra mediului.

Alegerea furnizorului potrivit
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Cel mai ușor mod de a evita producerea deșeurilor este să nu
organizezi un eveniment. Dar de multe ori, asta nu e o opțiune. Iar
dacă metodele de Zero Deșeuri (descrise mai jos) îți par prea
ambițioase, reducerea deșeurilor trebuie plănuită cu atenție de la
începutul (comunicare și promovare), în timpul (recipiente
refolosibile) și la finalul evenimentului (reciclare și sortare adecvată
a deșeurilor). Generarea și aruncarea deșeurilor este un aspect pe
care orice eveniment îl cunoaște pe întreg parcursul său.
 
Aspecte esențiale de luat în considerare:

Deșeuri
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Minimalizează cantitatea de materiale printate pentru eveniment (prin printarea pe ambele părți de
exemplu), redu ambalajele folosite pentru împachetare, redu folosirea obiectelor din plastic și evită
comandarea de mai multe alimente și băuturi față de cât e necesar.

Reducere

În primul rând, reutilizează materiale rămase de la evenimente anterioare și achiziționează produse
verzi (fabricate din materiale organice sau reciclate). Apoi, stabilește un sistem de colectare a
deșeurilor pe categorii de reciclare. În vederea reutilizării materialelor este necesară o planificare
completă a materialelor de care este nevoie și inventarierea tuturor celor rămase după orice
eveniment.

Reciclare

În cazul în care ai o grădină sau vreun alt loc potrivit, ia serios în considerare compostarea resturilor
organice rămase (mai ales în campuri).

Compost

Zero Deșeuri reprezintă o filozofie, o strategie și un set de instrumente practice ce urmărește evitarea
creării de resturi, nu gestionarea lor. Zero Deșeuri Europa (www.zerowasteeurope.eu) coordonează
acest concept în Europa și organizează activități pentru promovarea sa. Aruncă o privire și asupra
site-ului Eco-cycle pentru mai multe informații despre evenimente cu zero deșeuri
(www.ecocycle.org).

Provocarea Zero Deșeuri

Uneori, chiar dacă organizezi un eveniment mai mic (mai puțin de
100 persoane), te poți regăsi într-o situație în care cantități
considerabile de alimente nu au fost consumate din diverse
motive. Dacă ceilalți organizatori, membri din staff sau alți colegi
nu te pot ajuta să consumi tot ce a rămas, îți recomandăm să
contactezi o asociație/organizație locală care se ocupă cu
distribuirea alimentelor către cei care au nevoie.

Ce faci cu resturi de mâncare complet comestibile și consumabile?
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Nivelul de sustenabilitate al unui eveniment nu este stabilit numai
de întâlnirea care are loc în sine, ci și de toate celelalte aspecte
logistice care îl creează, precum cazarea. De aceea, e extrem de
important să fie identificate și recomandate participanților puncte
de cazare verzi, dacă sunt disponibile – e și un fel de susținere a
acestora pentru politicile de protecție a mediului pe care le-au
adoptat.
 
Aspecte esențiale de luat în considerare:

Cazare
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Cazarea trebuie să fie aproape de locația în care se desfășoară evenimentul sau bine amplasată din
punct de vedere al transportului în comun, permițând participanților să meargă sau să ajungă ușor la
locul de întâlnire.

Așezare

Implementarea politicilor de eficientizare a consumului de energie (folosirea luminii naturale și
ventilației, folosirea becurilor eficiente) și de conservare a apei (instalarea unor aparate care
economisesc utilizarea apei, folosirea apei de ploaie) este un punct esențial ce contribuie la
reducerea impactului asupra mediului.

Energie și apă

Trebuie acordată o grijă deosebită produselor disponibile în hotel sau pensiune (în camere sau la
cantină). Sunt organice, locale, sustenabile și/sau poartă marca Fair Trade? Există dozatoare și articole
reutilizabile (vase, tacâmuri, pahare, lenjerii de pat) folosite în mod normal?

