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ФОРМА

за проучване на добри практики и иновативни решения от европейски страни за
възможностите на администрациите, НПО и бизнеса да подпомагат инициативи на
гражданите чрез дарителски кампании и как гражданското участие инициира решения
за общността, които се подкрепят и от дарители и от администрации.
Заглавие на добрата
практика
Място на изпълнение

10 000 деца – 10 000 дървета – За всички!
Dimond Woods
Регион Хемпшир, – Великобритания

Времева рамка

10 годишна програма.

Основни и специфични цели

Основната цел на инициативата е осигуряване на
практическо обучение и екологично образование в
областта на околната среда.
Чрез засаждане на дърветата в «гора на хармонията»/
Harmony Woods се цели развитие на доброволчеството и
ангажиране на местните общности в развитие на проекти,
създаващи по-добра среда за живот и отдих, и с грижа за
природата.

Подробно описание на
практиката

На 25.09.2015 г. ООН обявява план за справяне с
бедността и защита на планетата в нова програма за
устойчиво развитие. Новият дневен ред на ООН,
озаглавен „Трансформиране на нашия свят: Дневен ред
2030 за устойчиво развитие” за първи път включва и
личното благополучие на всеки един гражданин на
планетата като обща цел на обществото. Ангажирането на
обществото с тази тема ще определи и успеха при
постигане на целите за устойчиво развитие до 2030 г.
Въпреки това, много деца растат без реална представа и
разбиране какво означава това.
Harmony Woods е 10-годишен проект за засаждане на
дървета, който дава възможност на всички деца и младежи
в местната общност да превърнат 12 акра земя в
естествена гора, увеличавайки биоразнообразието и
предоставяйки богатство от възможности за обучение в и
за околната среда. Тези 12 акра са част от по-мащабен
проект на площ от 44 акра - Diamond Wood.
През 2011 г. Андрю Хюз, бившият мениджър на Trinley
Estate и отдаден поддръжник на концепцията на Andover
Trees United, подкрепен от колегите си заделя 44 акра,
които да се използват за създаване на горски насъждения
в период от 10 години - 2012-2021 година. Общинският
съвет на Хемпшир взема решение да закупи земята за
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създаване на горските насаждения. Първата копка е през
2012 година по повод на юбилей на Кралица Елизабет II и
затова е наречена Diamond Wood. 12 акра от общата площ
се отделят за инициативи на учениците за създаване на
гора на хармонията“/Harmony Woods
В
периода
2017-2019
проектът
„гора
на
хармонията“/Harmony Woods продължава успешното си
развитие. Още 5 акра земя са добавени към през 2018
година. Биоразнообразието е подобрено чрез:
•
•
•

Засаждане на ливада с диви цветя постоянно
реализирана дейност (Средствата през 2019 г. са
осигурени от Kew Gardens Grow Wild);
Засадени са още 3000 британски местни дървета,
като общият им брой достига вече 6000;
Изградено е място за наблюдение с цел улесняване
на процеса на обучение на открито и наблюдение
на местообитанията в гората.

Създаден е разсадник за дърветата – дарение от Vigo Rd
Allotment.
Ангажираността на общността е подобрена чрез
осигуряване на по-лесен достъп на доброволци, училищни
групи и представители на местната общност чрез:
•
•
•
•

Инсталиране на преносим фургон (дарен от Taylor
Wimpey);
Получено разрешение за преустройство на
фургона за създаване на удобства на доброволците
при работа на терен;
Създадени седмични доброволчески сесии;
Обучение на доброволци за засаждане и обработка
на засадените дървета и гората като цяло
(благодарение на Trinley Estate).

Дейностите се извършват от доброволци, финансирането
се получава основно чрез дарения на материали и активи,
както и на средства, които се набират основно през сайта
на инициативата.

Целева група/
Бенефициенти

Деца в училищна възраст живеещи и учещи в района на
новосъздаващата се гора Harmony Woods.
Доброволци и представители на местната общност.

Участие на
партньори/заинтересовани
страни

Неправителствена организация Andover Trees United,
други НПО, компании, дарители – физически лица,
община.

Възможности за
трансфериране.

Идеята за създаване на гора, която е засаждана от деца
има значение навсякъде по света. В България има такива
инициативи, но в рамките на конкретни еднократни
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Стъпки

Обща приблизителна
стойност

кампании. Би било добре това да е в дългосрочна
програма, за да се обхванат цели поколения деца, които да
бъдат по-отговорни, съзидателни и мислещи за
заобикалящата ги природа.
В края на десет годишния период да бъде създадена нова
гора, която да подобри местното биоразнообразие. Да
бъдат включени и насърчени всички подрастващи в
създаване и опазване на заобикалящата ги природа.
Не е възможно да се оцени стойността на инициативата
поради липса на информация

Схема на финансиране

Чрез дарителство.

Срещнати трудности

Проектът се развива без особени трудности.

Фактори за успех при
прилагането на практиката

Всяка грижа за околната среда трябва да се насърчава.
Когато това включва възпитание на децата чрез личен
принос, успехът на проекта за създаване на гора е
гарантиран. Бъдещето и опазването на планетата трябва да
е в ръцете на личности знаещи и грижещи се за природата.
Давайки възможност да засадят едно дърво, децата стават
именно такива личности.
https://www.andovertrees.org.uk/

Резултати

Уеб-сайт
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