
TABERE DE TINERI  VOLUNTARI  BELGIENI ÎN MARAMURE  ÎN 2009

Consiliul Jude ean Maramure  prin Biroul de Rela ii Interna ionale, împreun  cu
Asocia ia Belgian „Solidarite Horia-Quevy”, organizeaz  pentru al doilea an la rând,
tabere de tineri voluntari belgieni (scuti)  în Maramure .

Scuti belgieni,  cu vârste cuprinse între 16-18 ani vin in Maramure , pentru a
derula activit i de voluntariat educative, de ecologizare, de reconstruc ie/renovare în
comunit ile din jude ul nostru. Aceste tabere se dovedesc extrem de utile ambelor

i, tinerii belgieni descoper  o ar  fascinant  cu oameni ospitalieri, dovedindu-se utili
comunit ii locale, iar tinerii maramure eni se bucur  de un schimb cultural i de
experien .

Asocia ia belgian „Solidarité Horia-Quévy" activeaz  din 1989 în România, îns
în anul 2008, Maramure ul a g zduit cele mai multe tabere de tineri voluntari. Consiliul
Jude ean Maramure  a coordonat 3 dintre taberele de „scuti” împreun  cu autorit ile
locale i colile din Câmpulung la Tisa, C line ti i Coa .

In 2009, alte trei localit i din Maramure  se vor bucura de prezen a acestor scuti
belgieni.

În perioada 1-15 iulie, un num r de 16 tineri belgieni vor veni în Botiza pentru a
derula diferite activit i de ecologizare în zona, dar i pentru a sensibiliza comunitatea
cu privire la importan a acordat  problemelor de mediu înconjur tor.

În perioada 16-31 iulie, un alt grup de 16 scuti belgieni vor merge în ora ul Baia
Sprie pentru a desf ura împreun  cu tinerii din zon  activit i de ecologizare pe Valea
Chiuzb ii, dar i pentru a se familiariza cu atrac iile turistice din zon .

Tot în perioada 16-31 iulie, scuti belgieni vor fi prezen i i în ora ul Cavnic, unde
sub coordonarea unui belgian ce s-a stabilit aici, vor desf ura activit i de ecologizare
a râului Cavnic  cât i a traseelor turistice din zon .

Sus inerea acestei activit i este important  pe de o parte, pentru c  promoveaz
implicarea activ  a tinerilor în probleme de protec ia mediului, iar pe de alt  parte se
realizeaz  leg turi între tineri din comunit i diferite, ce dep esc diferitele bariere
lingvistice i de mentalitate.
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