Alimente și furnizori

Sunt de preferat hotelurile/pensiunile care și-au asumat reducerea deșeurilor produce (prin evitarea
obiectelor de unică folosință, reducerea ambalajelor de împachetare) și care au sisteme bine definite
pentru colectarea și aruncarea deșeurilor.

Deșeuri

Curățenia ecologică implică alegerea și utilizarea unor produse sustenabile care au un impact redus
asupra sănătății umane și mediului înconjurător. De asemenea, e important și ca hotelul/pensiunea
să folosească eficient echipamentul și roboții de curățenie.

Curățenie

Pune biciclete la dispoziția participanților în punctul de cazare sau informează-i de unde ar putea
închiria una.

Altele
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Participanții au nevoie să se miște repede și cu ușurință de la locul
activităților la hotel și către centrul orașului. Aceste curse locale și în
special călătoriile internaționale au un impact puternic asupra
poluării aerului. Transportul are potențialul de a scădea cel mai mult
emisiile de CO2 atunci când se organizează un eveniment.
 
Aspecte esențiale de luat în considerare:

Transport
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Locurile principale ale evenimentului (locul de activități, punctul de cazare, centrul orașului/cea
mai apropiată localitate, noduri de transport) ar trebui să se afle în proximitate sau să fie bine
conectate unele de altele.

Așezare

Participanților le trebuie oferite hărți ale împrejurimilor, orare cu programul și informații utile care
să-i ajute să se deplaseze dintr-un loc în altul într-un mod sustenabil pe jos, pe bicicletă sau cu un
mijloc de transport în comun.

Informații clare și vizibile

Încurajează participanții să-și rezerve biletele de călătorie de devreme întrucât pot beneficia uneori
de reduceri.

Rezervări timpuriiR

Menționează dacă există spații de depozitare a bicicletelor pentru participanții care doresc să
ajungă la destinație cu ajutorul lor. O altă posibilitate este să amintești cea mai apropiată stație de
închiriere de biciclete.

Pedalarea până la locația evenimentului

Stresul nu face bine sănătății și organizației pe termen lung. Gestionarea eficientă a timpului poate
conduce la crearea unui eveniment reușit. Ia în calcul și diversele întârzieri pe care le pot avea
mijloacele de transport.

Verificarea datelor și orelor de călătorie
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Campurile, drumețiile și orice alt tip de activități desfășurate în
natură sunt specifice cercetășiei, astfel că se cuvine să acordăm multă
atenție procesului prin care alegem locul în care dorim să ne
organizăm evenimentul.
 
Aspecte esențiale de luat în considerare:

Cum alegem locul?

Partea a doua – Evenimente de exterior
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Ar trebui să se ajungă ușor la locația stabilită cu mijloacele de transport în comun – mai ales cu
trenul). Trebuie, de asemenea, menționat dacă se poate ajunge la locul de campare/punctul de
plecare cu bicicleta și dacă există spațiu de parcare/depozitare a acestora în siguranță atunci când nu
sunt folosite. În cazul în care este preferată deplasarea cu mașina, se recomandă folosirea la comun a
acestora, urmărind să se ocupe toate locurile din interiorul mașinii și toate spațiile de depozitare a
bagajelor.

Plasare și accesibilitate

Locația trebuie să aibă, înainte de toate, acces la apă potabilă. Căutați să vă așezați tabăra în
apropiere de un astfel de izvor. Apa pentru dușuri se recomandă a se încălzi la soare. Sub nicio formă
nu mergeți să vă spălați în râu în loc de a amenaja o construcție de dușuri – săpunul, șamponul, gelul
de duș etc. nu trebuie în niciun caz să intre în contact cu apa râului. Se recomandă achiziționarea
produselor igienice și de curățare ecologice, biodegradabile. Apoi, participanții trebuie informați să
oprească mereu apa la robinetele din camp atunci când nu o folosesc, evitând risipa.

