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Obiective specifice
OS1. Realizarea în 20 de unități de învățământ a unei campanii/concurs
realizare (poster) cu mesaje privind protejarea mediului aer, apă, sol.
OS2. Realizarea unei campanii, de colectare dopuri PET în 5 licee din Municipiul Arad.
OS3. Realizarea unei campanii de colectare material reciclabil (hârtie) în 5
scoli generale din Municipiul Arad, referitor la importanța eco-voluntariatului ca formă de participare activă la viața comunității
OS4. Realizarea unui concurs de tablouri realizat din dopuri de PET-uri
pentru 5 echipe de tineri formate din (6 membri/echipă) cu vârsta cuprinsă
între 14 și 35 de ani
OS5 Realizarea unei expoziții tablouri realizate din dopuri PET, alături de 50
reprezentanți ai comunității arădene.

Outline of content
Campania a inceput cu doar 5 scoli din judetul Arad, dar la final am avut
mai mult de 20 de institutii scolare implicate, din tot judetul.
S-au colectat mai mult de 300.000 dopuri pet si peste 5 tone de hartie
Dopurile pet au fost utilizate in diverse activitati, precum:
• Alcatuirea celui mai lung lant de dopuri din lume (un record de World
Guinnes Record)
• S-au decorat casute de lemn din “Parcul Copiilor”
• “tablouri” uriase
• Diverse activitati desfasurate cu copiii de la gradinita “Curcubeul” din
Arad
Dopurile strânse de la PET-uri ne-au ajutat să intrăm în Cartea Recordurilor. Vorbim despre o acţiune de amploare a voluntarilor din Arad, care, împreună cu Poliția Locală şi cu alte câteva sute de elevi sau funcţionari publici au înşiruit circa 230.000 de dopuri din plastic cu care au înconjurat de
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câteva ori un stadion. Recordul a fost omologat de către cei de la Guinness
World Records, care urmează să confirme şi scriptic faptul că arădenii au
confecţionat un lanţ de capace lung de peste 2500 de metri.
Practic, sâmbătă, 2 iulie 2016, pe Stadionul Gloria, din Arad, peste 230.000
de dopuri de flacoane din plastic au fost înşiruite pentru a forma cel mai
lung lanț de capace din plastic. Parteneriatul voluntarilor cu cei de la Poliţia Locală a debutat când reprezentanţii „Centrului Județean de Voluntariat
Arad”, au iniţiat o acţiune de colectare a dopurilor prin care se urmăreşte
şi doborârea unui record. Înainte, recordul le-a aparţinut celor din Belgia,
care au format un lanţ de 442 m.
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Pentru succesul acestui proiect s-au utilizat:
• Fly-ere si postere in scoli
• Cutii special concepute pentru colectarea dopurilor si a hartiei
• Publicitate in mass - media
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