
1.Можем да  помогнем да засадим повече дървета - дори малкият принос има 
голямо значение.  
По-долу са дадени цени, които предлага Никола Рахнев, създател на 
инициативата Гората.бг.  
5 лв. = 6 дървета 
10 лв. = 14 дървета 
20 лв. = 33 дървета 
50 лв. = 90 дървета 
100 лв. = 200 дървета 
Към тази инициатива можем да дарим средства, можем да се включим в акциите 
по засаждане, можем да работим и по другите мероприятия с деца, можем да 
предложим събитие.  
  
Най- вероятно може да започнем реални действия по този проект през пролетта .  
За иглолистните видове може да се започне засаждане и сега  м.октомри и 
ноември. Казват, че иглолистно дърво се засажда, когато окапят листата на 
широколистните дървета. Все пак може да се допитваме до специалисти в 
разсадниците или другаде.  
 
 
2.Можем да направим децата  наши съмишленици  
Ще променим бъдещето, ако  успеем да променим само едно поколение  
 А как се променя едно поколение? Единствените начини да разбереш нещо 
истински е като едновременно получиш достатъчно информация и го 
преживееш.  
 Децата са бъдещето ни и ако те са по-информирани, по-активни и част от 
процеса на засаждане на нови гори, то бъдещето ще е  по-чисто, по- добро. 
Защо е нужно децата да засаждат дървета?  
Засаждането на дърво е приятен и забавен начин децата да научат каква е ролята 
на дърветата в природата и в живота на хората. Знанието, добито по този 
нагледен и „изследователски“ начин, се запечатва ярко и трайно в съзнанието на 
децата.  
 

3.Можем да организираме доброволци, които да участват в кампаниите по 
залесяване на Горските стопанства по места. 

4. И още нещо: Ако повече клубове подемат тази инициатива - на сайта на 
Дистрикта може  да се постави брояч, който да показва колко дървета са 
засадени с наша подкрепа. Това действа мотивиращо. В синхрон е и с 
постъпилото предложение да се създадат и именуват «Горичките на Инър 
Уийл»  , или да създадем «Гора на Инър Уийл».  
 