Apă

Pentru campurile organizare în vecinătatea unor cabane/pensiuni, se recomandă conceperea unor
reguli pentru cine și când poate folosi prizele puse la dispoziție pentru încărcarea telefoanelor
mobile/laptopurilor. Dacă locul de cazare este chiar o pensiune/cabană sau un hotel, sunt de
preferat complexele care au politici de eficientizare a consumului de energie și de minimizare a
risipei energetice puse în aplicare. Reamintim regula generală A se stinge lumina când nu este
folosită!

Energie

Sunt de preferat locațiile cu sisteme colectare selectivă și reciclare a deșeurilor. Hârtia, sticla,
plasticul trebuie duse la centrele de colectare respective, iar alimentele pot fi donate diferitelor
organizații care se ocupă cu oferirea de hrană celor cărora au nevoie. O altă variantă pentru alimente
este să fie date înspre a hrăni animalele.

Deșeuri

Întâlnirile echipei de organizare a campului/ieșirii ar fi potrivit să se întâmple online pentru a evita
risipa de energie și bani

Întâlniri online
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A avea curajul de a învăța și a reuși să gătești alături de o echipă de
oameni face adesea parte farmecul campurilor. Așadar, de unde luăm
alimentele? Dar și dacă nu gătim, ce alimente luăm cu noi pentru
diferite ieșiri? Cum alegem o firmă de catering să ne prepare mesele?
 
Aspecte esențiale de luat în considerare:

Alimente
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Acest tip de alimente are un impact scăzut asupra mediului datorită traseelor mai scurte pe care le
parcurg și lipsa îngrășămintelor chimice sau a pesticidelor.

Preferința pentru produse locale, de sezon și/sau organice

Recipientele reutilizabile sunt potrivite pentru orice ieșire, fie ea camp, drumeție sau pur și simplu
activitate scurtă în natură. Apa potabilă trebuie să fie accesibilă și să se poată ajunge la ea cu
ușurință. În cazul drumețiilor care nu au pe traseu surse de apă unde participanții își pot reumple
recipientele, aceștia trebuie avertizați înainte de a porni la drum pentru a te asigura că se
hidratează suficient.

Băutura

Asigură-te că există o variantă pertinentă de meniu vegetarian. De asemenea, reducerea cantității
produselor din carne contribuie la reducerea amprentei de carbon a evenimentului (poți adopta o
variantă de meniu în care cina e mereu vegetariană, spre exemplu).

Opțiunea de meniu vegetarian și reducerea preparatelor de/din carne

Fii sigur că știi numărul final de participanți cu câteva zile înainte de a merge la cumpărături
pentru a preveni risipirea alimentelor. Atunci când le ceri participanților confirmarea prezenței,
poți adăuga „Te rog să ne transmiți dacă te-ai înscris să vii însă nu vei reuși să ajungi la eveniment
pentru a preveni risipirea alimentelor”. Pentru campuri, poți organiza în una dintre ultimele zile
de camp o competiție de gătit din alimentele rămase.

Evită risipa de alimente

– optează pentru vase, tacâmuri și pahare reutilizabile sau biodegradabile. În mod alternativ,
cumpără sau cere articole preponderent fabricate din materiale reciclate.

Obiecte de unică folosință

Interesează-te de oferte cât mai devreme posibil. Ar trebui să ai în vedere criterii precum
procentajul de produse bio sau marcate Fair Trade din gama pe care o oferă, dacă au angajați ce
aparțin unor grupuri vulnerabile (integrare socială) ori dacă au puse în aplicare metode specifice
de gestionare a impactului asupra mediului. Acordă multă atenție micilor comercianți din piețele
locale și gândește-te să apelezi mai întâi la produsele lor.

Alegerea furnizorului potrivit
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Producerea deșeurilor este inevitabilă atunci când organizezi un
eveniment. Tocmai de aceea devine un punct foarte important
colectarea pe sortimente a deșeurilor și transportarea lor la centrele
specifice de reciclare din apropiere. O idee foarte bună pentru
campuri reprezintă și organizarea unor activități de ecologizare a
pădurii/râului etc. din apropierea locului de campare. Lăsam lumea
un pic mai bună decât am găsit-o. nu?
 
