Pro-cicloturism
DOMENIU: Dezvoltare comunitară
LOCALITATE: Urlați
DURATA IMPLEMENTĂRII: 10 luni
INIȚIATOR: Mircea Crisbasanu
Sunt un pasionat implicat de peste cinci ani în dezvoltarea cicloturismului în România și sunt membru
al Stupului Roi, unde alături de alte „albinuțe” dezvoltăm proiecte legate de educație, artă&cultură și
leadership. Mă bucur că cicloturismul capătă potențial tot mai însemnat în România. Abia aștept să
începem treaba în regiunea Dealu Mare!

DESPRE PROIECT
Regiunea Urlați – Dealu Mare este o zonă superbă, pitorească, cu foarte multe de oferit, dar în același
timp săracă, simțindu-se lipsa implicării tinerilor în dezvoltarea sustenabilă a comunității din care
provin.
Prin promovarea crescândă a cicloturismului în regiune și atragerea tinerilor localnici către fenomen
lucrurile se pot schimba în bine (a început deja să se întâmple). Cicloturismul contribuie multilateral
la creșterea economico-socială a unei regiuni și aduce o mulțime de beneficii către variate categorii
de persoane, de la turiștii vizitatori și până la tinerii localnici care pot dezvolta diverse idei de
antreprenoriat în domeniul turismului pe bicicletă.
Asociația ROI și Cycling Romania au descoperit deja câțiva tineri motivați, capabili, entuziaști, într-un
cuvânt - frumoși, care pot pune umărul la transformarea regiunii Urlați într-o destinație recunoscută
pentru cicloturism în România și chiar și în Europa. Pasul următor este ca ei să fie antrenați, să învețe
din experiența dobândită de alții și apoi să își lase amprenta unică și decisivă pe modul în care
comunitatea lor se va dezvolta.

SUSTENABILITATE
Pe termen lung, ROI își propune să continue direcția implementării de proiecte ce implică dezvoltarea
tinerilor prin sport și cultură. Se dorește un impact cât mai mare, de aceea proiectul prevede
constituirea Clubului Tinerilor din Urlați, un nucleu de inițiativă care va putea crește independent și
după ce proiectul se va încheia.
Acest Club va putea demara diverse alte proiecte, beneficiind de susținerea permanentă a membrilor
ROI. Apoi, odată ce zona va fi tot mai mult recunoscută ca destinație excelentă pentru cicloturism,
numărul de turiști pe bicicletă va crește constant, de la un an la altul, facilitând dezvoltarea economică
locală și stimulând diverse inițiative de antreprenoriat.

Acțiuni de follow-up:

- Păstrarea contactului cu grupul de lucru al tinerilor și încurajarea lor de a continua proiectele cu
impact în comunitate - Se vor identifica tinerii cu potențial de management și de leadership. Ei vor fi
încurajați să dezvolte proiecte personale care se aliniază ca tematică la viziunea lor asupra dezvoltării
societății locale.
- Se va continua dezvoltarea website-ului de promovare a celor mai frumoase regiuni turistice din
regiunea Dealu Mare pentru cicloturiști
- Echipa Cycling Romania plănuiește concentrarea activităților de viitor pe zona Dealu Mare și va
continua procesul de educare a autorităților locale referitor la beneficiile cicloturismului (sociale,
economice, culturale), încurajând apariția inițiativelor primăriilor și școlilor.

CAUZĂ
Având în vedere că membrul Asociației ROI, Mircea Crisbășanu cunoaște foarte bine regiunea Urlați,
au fost identificate o serie de probleme ce persistă în micul oraș și în împrejurimi. Cea mai mare dintre
acestea este lipsa implicării tinerilor în dezvoltarea sustenabilă a comunității din care provin.
Cauze principale:
- Lipsa exercițiului implicării active în viața civilă
- Lipsa existenței programelor specifice de finanțare de proiecte
- Dezvoltare insuficientă a sectorului economic și puține oportunități de carieră în regiune Prin
introducerea și promovarea cicloturismului în zonă (proiecte comune, evenimente organizate, vizite
de studiu), tinerii localnici vor reuși să aprecieze mai bine valorile de care dispun chiar în locul în care
trăiesc și se vor implica mai mult în rezolvarea problemelor comunității.
Tinerii vor învăța ce înseamnă tururile ghidate pe bicicletă, vor descoperi calitățile unui lider de
proiect, ale unui manager, ale unui bun echipier, vor contribui la îmbunătățirea infrastructurii locale
(amenajare trasee, ecologizare), vor identifica și vor învăța să aprecieze valorile locale.

