Implicare

8.000 de voluntari sunt aşteptaţi să participe astăzi la
acţiunea de curăţenie “Let’s do it România”
de Cosmin ROMEGA
(citeşte alte articole de la acelaşi autor)
Mii de suceveni sunt aşteptaţi astăzi să participe la cea mai mare acţiune de ecologizare din ţară - “Let’ s do it Româniacurăţenie în toată ţara, într-o singură zi!”.
Organizatorii acţiunii de voluntariat estimează că un număr de 8.000 de voluntari vor da curs invitaţiei lor de a se implica în
campania de curăţenie, demonstrând că le pasă de cum arată ţara lor şi locurile în care trăiesc.
Voluntarii sunt aşteptaţi sâmbătă dimineaţă, de la ora 8.30, la baza turnului colorat de la Iulius Mall Suceava, să se înregistreze şi
să primească informaţii importante pentru buna desfăşurare a proiectului.
Voluntarii vor fi împărţiţi pe echipe, li se vor atribui anumite zone pe care trebuie să le cureţe de gunoaie, iar după ora 15.00,
când se încheie campania de curăţenie, va începe partea a doua a acţiunii, de colectare a sacilor cu deşeuri.
„Let’s Do It, Romania!” este cel mai mare proiect de implicare socială din România, care îşi propune curăţarea deşeurilor din
arealele naturale într-o singură zi. În 2010, peste 200 000 de voluntari au participat la Ziua de Curăţenie Naţională de pe 25
septembrie. În 2011, voluntarii sunt chemaţi pe data de 24 septembrie să facă parte din Echipa Naţională care va curăţa România.
Transportul şi depozitarea deşeurilor, asigurate gratuit
În judeţul Suceava organizatorul acestei acţiuni este Clubul Eco-montan „Origini Verzi”, Garda Naţională de MediuComisariatul Regional Suceava fiind partener strategic în baza Protocolului încheiat între Ministerul Mediului şi Pădurilor şi
Asociaţia Viitorul în Zori, organizaţie care coordonează în acest an Let’ s do it România.
“În calitate de partener în acest proiect, Comisariatul Regional Suceava al Gărzii Naţionale de Mediu s-a implicat în organizarea
acţiunii de preluare a sacilor cu deşeuri ce vor fi colectate de către voluntari, în vederea transportului şi eliminării/ reciclării în
depozite autorizate sau prin agenţi economici specializaţi”, a declarat comisarul regional Diana – Mihaela Găşpărel.
Traseele de colectare au fost stabilite ţinându-se cont de zonele care au fost cartate ca fiind insalubre, în baza informaţiilor
transmise de organizatori. De asemeni, s-a luat legătura cu administratorii depozitelor de deşeuri autorizate în vederea preluării
cu titlu gratuit a deşeurilor colectate în cadrul acţiunii, acestea urmând a fi transportate cu mijloace auto inscripţionate cu sigla
proiectului.
Comisariatul Regional Suceava, prin comisarii din subordine, va participa şi va monitoriza derularea acţiunii pe tot parcursul
zilei, având contact permanent cu organizatorii în vederea schimbului de informaţii pentru o bună desfăşurare şi pentru a
preîntâmpina eventualele disfuncţionalităţi.
La finalul acţiunii, Comisariatul Regional Suceava va înmâna unităţilor de învăţământ, precum şi cadrelor didactice implicate
activ în această acţiune diplome de participare şi de recunoaştere a activităţii susţinute pentru promovarea unei educaţii ecologice.

Citeşte mai mult pe Monitorul de Suceava: http://www.monitorulsv.ro/Local/2011-09-24/8000-

de-voluntari-sunt-asteptati-sa-participe-astazi-la-actiunea-de-curatenie-Lets-do-itRomania#ixzz3RAZArnEV