Aspecte esențiale de luat în considerare:

Deșeuri
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Minimalizează cantitatea de materiale printate pentru eveniment (prin printarea pe ambele părți de
exemplu), redu ambalajele folosite pentru împachetare, redu folosirea obiectelor din plastic și evită
achiziționarea mai multor alimente și băuturi față de cât e necesar. Dacă angajezi o firmă de catering
să se ocupe de mese, asigură-te că poți reutiliza ambalajele în care aduc mâncarea de la o masă la
alta.

Reducere

În primul rând, reutilizează materiale rămase de la evenimente anterioare și achiziționează produse
verzi (fabricate din materiale organice sau reciclate). Apoi, stabilește un sistem de colectare a
deșeurilor pe categorii de reciclare. În vederea reutilizării materialelor este necesară o planificare
completă a materialelor de care este nevoie și inventarierea tuturor celor rămase după orice
eveniment (cum ar fi ligheanele care sunt folosite la spălătorul de vase din camp – dacă nu sunt
refolosite de la an la an, se face o uriașă risipă de plastic).

Reciclare

În cazul în care nu ai o grădină sau vreun alt loc potrivit, consideră serios construirea unei gropi de
compostare a resturilor organice pe parcursul campurilor, pe care să o acoperiți la final.

Compost

Zero Deșeuri reprezintă o filozofie, o strategie și un set de instrumente practice ce urmărește evitarea
creării de resturi, nu gestionarea lor. Zero Deșeuri Europa (www.zerowasteeurope.eu) coordonează
acest concept în Europa și organizează activități pentru promovarea sa. Aruncă o privire și asupra
site-ului Eco-cycle pentru mai multe informații despre evenimente cu zero deșeuri
(www.ecocycle.org).

Provocarea Zero Deșeuri

Amintește-le participanților că pe drumeții, gunoaiele nu se
aruncă pur și simplu pe jos, ci se păstrează în rucsac până când
găsiți un loc de colectare a deșeurilor. De asemenea, încurajează-i
să adune deșeurile găsite pe traseu și să procedeze cu ele așa cum
fac cu propriile resturi.
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Nivelul de sustenabilitate al unui eveniment nu este stabilit numai
de întâlnirea care are loc în sine, ci și de toate celelalte aspecte
logistice care îl creează, precum cazarea. Pentru ieșirile în natură, e
mult mai ușor să ai parte de o cazare sustenabilă – cortul este unul
dintre cei mai buni prieteni ai cercetașului, în cele din urmă.
 
Aspecte esențiale de luat în considerare:

Cazare
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Cazarea/locul de campare trebuie să fie aproape de cel puțin un traseu de drumeție sau bine
amplasată din punct de vedere al transportului în comun, permițând participanților să meargă sau să
ajungă ușor la locul de întâlnire.

Așezare

A nu se uita lanternele și frontalele din bagaj, dar care trebuie folosite numai după lăsarea serii și a
întunericului (asigură-te că nu lași lampa din cort aprinsă toată ziua, de exemplu). Poți implementa
un sistem de conservare a apei (instalarea unor aparate care economisesc utilizarea apei, folosirea
apei de ploaie și amintirea participanților să oprească robinetul atunci când nu îl folosesc – de
exemplu atunci când se spală pe dinți). Există dozatoare, robinete și articole reutilizabile (vase,
tacâmuri etc.) în zona de camp?

Energie și apă

Trebuie acordată o grijă deosebită produselor alimentare achiziționate. Sunt organice, locale,
sustenabile și/sau poartă marca Fair Trade? Alimentele neperisabile pot fi cumpărate la începutul
campurilor/ieșirilor și depozitate corespunzător în locuri umbroase, răcoroase (construcții specifice).
Se recomandă ca alimentele perisabile, precum carnea, legumele, fructele să fie aduse o dată la două
zile din cea mai apropiată localitate (puteți folosi biciclete sau o mașină pentru a face aceste
cumpărături în mod constant). Pentru drumeții, se pot lua sendvișuri pentru prima zi, însă de a doua
zi se recomandă a se consuma conserve și alte alimente neperisabile aduse.

