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Cuprins:
Despre Fundaţia Potaissa
Programele F.E.T. Potaissa
- Junior Ranger “Potaissa” … plin de natură şi aventură
- TurdaTurism.RO - destinaţie de EcoTurism
Activităţi şi evenimente
- Activităţi educative pentru copii şi tineri
- Întreţinere şi amenajare trasee turistice
- Documentare şi prospectare activităţi de ecoturism
- Informare şi promovare destinaţie ecoturistică
- Alte activităţi şi evenimente
Oameni şi cifre în 2017
- voluntari, colaboratori şi susţinători
- activităţi şi reflectarea activităţilor
Imagini activităţi 2017 (coperta 2 şi 3)
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În 2017 a fost retrocedat spaţiul în care ne-am desfăşurat
activităţile în ultimi 15 ani, motiv pentru care ne-am mutat “în
casă nouă”.
Birou: Piaţa Republicii, nr.28, etaj 1, Turda, Cluj
Tel. 0744.678674, e-mail: contact@potaissa.org
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Fundaţia de Ecologie şi Turism POTAISSA
Fundaţia de Ecologie şi Turism Potaissa este o organizaţie
neguvernamentală înfiinţată în anul 1998, la iniţiativa unui
grup de tineri turdeni, cu scopul de a contribui la educarea
tinerilor din Turda şi împrejurimi, în spiritul respectului
pentru om şi natură, prin implicarea în activităţi specifice
pentru dezvoltarea durabilă a microregiunii Turda.
Direcţii de activitate:
• Cunoaşterea naturii şi protecţia mediului înconjurător prin
organizarea de programe de vacanță, organizare evenimente
locale de ecologie și turism, acțiuni de conservare a biodiversității
și a ariilor protejate, promovarea şi valorificarea patrimoniului
ecoturistic, editarea de materiale de promovare ecologică şi
turistică, pregătirea de animatori pentru programe educative de
cunoaştere şi protecţie a naturii şi a mediului.
• Dezvoltarea durabilă și responsabilă a microregiunii Turda prin
activități care să contribuie la consolidarea sectorului ONG,
întărirea parteneriatelor la nivel local, facilitarea accesului la
informații a cetățenilor și încurajarea participării acestora la luarea
deciciziilor la nivel local, implicarea locuitorilor în activități
comunitare și promovarea bunelor practici în activitatea de
voluntariat la nivel local.
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• Participarea activă a tinerilor prin stimularea participării
tinerilor la administrarea locală, organizare de evenimente locale
și programe internaționale pentru tineret, facilitarea accesului la
resurse şi informații specifice, utilizarea și promovarea metodelor
educative nonformale, elaborarea si realizarea de materiale
educative, pregătirea de animatori pentru programe educative
pentru tineret.

#19potaissa
1998 - 2017

Programe F.E.T Potaissa
Junior Ranger ... plin de natură şi aventură
Junior Ranger“Potaissa” este un program educativ adresat
tinerilor din Turda şi împrejurimi, care doresc să se implice în
activităţi pentru cunoaşterea şi protecţia naturii, protecția
mediului și promovarea patrimoniului ecoturistic din
împrejurimile Turzii.
Prin activităţile educative organizate până în prezent, a fost pus
accentul pe rolul educativ al ariilor protejate şi al activităţilor
educative în aer liber, precum și asupra importanței
rezervaţiilor naturale pentru comunitățile locale.
În anul 2012 am elaborat programul pedagogic Junior Ranger,
care stă la baza organizării activităţilor noastre educative. În
perioada 2014-2017, am coordonat şi participat la realizarea a
5 poteci tematice interpretative în partea de nord a siturilor
Natura 2000 Trascău. De asemenea, am realizat materiale
educative pentru potecile tematice (pliante, hărţi, broşuri
informative), necesare atât pentru promovarea acestora, dar
mai ales ca suport pentru organizarea de activităţi educative.
Website: www.juniorranger.ro
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TurdaTurism ... destinaţie de EcoTurism

