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Conștientizarea publică are rolul de a sensibiliza și responsabiliza populația asupra
problemelor de mediu. În acest sens, REC Moldova a elaborat un program de
acțiuni strategice orientat spre realizarea obiectivului general al proiectului
”Cooperare Regională pentru protecția Bazinului Mării Negre prin reducerea
poluării din agricultură (REPAIR)”, MIS - ETC 1638, finanțat de Programul
Operațional Comun de Cooperare în Bazinul Mării Negre 2007-2013.
Programul de acțiuni urmărește ca scop extinderea gradului de conștientizare a
populației asupra protecției mediului din Bazinul Mării Negre prin reducerea
poluării din agricultură și oferirea unor instrumente practice pentru soluționarea
acestei probleme.
Acesta implică activități concrete concentrate pe: asigurarea accesului la
informare a populației pentru creșterea nivelului de conștientizare, sensibilizarea
şi responsabilizarea publicului pentru adoptarea unei atitudini participative faţă de
problema poluării mediului din agricultură, precum și evaluarea impactului
campaniei de informare şi conștientizare a populației.
Atingerea obiectivelor generale ale programului va fi realizată prin utilizarea mai
multor metode de comunicare publică reflectate în: campanii de informare massmedia (comunicate de presă, interviuri la radio și TV, conferinţe de presă, întâlniri
cu reprezentanții mass-media); campanii neconvenționale de informare
(conferințe, workshopuri, mese rotunde, întâlniri publice, materiale informative,
filme documentare, pagină web, e-mail lists, eco-tabere turistice); campanii
outdoor (panouri, bannere stradale); campanii de evaluare a informării și
conștientizării publice (interviuri, sondaje sociologice, focus-grupuri); activități de
voluntariat etc. Totodată, acesta implică o serie de măsuri cantitative și indicatori
care vor fi folosite ca instrumente analitice pentru măsurarea rezultatelor
programului.
Prin derularea acțiunilor programului, se urmărește dezvoltarea unei atitudini
receptive la problematica numită și conștientizarea populației privind măsurile ce
pot fi întreprinse de către fiecare persoană pentru protejarea mediului, astfel
încât să contribuie la stoparea poluării din agricultură și menținerea unui mediu
curat și sănătos.
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