Grup de lucru

Asistent: Eliza Marin

dezvoltare a cadrului legislativ-

-urile au avut un rol foarte important în procesul de configurare, în
în procesul de
lor de conservare.
-

iulie 2018.
protejate în noul context, pentru

parcurs
ul ariilor

Obiective
-ar putea avea în viitor pentru a contribui la
eficientizarea sistemului de management al ariilor protejate.
Principalele puncte ale agendei de lucru:
Ziua 1:
a. Definirea
b.
c.
ariilor protejate la toate nivelurile

în managementul ariilor protejate

Ziua 2:
d.
în viitor
e.

-5 ani cel

Concluziile workshop-ului
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1.

-guvernamentale (ONG)?

locale din jurul ariilor protejate).
un interes comun.
2.

Ce roluri a îndeplinit socie

n managementul ariilor protejate
?
luri:
























Manifestarea presiunii publice asupra factorilor de decizie în cazul
oficiale cereri,
- pentru
fundamentarea
ONG-urile pot contribui la transparentizarea proceselor
presa poate contribui la transparentizare prin
; promovarea bunelor practici/modele
care aduc beneficii ariilor protejate.
-uri)
Crowd funding ex.
vol
e;
Poate veni cu un alt punct de vedere;
Ecologizare,
ONG-uri:
Informare,

odele practice de urmat pentru societate
ex.

)

Negativ - furniza
Monitorizarea speciilor în ariilor protejate
Implicarea la nivel decizional, legislativ
Furnizor de voluntari
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3.

n managementul ariilor protejate
(-

Accesibilizarea bunelor
Transfer de know-how extern

pseudo-

Pasiune
Integritate
Campanii de succes (Succese repurtate)
Incubator de leaderi

, abuzul putere (fake NGOs)
Lipsa Think Tank pe conservarea mediu (limitare in
politicile de mediu)
Piedicile la nivel guvernamental (OUG)
Insuficienta specializare
Brain drain
Divizare
Necapitalizarea rezultatelor/succeselor

4.
Model ideal de organizare al s

privat

cu mediul privat:
-

turismului
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VIZIUNE

ariilor protejate
responsabile pentru managementul acestora.

-

Un
politicilor publice (schimbare)
iei

1) Voce
- Comunicarea,
spre A.P
- Comunicare cu actorii guvernamentali (ex. prin grupuri de lucru, evenimente)
bordarea/ Atragerea mediului privat
managementul AP)
2) Administrarea AP
- Atragerea resurselor financiare si materiale in AP

punctuale)

3)
- d
- input direct în procesele de decizie de interes public
- tr
4)
- Ochi critic
- Watch dog / advocacy

-
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