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Raportul Anual 2018 al Asociației Salvati flora și fauna Deltei Dunarii cuprinde realizările pe care le-am
avut, proiectele și activitățile pe care le-am desfășurat, oamenii care au contribuit la realizarea lor
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Delta Dunării este una dintre cele mai frumoase şi, totodată, mai bine conservate zone umede din
Europa. Este unica deltă din lume declarată în întregime rezervaţie a biosferei. Peisajul natural al Deltei
Dunării, aproape nederanjat, oferă condiţii propice pentru dezvoltarea celei mai impresionante
biodiversităţi din Europa.

MESAJUL PREȘEDINTELUI
Anul 2018 a fost unul încărcat și plin de evenimente pentru Asociația noastră. Au fost 12 luni pline, în care am organizat
activități educaționale pentru copii, am avut actiuni de promovare a Deltei Dunarii, am efectuat schimburi de experiență și neam apropiat de valorile naționale și europene, asa cum era normal sa fie intr-un al al Centenarului.
Toate aceste lucruri au fost posibile datorită celor ce ne-au fost alături de noi: voluntari, parteneri și susținători, care au ales să
își dedice timpul și energia pentru a contribui la salvarea Deltei Dunării, dorind să participe la acțiuni de educare a populatiei în
spiritul principiilor ecologice de protejare a ambientului natural, a diversității florei, faunei și populației piscicole.
Le multumim pe aceasta cale tuturor voluntarilor, partenerilor și susținătorilor noștri, pentru că au făcut posibile atât de multe
lucruri pozitive, pentru că au facilitat schimbarea. Privind spre viitor, în 2019 vom continua împreună să descoperim noi
comunitati și să identificăm soluții, să gandim creativ și să facem strategii, în esență să schimbăm lumea în bine.
Pentru a ne continua misiunea într-un mod eficient vă invităm să ne fiți alături și în 2019 și împreună să ne aducem aportul la
construirea României bazate pe educație și cunoaștere!
Președinte
Radu Florian ROSOGA

MISIUNE
Principalul scop al Asociatiei este protejarea faunei și florei Deltei Dunării, protejarea speciilor de plante si
animale amenințate cu dispariția, stoparea și prevenirea poluării și a braconajului, promovarea pescuitutlui
sportiv și a turismului ecologic în Delta Dunării, salubrizarea și ecologizarea zonelor afectate de poluare,
semnalarea tuturor neregulilor constatate către organele abilitate.
Pentru a ne indeplini această misiune, educatia civică si ecologică reprezintă un deziderat pentru noi.
Una dintre cele mai importante zone turistice din România, Delta Dunării, reprezintă un adevărat paradox: deși
este unică, nu este vizitată de prea mulți turiști, iar investițiile se fac destul de greu, accesul la educatie al
populatiei este dificil.
In acest context, rolul nostru este de a contribui în mod activ la promovarea Deltei Dunării, componenta
educatională fiind extrem de importantă și pană la urmă, singura alternativă care poate salva Delta Dunării de
la degradare si sărăcie.

DESPRE NOI
• Fondat: 2007
• Numar mediu membri: 5

• Numar mediu voluntari: 30-50
• GRUPURI ȚINTĂ
cu cine lucrăm
• Tinerii (prescolari, scolari, studenți, tineri profesioniști)
• Populația din zona Deltei Dunării
• Instituții publice cu rol activ în domeniul protecției mediului înconjurător

REZULTATE 2018
Membru in
Consiliul
consultativ de
administrare al
Administratiei
Biosfera Delta
Dunarii.

1 grant
AdWords
in valoare
de 10000
USD/luna

45232 vizite pe
site-ul
Asociatiei în
2018

4 interpelari
Consiliul
Judetean Tulcea
1 targ
international
Festivalul
Camargue si al
Deltei
Rhonului, din
Franta

30 de actiuni
organizate
Peste 300 de
copii beneficiari

REZULTATE 2018
10+ voluntari
implicați în
proiectele pentru
Delta Dunarii

Amenajarea unui Mini
Cinematograf pentru Delta
Dunarii in cadrul Muzeului
National al Satului Dimitrie
Gusti

articole despre
Delta Dunarii
publicate pe Blogul
Asociatiei care au
completat
povestea Deltei
Dunarii

Participarea la studiul -chestionar de
cercetare pentru Delta Dunarii- Evaluarea
costurilor și eficienței socio-economice ale
intervențiilor realizate pentru conservarea
biodiversității în ariile protejate din Europa
și Africa

2 propuneri legislative
inaintate catre ARBDD si
preluate in legislatie

Asociatia este
acreditata pentru
participarea la
lucrarile

comisiilor

permanente ale
Camerei
Deputatilor

Participarea la Fishing &
Hunting Expo Romexpo

EDUCATIE PENTRU MEDIU
SCOP
• cunoasterea Deltei Dunarii
• educatie despre mediul inconjurator si
modalitati de protectie mediu
GRUP TINTA
• prescolari si scolari
INDICATORI
• 30 actiuni, peste 300 de copii
participanti

CUM TE POȚI IMPLICA
 Doneaza -contribuția ta este foarte importantă pentru dezvoltarea serviciilor educaționale oferite tinerilor români dar si pentru
protejarea patrimoniului natural al Deltei Dunării. Donațiile pot fi efectuate atât prin mijloace clasice, cât și online prin virament bancar
 Redirecționează 2% din ceea ce îi dai sub formă de impozit către stat să meargă către un impact real pentru mediu si către Delta
Dunării.Acest lucru nu presupune niciun cost pentru tine, dar înseamnă foarte mult pentru un ONG
 Devino fundraiser îți poți aduce contribuția directă organizând strângeri de fonduri sau donații din rândul prietenilor și colegilor tăi,
dedicate programelor pe care le derulăm. Cu sprijinul tău, împreună putem proteja Delta Dunarii

 Sponsorizează programele noastre beneficiind de facilitatea de deducere a 20% din impozitul pe profit creand valoare în comunitate
 Fii voluntar alaturandu-te Asociatiei Salvati flora si fauna Deltei Dunării și contribuie la activitățile directe cu beneficiarii sau aplică
pentru calitatea de membru în Asociație

MULȚUMIRI PARTENERILOR NOSTRI

