Бергвальдпроект 2013: TERRA INCOGNITA
Тут ви будете радіти незадимленому ранковому сонцю і білому грибу, що раптово з’явився під вашим
наметом від вчорашнього дощику. Звісно, якщо шануєте природу, цінуєте працю та прагнете зробити
корисну справу для природи та суспільства.
Швейцарсько-український проект Bergwaldprojekt (www.bergwaldprojekt.ch) запрошує вас долучитися до
міжнародних волонтерських робочих таборів, що відбуватимуться у мальовничих гірських місцевостях
Закарпаття. Мета таборів – підтримка захисних функцій гірського лісу у співпраці із фахівцями лісництв
(промислові ліси) та співробітниками парку (природоохоронні території).
Табір I, з 14 по 20 липня, с. Лопухів (Брустури), Тячівський
район (на базі Плайського лісництва Брустурянського ДЛМГ)
Поселення: у будиночку для відпочинку,
що належить лісництву, є можливість для розміщення у власних наметах. Загальна кількість учасників - 15.
Вигоди: на вулиці; є гаряча вода в обмеженій кількості (бойлер), раз на тиждень можливість організувати
сауну.
Комфорт:
мобільний зв’язок обмежений, табір проекту
розташований на кордоні Івано-Франківської та Закарпатської
областей, поблизу туристичного маршруту «Перевал Легіонів».
Інфраструктура та доступ до «об’єктів цивілізації» теж
обмежений. Одне з небагатьох «диких» місць, про які мало хто
знає.
Що будемо робити під час табору:
в лісі: догляд за лісовими культурами, берегоукріплювальні
конструкції, догляд за стежками, спілкування із фахівцями
лісництва;
у вільний від роботи час: знайомитися із особливостями побуту й традиціями села, відпочивати, збирати
гриби та лікарські трави.
NB! По завершенню табору (з 20 по 22 липня) є можливість зупинитися на відпочинок у найближчому
гірському селі Лопухово, яке особливо вирізняється серед найближчих сіл (Усть-Чорна, Колочава) саме тим,
що лежить осторонь «розкручених» туристичних маршрутів і зберегло особливі риси Закарпатського
патріархального села. Ми радо організуємо відвідини місцевих майстрів, майстер-клас із прядіння вовни,
приготування карпатського бограчу, зазирнемо на горище звичайної сільської хати, та оглянемо бункери лінії
Арпада. Вартість додаткової програми сплачується коштом учасників і наразі уточнюється (орієнтовна вартість
– 120 грн).

Табір II, з 21 по 27 липня, с. Лопухів (Брустури), Тячівський
район (на базі Кедринського лісництва Брустурянського ДЛМГ)

Поселення: контора Кедринського лісництва, кімнати та горище, ВІП – місця на сіні та можливість для
розміщення у власних наметах. Загальна кількість учасників - 16.
Вигоди: на вулиці; річка-невеличка із облаштованим місцем для купання, самоорганізований душ.
Комфорт: мобільний зв’язок наявний, але не завжди сталий. Інфраструктура та доступ до «об’єктів
цивілізації» дещо обмежений.
Що будемо робити під час табору:
в лісі: догляд за лісовими культурами, берегоукріплювальні
конструкції, догляд за стежками, спілкування із фахівцями
лісництва;
у вільний від роботи час: знайомитися із особливостями побуту
й традиціями села, відпочивати, збирати гриби та лікарські
трави.

Табір III, 28 липня по 03 серпня, с. Стужиця (на базі Ужанського парку)