Alimente și furnizori

Asumă-ți reducerea deșeurilor produse (prin evitarea obiectelor de unică folosință, reducerea
ambalajelor de împachetare) și stabilește un sistem de colectare pe sortimente a deșeurilor pentru a
putea fi duse mai apoi la centrele lor specifice de colectare.

Deșeuri

Curățenia ecologică implică alegerea și utilizarea unor produse sustenabile care au un impact redus
asupra sănătății umane și mediului înconjurător. Produsele igienice de uz personal sau comun
trebuie, așadar, să fie fabricate din materii biodegradabile.

Curățenie

Pune biciclete la dispoziția participanților în punctul de campare sau elaborează un plan pentru cum
ar putea să și le aducă de acasă și unde să le țină.

Altele
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Participanții au nevoie să se miște repede și cu ușurință de la locul de
campare către cea mai apropiată localitate. În același timp, trebuie să
le fie ușor și să ajungă la locul de campare din diferite direcții (mai
ales pentru campurile naționale). Transportul are potențialul de a
scădea cel mai mult emisiile de CO2 atunci când se organizează un
eveniment, după cum spuneam.
 
Aspecte esențiale de luat în considerare:

Transport
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Locurile principale ale evenimentului (locul de campare, cea mai apropiată localitate, noduri de
transport) ar trebui să se afle în proximitate sau să fie bine conectate unele de altele. Ideal este ca
locul de campare să fie în apropierea unui traseu montan pe care participanții să poată pleca în
drumeție ca parte din program.

Așezare

Participanților le trebuie oferite hărți ale împrejurimilor, orare cu programul și informații utile care
să-i ajute să se deplaseze dintr-un loc în altul într-un mod sustenabil pe jos, pe bicicletă, cu un
mijloc de transport în comun sau împărțind o mașină.

Informații clare și vizibile

Încurajează participanții să-și rezerve biletele de călătorie de devreme întrucât pot beneficia
uneori de reduceri. În cazul în care știi că părinții preferă să îi aducă până la punctul de
plecare/locul de campare, avertizează participanții să îi anunțe de devreme și să încerce să ia cu ei
cât mai mulți dintre ceilalți participanți pentru a ocupa locurile libere rămase.

Rezervări timpurii

R

Menționează dacă există spații de depozitare a bicicletelor pentru participanții care doresc să
ajungă la destinație cu ajutorul lor.

Pedalarea până la locația evenimentului

Stresul nu face bine sănătății și organizației pe termen lung. Gestionarea eficientă a timpului poate
conduce la crearea unui eveniment reușit. Ia în calcul și diversele întârzieri cauzate de ambuteiaje
pe șosele sau pe care le pot avea mijloacele de transport.

Verificarea datelor și orelor de călătorie
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Acest pas poate aduce scăderea considerabilă a unor cheltuieli
precum printatul, timpul sau diferite resurse. Puteți elabora o
procedură verde și eficientă din punct de vedere al costurilor pentru
trimiterea invitațiilor către participanți și promovarea
evenimentului.
 
Aspecte esențiale de luat în considerare:

Promovare – pentru cine și cum?



30

Cantitatea de materiale printate și expediate ar trebui să fie minimalizată prin trimiterea de emailuri
atât pentru comunicarea pre-eveniment cât și post-eveniment a informațiilor către participanți. Dacă
nu se poate evita printarea materialelor sub nicio formă, trebuie făcută numai pe hârtie reciclată
(marcată cu ajutorul etichetelor aferente – a se consulta Anexa), cu printare pe ambele părți ale foii și
reducerea textului scris pe cât posibil.

Hârtie

Participanții ar trebui să aibă posibilitatea de a se conecta online la un cont ce le permite descărcarea
tuturor resurselor necesare (documente, rapoarte) de pe platforma evenimentului.

