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În atenția domnului Primar,  

  

  

Prin prezenta, Asociația “Let’s Do It, Romania”, are deosebita onoare de a vă invita să vă alăturați în calitate de partener proiectului 

“Ziua de Curățenie Națională 2019”. 

 

  

După cum știți, “Ziua de Curățenie Națională” este o inițiativă ce a luat naștere în Estonia în anul 2008. În România, în cele șase 

ediții desfășurate începând cu anul 2010, am reușit să mobilizăm aproximativ 1.800.000 de voluntari, dintre care mai mult de 

800.000 au fost tineri. Cu ajutorul lor, dar și cu susținerea a 400 de companii și a 1900 de primării, am reușit să strângem peste 

21.500 de tone de deșeuri. 

  

 

Suntem bucuroși să vă anunțăm că în 2019 vom continua această inițiativă alături de colegi din peste 150 de țări, sub numele de 

“World Cleanup Day”.  

Astfel, pe 21 septembrie 2019, ne propunem să contribuim la mobilizarea voluntarilor din toată lumea pentru a curăța deșeurile de 

pe toată suprafața Pământului, într-o singură zi. Noi, cei din echipa “Let’s Do It, Romania!”, vrem să mobilizăm în ziua de 21 

septembrie peste 500.000 de locuitori din toate județele țării pentru a demonstra încă o dată că împreună putem face o schimbare 

pozitivă și de impact în comunitățile în care trăim. 

 

  

Considerăm că răspunzând pozitiv invitației noastre puteți oferi sprijinul în vederea realizării proiectului în următoarele puncte 

cheie: 

-  Sprijinirea proiectul prin transmiterea unei invitatii in cadrul aparatului administrativ  pentru implicarea voluntara in 

actiunea de curatenie din 21 septembrie 2019; 

-  Acordarea de ajutor coordonatorilor de la nivel judetean in organizarea actiunii de la nivel local 

-  Sprijinirea cu materiale pentru curatenie necesare voluntarilor de la nivel local ( saci si manusi); 

-  Sprijinirea in preluarea si transportul deseurilor colectate de voluntari la puncte de colectare si/sau depozitare a 

deseurilor. 
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