TURDATURISM.RO

TurdaTurism.RO este un program coordonat de Fundaţia
Potaissa, prin care ne propunem să contribuim la dezvoltarea
turismului responsabil în împrejurimile Turzii, prin implicarea
membrilor comunității în activități de informare și promovare
a patrimoniului local (natural, istoric, cultural, tradiţional).
În cadrul programului sunt organizate activităţi pentru:
informare şi promovare turistică: prin editarea de materiale
de informare și promovare turistică, organizarea şi
participarea la evenimente de promovare turistică, activități
de documentare și prospectare turistică, organizarea de
activități ecoturistice ghidate;
dezvoltarea turismului responsabil: prin activităţi de
reabilitare şi întreţinere a traseelor și a infrastructurii turistice,
participarea la elaborarea de strategii locale pentru dezvoltare
turistică, stimularea unui proces participativ pentru realizarea
un brand ecoturistic local;
TurdaTurism.RO este și o platformă online prin care se
urmărește promovarea și susținerea inițiativelor care
încurajează dezvoltarea locală responsabilă și durabilă,
precum și a micilor afaceri locale care susțin dezvoltarea
ecoturisticăa zonei.
Website: www.turdaturism.ro , www.turdeni.ro
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Activităţi educative pentru copii şi tineri

#observare
#juniorranger
Rimetea, Trascău
Pe parcursul anului 2017, am desfăşurat 12 activităţi
Iulie2017

informative şi educative, în şcoli din Turda şi comunele din
împrejurimi, precum şi la diferite evenimente şcolare. La aceste
activităţi au participat peste 500 de elevi.
Activităţi în natură.
Au fost organizate 14 excursii şi drumeţii cu copii şi tineri, la
Cheile Turzii, Cheile Turenilor, Cheile Borzeşti, Cheile
Ocolişelului, Cheile Runcului, Scăriţa-Belioara, Muntele
Băişorii, Muntele Mare, Şipote (Masivul Bedeleu), Rimetea,
cetatea Colţesti şi Dealul cu fluturi de la Viişoara.
În perioada mai-iunie, au fost organizate 2 activităţi tematice în
arii protejate: Safari Foto la Scăriţa-Belioara şi Aventura Junior
Ranger la Cheile Turzii.
În luna iulie, am organizat tabăra Junior Ranger, la Centrul de
instruire şi monitorizare arii protejate “Mărioara Puşcaş” de la
Rimetea şi am coordonat desfăşurarea activităţilor educative
din taberele Junior Ranger Alba.
La aceste activităţi au participat 440 de persoane. (308 tineri şi
138 adulţi)
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Activităţile în natură au fost organizate în cadrul proiectului
"Descoperă ariile protejate de pe Valea Arieşului", proiect
coordonat de Fundaţia de Ecologie şi Turism “Potaissa” şi
realizat în parteneriat cu Administraţia Natura 2000 Trascău.
Proiectul a fost finanţatde către Fundaţia pentru Parteneriat
şi MOL România, în cadrul componentei Arii protejate a
programului Spaţii Verzi.
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#naturainculori
#potecitematice
Scăriţa-Belioara
Iulie2017

Întreţinere şi amenajare trasee turistice
În anul 2017 am coordonat realizarea potecii tematice
“Natura în culori” şi am participat la realizarea potecii
tematice “Minunile de la Rimetea”. Au fost colectate şi
prelucrate informaţii despre cele 2 poteci tematice (imagini,
track gps, hărţi, etc), care au fost adăugate în pagina web
dedicată www.potecitematice.juniorranger.ro şi în broşura
de promovare “Descoperă arile protejate de pe Valea
Arieşului”
Poteca tematică “Natura în culori” a fost amenajată în
rezervația geobotanică Scărița-Belioara (Mai-Iulie). Au fost
amplasate 8 panouri informative și a fost realizat un pliant de
informare și promovare, care cuprinde și harta traseului
tematic. Poteca tematică “Minunile de la Rimetea” a fost
amenajată în vecinatatea Centrului de instruire şi monitorizare
arii protejate de la Rimetea (Iunie-Iulie). Au fost amplasate 8
panouri informative și a fost realizat un pliant de informare.
Realizarea celor 2 poteci tematice a fost finanţată de către
Fundaţia pentru Parteneriat şi MOL Romania, în cadrul
componentei Arii protejate a programului Spaţii Verzi.
În 2017, am organizat 4 activităţi de întreţinere şi reamenajare
poteci tematice şi trasee turistice. Activităţile au avut loc pe
poteca tematică “Pietrele Vorbitoare” de la Şipote (Masivul
Bedeleu), poteca tematică “Detectivii naturii” din Cheile Turzii,
poteca tematică “Aventura în Epoca de Piatră” din Cheile Tureni
şi pe alte trasee turistice marcate din zonă. Au fost refăcute şi
vopsite marcaje şi stâlpi indicatori şi au fost reparate şi
consolidate panouri informative.
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EcoTurism în împrejurimile Turzii

