Proiectul: “Mie-mi pasă! Las curat in urma mea.”
Coordonatorul proiectului: prof. Burlacu Diana-Maria
Parteneri: Primăria Municipiului Focșani și Poliția Municipiului Focsani
i
Organizatorul: Gupul “GREENER FUTURE” al Liceului Pedagogic ”Spiru
Haret”: Vaida Diana-Roberta(primar),Gheorghe Ștefania(viceprimar),Ion ArianaȘtefania(viceprimar),Bucșă Vlad-Alexandru, Ungureanu Paul, Mereuță Diana-Georgiana,
Gheorghe Roxana-Lăcrămioara, Podgoreanu Oana-Andreea, Pătrașcu Alexandra-Iulia,
Rusu Alexandra-Florina, Bucălău Ana-Maria, Costache Cristina, Tutoveanu Alin-Andrei,
Ștefan Ider-Nicolae, Florea Teodora-Ștefania, Tofăleanu Bogdan-Ionuț, Turtoi Alexandra,
Spînu Florentina-Ionelia, Grosu Andreea, Bobeleac Andreea, Tătaru Cristina, Galea
Ioana-Cristina (consilieri).
Necesitatea proiectului: Ne dorim ca prin inițiativa noastră să arătăm locuitorilor
acestui oraș riscurile la care se expun trăind intr-un mediu poluat, dorim ca orașul nostru
să fie cât mai curat, vrem să îi facem pe locuitorii orașului să înțeleagă că se poate trăi
într-un mediu sănătos și vrem să îi facem să conștientizeze importanța reciclării. Orașul
nostru ar putea fi înscris într-un top constituit din cele mai “murdare” orașe, iar acest lucru
trebuie schimbat.
Scopul proiectului: EDUCAREA POPULATIEI pentru pastrarea orașului cat mai
curat și totodată îmbunătățirea condițiilor de mediu prin combaterea poluării de orice fel.
Obiectivele proiectului:
 educarea locuitorilor orașului;
 conștientizarea importanței sănătății mediului;
 îmbunătățirea aspectului orașului, în special a parcurilor prin creșterea conștiinței
civice;
 implicarea populației în activități de voluntariat cu scopul îmbunătățirii imaginii
orașului;
 reducerea aruncării pe jos a gunoaielor;
Planul de activitate:
Activitatea 1:
Echipa “Greener Future” dorește înființarea unor patrule
civile de voluntari, însoțite de unul sau mai mulți reprezentanți ai legii care să circule pe
toată aria municipiului cu scopul de a răspândi idei și informații clare precum unele
statistici, exemple pro și contra acțiunii noastre și pentru a comunica populației despre
importanța curățeniei orașului, despre faptul că trebuie să reciclăm și să evoluăm ca
popor pentru a contribui la formarea unui oraș curat și in cele din urmă mult mai frumos.
Se urmărește în special educarea populației și conștientizarea pericolelor la care
suntem expuși prin simpla aruncare a gunoaielor pe lângă coșuri sau pe jos, deoarece
aceste reziduri contribuie în mod negativ la imaginea orașului.
Avem două exemple de situații pe care vrem să le prezentăm populației orașului
prin discuții directe, pe stradă, prin școli sau prin parcuri. Este necesar să conștientizăm
faptul că nu ar trebui să aruncăm gunoaiele decât în locuri amenajate, să facem în așa fel
încât, să încapă cât mai multe în tomberoanele amenajate pentru a micșora factura la
transport. Vrem să prezentăm populației câteva lucruri simple care ar face din orașul
nostru un oraș mai curat: spre exemplu, atunci când reciclăm sticlele de plastic sau din
aluminiu, trebuie să le presăm astfel încat acestea să ocupe cât mai puțin spațiu, în al
doilea rând, copii cu vârste între 2-14 ani au un sistem imunitar instabil, iar toate
ambalajele, dejecțiile de la animalele de companie și ceea ce se aruncă pe jos,
reprezintă un adevărat pericol pentru populația tânără. De asemenea, vrem să îi educăm,
ca atunci când nu găsesc un coș în apropiere să păstreze gunoiul până în momentul în
care au unde să îl arunce în mod corect.
Prin aceste patrule vrem să îi învățăm pe locuitorii orașului cum să pastreze cât mai
curat în jurul lor, să conștientizeze cât de importantă este sănătatea mediului înconjurător

și nu în ultimul rând vrem să tragem un semnal de alarmă în ceea ce privește cheltuielile
aferente curățeniei orașului.
Activitatea 2:
Pentru a stimula procesul de conștientizare, dorim înființarea
unei pagini publice de FACEBOOK pe care vor fi postate fotografii cu “inculpații”, cei care
aruncă gunoie pe jos sau contribuie negativ la derularea acestui proiect, dar și exemple
pozitive de oameni cu inițiativă ce au ajuns să înțeleagă pericolele la care se expun și
necesitatea acestei acțiuni. Dorim ca impactul publicării acestor acțiuni să aibă un efect
pozitiv asupra populației din oraș. Totodată urmărim chiar și sancționarea persoanelor
prinse în fapt, în cazul în care blamarea publică nu este eficientă și de ce nu premierea
celor ce susțin și pun în aplicare acțiunea noastră.
Activitatea 3:
Susținerea unor conferințe de către membrii echipei noaste în
una din sălile de spectacol ale orașului, urmărind educarea non-formală, în cadrul cărora
să rulăm filmulețe, documentare cu anumite cazuri posibile, consecințe, rezultate ale
reciclării, statistici, diagrame din care să reiasă cât este de important să trăim într-un
mediu curat.
Bugetul proiectului: fluturași tipăriți pentru conferință și pentru patrula civilă,
dimensiune 15/20 cm, color, pe ambele fețe: 1.000 buc. x 1.00 lei - 1.000 de lei
Rezultate așteptate ale proiectului:
 educarea populației;
 conștientizarea populației;
 curațenia orașului;
 înfrumusețarea orașului;

numărul de persoane care aruncă gunoaie pe jos va fi diminuat cu aproximativ
30%;
 scăderea costurilor de transport pentru gunoaie și scăderea cheltuielolor pentru
curățenia orașului, măcar cu 10%.