Resurse online

Materiale promoționale, plase purtătoare de reclame și alte obiecte oferite în dar ar trebui
minimizate – banii economisiți astfel ar putea fi investiți în proiecte verzi/sustenabile locale. Totuși,
dacă se preferă, trebuie fabricate din materiale sustenabile (reciclate sau organice) și trebuie să aibă
un scop folositor.

Gadgeturi

E încurajată folosirea materialelor rămase de la evenimente anterioare, folosite în același scop sau
chiar în scopuri diferite.

Refolosire

Includerea în pliante și fluturași informativi a mijloacelor de transport cu emisii scăzute de gaze care
pot fi folosite drept alternativă pentru a ajunge la locația evenimentului.

Altele
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Politicile de siguranță trebuie să fie aplicate uniform și să asigure un
mediu sigur pentru copii, tineri și adulți în toate activitățile
întreprinse în cadrul evenimentului. Orice eveniment trebuie să fie
orientat către siguranța participanților și facilitatorilor, evitând
situațiile de risc și prevăzând modul de gestionare al acestora în care
ele apar.
 
Aspecte esențiale de luat în considerare:

Siguranță
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Facilitatorii/Liderii trebuie să se asigure că participanții dispun de echipamentul minim necesar
pentru desfășurarea de activități specifice în natură (pantofi de cățărat, hamuri, corzi, siguranțe în
cazul activităților de cățărat, spray anti-insecte pentru zilele de camp, bocanci pentru drumeții
etc)

Echipament de siguranță

Este necesară atestarea competențelor minime ale facilitatorilor prin documentele aferente
primite de la evaluatorii în cauză pentru situațiile în care se impune (cum ar fi escalada)

Competențe minime ale facilitatorilor

Raportat la numărul de copii, numărul adulților responsabili necesari poate varia în funcție de
tipul activității și ramura de vârstă.

Numărul adulților responsabili

Se recomandă cererea de a se efectua analiza apei și siguranței alimentare din zonă înainte de a fi
aleasă locația evenimentului.

Facilități locale

Trebuie aduse la cunoștința tuturor participanților informații despre cum pot contacta
autoritățile locale (poliție, salvare, salvamont, spital/dispensar) în cazul unei situații de urgență.

Informarea autorităților

Echipamentul de prim-ajutor este indispensabil oricărui eveniment organizat. În plus, trebuie
asigurat un raport minim de adulți cu pregătire în prim ajutor raportat la numărul de participanți.

Prim ajutor

Trebuie să te asiguri că minorii ce participă în activități au toate actele de consimțământ necesare
desfășurării activităților (precum adeziunea, acordul parental, adeverința medicală)

Cerințe individuale
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Această listă este menită să te ajute să înțelegi și să monitorizezi ceea
ce lipsește evenimentului tău pentru a fi sustenabil și ce poți
îmbunătăți.

Auto-evaluare



34

Întrebări relevante
 
 
Locație
 
O întâlnire/conferință virtuală este cumva o opțiune plauzibilă?
 
Locația se află în apropiere de nodurile de transport și de locul de cazare ales?
 
Politicile de sustenabilitate sunt aplicate de cei care dețin locația?
 
Încăperea este luminată natural?
 
Dispune locația de un sistem de colectare, sortare și reciclare al resturilor? Sau ați elaborate
voi unul?
 
Este posibil să fie furnizate alimente bio/locale/marcate Fair Trade?
 
Există politici verzi de primire a mărfurilor și curățare ecologică în locația aleasă?
 
 
 
Promovare
 
Sunt toate documentele necesare (invitații, orar, rapoarte etc.) disponibile online?
 
Materialele necesale sunt printate pe ambele părți pe hârtie reciclată?
 
Au fost variante de transport cu emisii scăzute de gaze și scheme de deplasare sugerate
participanților?
 
Sunt gadgeturile super folositoare și/sau fabricate din materiale organice/reciclate?
 