#cicloturism
#laturdeni
Tura în jurul
Activităţi de documentare şi prospectare ecoturistică
Cheilor Turzii
Octombrie
2017
În 2017, în cadrul activităţilor în natură, au fost colectate

informaţii, imagini şi track-uri GPS care au stat la baza
identificarii unor trasee şi circuite noi, pentru completarea şi
diversificarea activităţilor de ecoturism (activităţi pe poteci
tematice, drumeţie, cicloturism, activităţi tematice, activităţi
de iarnă, etc)
Informare şi promovare activitati ecoturistice
Pe tot parcursul anului au fost organizate 18 ture şi activităţi în
natură, la care au participat peste 100 de persoane din ţară şi
străinătate. Pentru o mai bună informare şi promovare a
activităţilor am folosit calendarul de pe website, dar şi
promovarea pe reţelele sociale.
Informaţii suplimentare: www.turdeni.ro (informaţii utile,
hărţi şi track-uri GPS, calendar activităţi, galerii foto-video)
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Publicaţii şi materiale de promovare
În 2017 au fost realizate 2 broşuri de
promovare ecoturistică (Ecoturism pe
Valea Arieşului şi Rezervaţii naturale pe
Valea Arieşului), 1 broşura informativă
Junior Ranger (Descoperă ariile protejate
de pe Valea Arieşului) şi 1 caiet pentru
activităţi Junior Ranger. Au fost reeditate
şi actualizate şi alte materiale (pliante,
hărţi, etc).
Materialele sunt disponibile pentru descărcare:
www.ecotravel.turdaturism.ro (informatii turistice)

#ecoturism
#valeaariesului
#promovare
2017

2017

Alte activităţi şi evenimente

#ziuaapei #edukitchen
Martie-Aprilie 2017

#olimpiadapamantului #proiectedemediu
Mai-Iunie 2017

#bikehour #masacritica
2017

#zep2017 #patrimoniu
Septembrie 2017
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Oameni şi cifre în 2017
540 participanţi la activităţi: din care 440 participanţi la activităţi educative (308
copii şi tineri, 138 adulţi), 100 participanţi ture şi activităţi turistice (drumeţii,
cicloturism, safari foto, etc)
500 participanţi la activităţi şi evenimente de informare şi promovare
54 voluntari, 178 zile de voluntariat (echivalent 8.900 RON) din care 50 zile
activităţi organizare şi coordonare, 34 zile activităţi educative, 50 zile amenajări şi
întreţinere trasee turistice, 44 zile documentare şi prospectare turistică
Colaboratori: Administraţia Natura 2000 Trascău, Albamont, Ecouri Verzi, Pajura
Turda, RYMA Alba Iulia, Salvamont Cluj, SlowFood Turda
Sponsori şi finanţatori: DaVision SRL, Fundaţia pentru Parteneriat şi Mol
România, Primăria Municipiului Turda, Salina Turda S.A

Reflectarea activităţii
22 apariţii media
Digi24, TVR Cluj, Radio Transilvania,
alte publicaţii locale şi online
Web: www.potaissa.org
www.juniorranger.ro
www.turdaturism.ro
www.turdeni.ro
Foto şi Video:
www.potaissa.org/imagini
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Ne găseşti şi pe:

#digi24 #ariiprotejate
Cheilor Turzii
Mai 2017

mai mult

2% ECOTURISM

redirecţionează gratuit 2% din impozitul pe venit

Fundaţia de Ecologie şi Turism POTAISSA
C.U.I. 11182323
Cont: RO31 RNCB 0110 1152 7361 0001
Banca Comercială Română - Sucursala Turda
0744.678674 - contact@potaissa.org
www.potaissa.org - www.juniorranger.ro
www.turdeni.ro - www.turdaturism.ro

