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Proiectul „Let's Do It, Romania!” se va repeta anul acesta printr-o noua actiune de voluntariat cu
motto-ul ”Curatenie în toata tara. Într-o singura zi. In 24 septembrie a.c.!". Misiunea proiectului
consta in convingerea si mobilizarea cetatenilor si a autoritatilor sa ia parte la cea mai mare
initiativa de curatare a României de gunoaie. Unul dintre obictivele proiectului este acela de
constientizare a cetatenilor cu privire la importanta conservarii mediului inconjurator si adoptarii
unui comportament responsabil in relatia cu natura.

Pregatirile pentru cel mai mare eveniment de implicare sociala din România au inceput deja la
nivelul judetului Maramures, echipa de coordonare judeteana schitând in mare graficul
activitatilor care vor preceda ac]iunea efectiv` de curat`nie din ziua de 24 septembrie a.c.

Echipa locala de implementare a proiectului „Let's do it România!” doreste sa determine cât mai
multi locuitori ai judetului sa participe activ la curatenia generala din 24 septembrie, zi in care
-asemeni celorlalte judete din tara- oamenii responsabili si cu simt civic vor trebui sa
dovedeasca faptul ca iau atitudine fata de probleme grave ale mediului inconjurator si impotriva
nesimtirii multor semeni de arunca gunoaie la voia intâmplarii. Asadar, maramuresenii sunt
invitati, cu totii, sa se inscrie ca voluntari la acest eveniment anual, sub aspectul implicarii active
in cel mai mare proiect social din tara noastra. Nu de alta, dar maramuresenii vor trebuie sa
imbunătățească succesul proiectului „Let's Do It,Romania!" din anul 2010, când nu mai putin de
11.500 de voluntari au reusit sa colecteze 25.000 de saci de gunoi in mai putin de 5 ore.

Dacă planurile noastre decurg precum ar fi normal, anul 2011 este ultimul în care facem
curățenie. În anii următori ne vom întâlni pentru conștientizare și sensibilizare a oamenilor cu
privire la problemele de mediu.

1/2

''Let's Do It Romania!'' continua si in 2011
Scris de Sighet Online
Miercuri, 06 Iulie 2011 10:25 - Ultima actualizare Miercuri, 06 Iulie 2011 10:37

Mizăm în continuare pe realizarea ambiției noastre de-a adăuga sloganului nostru ”Curățenie în
toată țara într-o singură zi!” mențiunea ODATĂ PENTRU TOTDEAUNA.

Participarea în acest an poate fi una record și nu avem niciun motiv să fim sceptici. Scepticism
a fost anul trecut și cu greu am făcut pasul acesta dar a meritat.

Coordonator regiunea Nord Vest

Adrian Dan Pop
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