 
 
Alimente
 
Sunt produsele sustenabile? (locale, de sezon, organice și marcate Fair Trade)
 
Sunt carafele și alte recipiente de sticlă preferate în locul sticlelor de plastic?
 
Corespunde mâncarea comandată/cumpărată numărului de participanți?
 
Sunt obiectele de unică folosință reciclabile/biodegradabile/refolosibile?
 
Furnizorul aplică politici de sustenabilitate în vreun fel anume?
 
 
 
Deșeuri
 
Sunt ambalajul de împachetare și utilizarea plasticului reduse la minimum?
 
Există un sistem adecvat de colectare și aruncare a deșeurilor?
 
Resturile organice pot fi cumva compostate?
 
E posibil ca mâncarea rămasă în exces să fie colectată de asocitații/organizații caritabile?
 
 
 
Cazare
 
Este locul de cazare/campare aproape de locația principală a activităților și de sistemul de
transport în comun?
 
Politicile de sustenabilitate sunt aplicate de cei care administrează proprietatea?
 
Servesc mâncare locală/organică/marcată Fair Trade?
 
Este locul prevăzut cu alte măsuri verzi în vigoare? (sisteme de separare a deșeurilor,
curățenie ecologică)
 
 
 
Transport
 
Sunt locurile principale de desfășurare a activităților bine conectate la sistemul de transport
în comun?
 
Reușesc participanții să ajungă repede și ușor la destinație datorită informațiilor oferite?
 
Sunt disponibile participanților variante sustenabile de deplasare? (bicicleta, folosirea
comună a unei mașini)
 
Este vreo posibilitate de închiriere de biciclete și depozitare a acestora?
 
 
 
Siguranță
 
Au toși participanții echipamentul minim necesar de desfășurare a activității în siguranță?
 
Sunt facilitatorii atestați pentru activitatea pe care o găzduiesc?
 
Au fost verificate facilitățile locale înainte de a se alege locul evenimentului? (analiza apei,
siguranța alimentară)
 
Dispune evenimentul de echipament de prim ajutor și adulți pregătiți să îl ofere?
 
Au fost adunate toate cerințele individuale de la participanți? (adeziune, acord parental,
adeverință medicală)

Notițele tale
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0-10

Dacă ai răspuns cu DA la 0-10 întrebări dintre cele anterioare îneamnă că mai ai

mult de lucru pentru a organiza un evenimeniment sustenabil. Dar nu fi descurajat

și continua să încerci! Fii perserverent și întreabă-te ce poți face mai bine data

viitoare.

 

10-20

În caz de răspunsurile tale de DA la întrebările precedente sunt undeva între 10 și

20 ești pe drumul cel bun! Evenimentul organizat de tine nu e complet durabil, însă

ești aproape acolo. Fii sigur(ă) că data viitoare vei reuși dacă te mai străduiești

puțin!

 

20+

Dacă ai reușit să răspunzi cu DA la mai mult de 20 de întrebări din lista aceasta

înseamnă că ești tare priceput în organizarea evenimentelor sustenabile. Felicitări

și ține-o tot așa! Pământul îți mulțumește pentru că îți pasă de impactul tău asupra

sa și de ce se întâmplă cu el.

 

TOATE RĂSPUNSURILE DA!

Să reușești mereu ceea ce ai reușit acum! Ești mai mult decât un exemplu pentru

întreaga omenire!
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În speranța că va fi de mare folos, lăsăm ghidul spre întrebuințare
pentru voi, toți cercetașii ONCR.
 
ONCR promovează un stil de viață care respectă dezvoltarea
durabilă. Acest document este publicat doar în format electronic,
eliminând astfel utilizarea de hârtie, cerneală și emisiile de
transport. Sunteți încurajați să îl tipăriți numai în cazul în care e
absolut necesar. ONCR va imprima documentul la cerere pe hârtie
reciclată 100%.
 
Mulțumiri asociației ICLEI – Local Governments for Sustainability
care ne-a oferit sprijinul său și ne-a permis să folosim documentul
lor How to organise sustainable meetings & events in Brussel – A
practical guide ca model de inspirație.
 
