ПРОЕКТ “НА ФОКУС Е ПРИРОДАТА”
Сдружение “НА ФОКУС” - Струмяни спечели проект “На фокус е
ПРИРОДАТА” по Програма “Място за живот 2009” с фифансовата
подкрепа на Фондация „Чарлз Стюарт Мот”, чрез Фондация
“ЕкоОбщност”.
Общата стойност на проекта - 6240,00 лв., от Фондация “ЕкоОбщност” 4850,00лв., съфинансиран от Сдружение “НА ФОКУС” и Община Струмяни
– 1390,00 лв.
Период на изпълнение: 02.08.2009 – 02.03.2010
Целта на настоящият проект е да допринесем за решаването на проблема с
увеличаващото се количество отпадъци в планинските села на община
Струмяни. Постигането на тази цел ще се осъществи, чрез информационна
кампания за оползотворяването на отпадъците; създаване на навици у
местните хора за разделно събиране на отпадъците; прилагането на нов метод
за събиране на пластмасовите отпадъци в малките населени места, чрез които
ще се събере информация за количеството на съответния вид отпадък;
разработване на план-програма за сметосъбирането в избраните населени
места, чрез която да бъдат решени проблемите на нерентабилността от
организираното сметосъбиране. Решаването на този проблем ще допринесе за
опазване на уникалната природа на района, която е в основата за
икономическото развитие на региона, тъй като усилията на хората са насочени
към развитието на еко и селски туризъм, към производството на
висококачествени биологични продукти, съхраняването и популяризирането на
местния бит и култура, тук няма място за негативните отпадъци от съвремието
ни. Това смятаме да постигнем с реализирането на следните дейности:
-

Информационни кампании – срещи с кметовете по населени места,
провеждане на информационното мероприятие „От врата на врата”,
издаване на информационни брошури и листовки

-

Организиране на събирането на пластмасови отпадъци от 15 населени
места от община Струмяни - на всяко домакинство ще бъдат раздадени
чували за еднократна употреба, в които всяко домакинство ще събира
пластмасови отпадъци. На две седмици ще се събират от домовете на
жителите по селата отпадъците и ще им се раздават други. По време на
информационната кампания “от врата на врата” доброволци ще раздават
чувалите по къщите, а общинска администрация ще е отговорна за
извозването им до с.Струмяни. С въвеждането на разделно събиране на
пластмасови отпадъци и със съдействието на жителите на тези села ще
подпомогнем местната власт при решаването на този проблем, чрез
прилагане на нов и иновативен подход за чиста природа без това да води
до високи данъчни такси за вас жителите на общината.

-

Пилотно въвеждане на домашно компостиране чрез фамилни
компостери в Струмяни - След проведени срещи с жители от по –
големите села ще бъдат избрани 10 домакинства, които да произвеждат
компост, като за целта им бъдат предоставени безплатно по един
компостер. Семействата, на които ще бъдат предоставени компостери,

ще бъдат подбрани след като получим от тях потвърждение за съгласие
да произвеждат компост. След това ще бъдат сключени договори между
тях и сдружение “НА ФОКУС”, за да бъдат урегулирани правата и
задълженията на всяка една от страните, както и безвъзмездното
предоставяне на компостера. Приоритетно ще бъдат включени
семейства, които са регистрирани като земеделски производители, с цел
насърчаване на органичното земеделие на територията на нашата
община.
Партньори на сдружение “НА ФОКУС”, с чиято помощ ще се реализира
настоящия проект са:
Партньор 1: Общинска администрация Струмяни
Партньор 2: СОУ ”Св. Паисий Хилендарски” – с.Микрево
Партньор 3: Читалище «Будител» с.Струмяни
Партньор 4: Читалище «Братя Миладинови» с.Микрево
Партньор 5: Читалище, с.Илинденци
Основен партньор по проекта е Общинска администрация Струмяни, като
партньор общината, в лицето на своите служители ще съдейства при
провеждането на информационните кампании, медийното отразяване на
дейностите по проекта, осигуряване на помещения за провеждане на
обществено обсъждане на план-програмата за решаване на проблема с
отпадъците по населени места, експерти от общинска администрация ще се
включат в разработването на план-програмата, която да бъде представена за
приемане от Общински съвет, след като се дискутира с жителите на
планинските села и ще стане част от Общинската програма за околна среда и
Общинската програма за управление на отпадъците.
Освен описаната подробно роля на основния ни партньор Община Струмяни,
със съдействието на ръководството на училището в с. Микрево, ще сформира
група от доброволци ученици, които ще участват при раздаването на
информационните материални и чували по горните села.
Със съдействието на читалищните дейци ще обхванем още деца от танцовите
състави и възрастните самодейци за разясняване и популяризиране на
проекта. Също така ще ползваме материалната им база за провеждане на
срещите заложени по проекта. Ще ни съдействат заедно с кметове по населени
места и за организиране на срещите по селата
Учениците от училището в с.Микрево и членовете на читалищните
настоятелства ще преминат обучение за ползите и начините за
оползотворяване на отпадъците, след което ще се включат като доброволци в
информационната кампания.
Настоящият проект е добър пример за обединяване на усилията и
ефективно сътрудничество между неправителствения сектор и местната
власт за решаване на проблеми на местната общност.