Поселення: у організованих наметах на облаштованій ділянці
парку у власних наметах
Вигоди: на вулиці; є гаряча вода в обмеженій кількості
(бойлер)
Комфорт: наявний мобільний зв’язок, табір проекту
розташований недалеко від мальовничих гірських сел Загорб та
Стужиця, майже на кордоні трьох країн (Україна, Словаччина,
Польща), поруч є чиста гірська річка, де можна купатися.
Що будемо робити під час табору:
в лісі: догляд за лісовими культурами, берегоукріплювальні
конструкції, догляд за стежками, спілкування із фахівцями національного парку;
у вільний від роботи час: знайомитися із особливостями побуту й традиціями села, відпочивати, збирати
гриби та лікарські трави.
NB! По завершенню табору у день від’їзду учасникам пропонується одноденна додаткова програма у сусідніх
селах Ужанської долини: Невицький замок, лемківська садиба, дерев’яний храм XVII ст., мінеральні джерела,
оборонна лінія Арпада. Маршрут програми формується в залежності від погодних умов та доступності об’єктів
для відвідування. Вартість додаткової програми сплачується коштом учасників і становить орієнтовно 30 - 35
гривень.

Табір IV, 04 - 10 cерпня, Ужанська долина, с. Стужиця (на базі Ужанського парку)
Поселення: у організованих наметах на облаштованій
ділянці парку або у власних наметах
Вигоди: на вулиці; є гаряча вода в обмеженій
кількості (бойлер)
Комфорт: наявний мобільний зв’язок, табір проекту
розташований недалеко від мальовничих гірських
сел Загорб та Стужиця, майже на кордоні трьох країн
(Україна, Словаччина, Польща), поруч є чиста гірська
річка, де можна купатися.
Що будемо робити під час табору:
в лісі: догляд за лісовими культурами, берегоукріплювальні конструкції, догляд за стежками, спілкування із
фахівцями національного парку;
у вільний від роботи час: знайомитися із особливостями побуту й традиціями села, відпочивати, збирати
гриби та лікарські трави.
NB! По завершенню табору учасникам пропонується одноденна додаткова програма у сусідніх селах
Ужанської долини: Невицький замок, лемківська садиба, дерев’яний храм, мінеральні джерела, лінія Арпада.
Вартість додаткової програми сплачується коштом учасників і становить орієнтовно 30-35 гривень.

Для отримання більш детальної інформації і подання анкет на участь у таборах телефонуйте/
пишіть, будь ласка: Поштаренко Галині (80503832032) Zachodi2002@rambler.ru, чи Валентину Волошину
(050 372 0327) valik.voloshyn@gmail.com
а також шукайте новини у групі «Bergwaldprojekt» (в контактах)
Анкети просимо надсилати не пізніше 25 червня!

Важлива інформація:
√ Ініціатива Бергвальдпроект перш за все передбачає фізичну роботу і прості умови проживання, без
надмірного розкошу, в лоні дикої карпатської природи.
√ Звертаємо вашу увагу на те, що інфраструктура мобільного зв’язку і транспорту в районі обмежена,
тому людям, що мають проблеми зі здоров’ям, слід звернути на це увагу, якщо вони мають бажання
взяти участь у таборі.

√ Табір є міжнародним і при відборі кандидатів для табору орагнізатори звертатимуть увагу на
можливість спілкування іноземними мовами (англ., франц., нім.)
√ Зручності для дотримання гігієни також доволі обмежені (вигоди – на вулиці, організація душу
можлива в індивідуальному порядку), тому на це теж необхідно звернути увагу тих, хто звик до
більшого комфорту.
√ Програма та вартість додаткової програми формуватиметься залежно від побажать відібраних
учаників, але не пізніше 30 червня.
√ Ми позиціонуємо себе як команду однодумців, що прагнуть до свідомого ресурсокористування,
тому намагаємося оптимізувати витрати на пластик, електрику та скло.
√ Ми намагаємося закуповувати продукти, виготовлені місцевим населенням, а також готувати
страви, характерні для даного регіону.
√ Фото з проекту можна знайти у групі Bergwaldprojekt на Фейсбуці, vkontakti, або на сайті проекту
www.bergwaldprojekt.ch

√ Обов’язкове обладнання для учасників:
-

каремат та спальник

-

невеликий рюкзак для щоденних виходів в гори

-

добротне взуття придатне для ходіння по горах (не кросівки!)

-

змінне взуття

-

плащ/ куртка від дощу

-

ліхтарик

-

КЛМН (кружка, миска, ложка, ніж)

-

Індивідуальна аптечка

У проекту є свій характер. Хто там не був, той не знає 