De asemenea, sursele imaginilor care nu provin din arhiva
organizației pot fi regăsite în colțul din dreapta jos al acestora.
 

Concluzii
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Am adăugat această secțiune pentru a vă ajuta să vă orientați atunci
când cumpărați diverse produse de pe piață, încercând să explicăm
etichetele ecologice pe care le pot avea și ce înseamnă ele.

Anexă
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Aceste produse se aruncă după prima folosire după ce au fost sortate în funcție de materialul din care
au fost fabricate.

Produse de unică folosință

Adesea confundat cu însemnul pentru produse reciclabile, acest simbol apare pe produsele
reutilizabile.

Produse reutilizabile

Produsele cu acest însemn sunt reciclabile și pot fi duse cu încredere la centrele de colectare și
reciclare specifice, în funcție de materialul din care au fost confecționate.

Produse reciclabile

Produsele marcate cu acest simbol sunt fabricate după principii sustenabile, din materii prime
sănătoase și sigure, al căror process de producție are în vedere impactul asupra generațiilor
următoare.

Produse sustenabile

Această etichetă poate apărea sub mai multe forme. Prima dintre ele este cea din imagine, FSC 100%,
care ne spune că produsul respectiv provine din păduri aprobate de FSC. O altă variantă este FSC
RECYCLED, care ne spune că tot lemnul și hârtia folosite pentru confecționarea produsului respectiv
sunt refolosite. O ultimă variantă este FSC MIX, când produsul poate proveni fie din păduri aprobate,
fie din materiale reciclate, fie din lemn supus diferitor controale. Totuși, speranța cea mai mare este
că vom prinde o zi în care toate produsele vor fi etichetate FSC 100%.

Hârtie/Imprimare ecologică

Marca germană BLUE ANGEL (BLAUER ENGEL) este o inițiativă luată de Ministerul Mediului al
Germaniei, care atestă produsele electronice ecologice, materialele de construcții ecologice, mobila
și obiectele casnice ecologice, hârtia ecologică și imprimarea ecologică.

Produse ecologice
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FAIR TRADE nu este doar o etichetă, ci reprezintă o întreagă înțelegere între instituțiile diferitelor
state de a răsplăti producătorii (din țările în curs de dezvoltare) așa cum se cuvine. Ceea ce înseamnă
că banii pe care îi câștigă exportatorii-producători sunt exact cât merită și nu extrem de puțin cum se
obișnuia înainte, din păcate. În același timp, produsele cu această etichetă au fost cultivate în mediul
lor natural, la standarde de mediu universal stabilite.

Fair Trade

AGRICULTURĂ ECOLOGICĂ, termen protejat şi atribuit de U.E României pentru definirea acestui
sistem de agricultură, este similar cu termenii agricultură organică sau agricultură biologică
utilizaţi în alte state membre. Rolul sistemului de agricultură ecologică este de a produce hrană mai
curată, mai potrivită metabolismului uman, în deplină corelaţie cu conservarea şi dezvoltarea
mediului.

Alimente

Din 1991, produsele de curățenie, mobila, hârtia și alte produse din lemn poartă marca NF
ENVIRONNEMENT în cazul în care corespund criteriilor de ecologie și sustenabilitate stabilite de
ANFOR.

Aprovizionare - eticheta franceză

Etichetarea ecologică este o activitate care are ca scop stabilirea unui sistem voluntar de acordare a
etichetei ecologice europene pentru produse/servicii cu un impact minim asupra sănătății umane și
a mediului, pe parcursul întregului ciclu de viață al produsului. Etichetarea ecologică operează pe
baza unor criterii, pe grupe de produse/servicii.

Aprovizionare - eticheta europeană

ETICHETA ECOLOGICĂ NORDICĂ a fost aprobată încă din 1989 de Consiliul Ministerelor Țărilor
Nordice pentru a marca produsele aprobate de acest consiliu, urmărind următoarele criterii –
mediu, calitate și sănătate.

Aprovizionare - eticheta nordică
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