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Let's Do It, Romania! organizeazd Ziua de CurSlenie NalionalS pe 21 septembrie!

26 dejudele din Rom6nia se al5turd cetor peste 100 de !5ri care fac curilenie in
aceeagi zi in lume!

Cu ocazia a 10 ani de la inceputurile Let's Do It, Romania! a

fost

lansati caftea Let's Do ft, Romania!- cum am reusit sd mobilizdm 7,8 milioane de oameni sd
curele Rom6nia, Cartea este realizati in pafteneriat cu Cuftea Veche Publishing 9i a fost
lansati in cadrul Salonului Internalional de Cafte Bookfest.
Cartea spune povestea celor 10 ani de evolulie a celei mai mari migcdri sociale din Rom6nia 9i
explicd intr-un mod onest 9i plin de curaj cum au reugit o m6ni de voluntari si convingi peste
200 O0O de romSni sd iasi la prima Zi de Curitenie Nalionali desfdgurati pe 25 septembrie
2OLO. dar 9i cum a evoluat organizalia nou infiinlati spre 1.800.000 de voluntari mobilizati in
5 acliuni nalionale

Anul trecut, 158 de !5ri din intreaga lume au pafticipat la Ziua de Curdlenie MondialS, adici 11
milioane de voluntari care au str6ns 88.500 tone de deseuri.
Prin acest proiect se propune curatarea gunoaielor din arealele naturale ale tarii, intr-o singura

zi.
Primaria orasului Iernut solicita tuturor cetatenilor sa pafticipe ca voluntari la Curatenia
Nationala care va avea loc sambata 21 septembrie 2019, incepand cu orele 9.00.
Materialele folosite(saci, manusi) pentru efectuarea curateniei vor fi distribuite in dimineata
zilei de 21.09.2019.
Se poate inscrie orice persoana, indiferent de varsata.Punctul de intalnire este platforma din
fata Casei de cultura lernut, ora 9.00.

Va asteptam sambata 21 septembrie 2O19, ora 9.00, in numar cat mai mare, in calitate de
voluntari!

Proiectul

isi

propune responsabilizarea cetatenilor fata de mediul

inconjurator.
Partenerii institutionali in Romania sunt: Ministerul Mediului, Ministerul Apelor si Padurilor,
Ministerul Turismului, Ministerul afacerilor externe, Ministerul pentru romanii de pretutindeni