OBIECTIVE
Obiectivule proiectului (pe durata de 10 luni):
- Organizarea unui grup de lucru - club de inițiativă al tinerilor pe domeniul educație prin turism
(nucleul este deja format)
- Capacitarea grupului de lucru prin diverse activități specifice, cu rolul de a transfera know-how
relevant - Identificarea potențialului turistic local, de interes în primul rând pentru cicloturiști
- Identificarea și semnalizarea a 10 trasee diversificate pentru cicloturiști (inclusiv obiectivele turistice
aferente), măsurând un total de 500km
- Organizarea unui eveniment de lansarea/inaugurare a traseelor în luna septembrie (luna culesului
de struguri în Dealu Mare)
- Creșterea cu 50% a numărului de turiști pe bicicletă

- Organizarea a minim 5 întâlniri cu localnicii vizavi de beneficiile și importanța susținerii eco-turismului
în regiune (primării, școli, ONG-uri locale)

BENEFICIARI DIRECȚI
Prin proiect se urmărește un impact pozitiv semnificativ asupra societății (localnici, tineri
dezavantajați, ONGuri, factori de decizie locali, primării, media).
- Grupul nucleu de tineri (Clubul Tinerilor de Succes) care va învăța să gestioneze proiecte, să lucreze
în echipă, să inițieze și să ducă la bun sfârșit alte proiecte de viitor.
- Tinerii localnici (dezavantajați sau nu) se vor putea integra în repetate rânduri cu echipele de lucru
(prin participarea la tururile pe bicicletă, evenimente în aer liber, discuții) și vor reuși să înțeleagă mai
bine care sunt scopurile voluntariatului. Sportul și mersul pe bicicletă va fi promovat în societate și
oamenii vor înțelege ce efecte pozitive le poate oferi.
- Turiștii vizitatori, români sau străini. Ei se vor putea bucura de frumusețile zonei, de interacțiunea cu
localnicii, vor putea achiziționa diverse produse locale (miere, fructe, legume, lactate).
- Localnicii-gazdă care vor învăța „cum să primești un turist”
- Autoritățile locale (primării, școli) se vor implica în proiect și vor contribui la implementarea și
promovarea activităților

IMPACT
Proiectul „Pro-Cicloturism” va crește cu peste 50% numărul de turiști pe bicicletă în regiunea Dealu
Mare. Se va promova susținut acest proiect, profitând de experiența Asociației ROI - proiectul Turul
Dunării, unde peste 30 de tineri voluntari au contribuit la dezvoltarea infrastructurii de cicloturism dea lungul Dunării - http://turuldunarii.cyclingromania.ro/
Tinerii implicați vor dobândi o serie de importante abilități și competențe, printre care: leadership și
lucrul în echipă, competențe digitale, de expresie culturală, spirit de inițiativă și antreprenoriat,
competențe civice și sociale, vor învăța să învețe,
Alte rezultate de proiect așteptate:
- (Pe termen lung) Crearea de grupuri de lucru cu voluntari, tineri din comunitate, autorități locale,
reprezentanți ai școlilor, antreprenori locali. Migrația tinerilor către marile orașe sau către țări străine
va fi redusă odată cu crearea de oportunități economice locale (turism sustenabil, agricultură, cultură
și educație)
- Reducerea impactului negativ asupra mediului prin campanii de conștientizare și prin acțiuni de grup
de ecologizare
- Accesul către mijloace de dezvoltare personală în rândul tinerilor, prin folosirea metodelor de
educație non-formală și prin interacțiunea constantă în discuții, dezbateri, schimburi de idei
– Facilitarea accesului la programe de finanțare comunitară. Localnicii vor putea studia posibilitatea
de a scrie proiecte ce vor putea atrage finanțări prin diverse programe

