ANEXA 1 - raport de activitate lunar
IGIENIZARE: total 71 saci de 120l stransi si predati
 43 Numar de saci cu materiale reciclabile(3 saci reciclabili cu carton au fost stransi in
prima zi de activitate,la Manastirea Sinaia ,restul de 40 reprezinta 20 de saci cu cate o
anvelopa de tractor,iar in ceilalti 20 au fost puse cate 2 anveloze de masina deoarecere
3 nu incapeau)
 28 Numar de saci cu materiale nereciclabile
Prima activitate a fost organizata 20 noiembrie pe coasta din spatele Manastirii Sinaia.-(16
saci)
 Cea de-a doua activitate a fost facuta pe 24 noiembrie la o groapa de gunoi din
Sinaia.
 Activitatea de introducere in proiect a fost facuta la Centrul de informare al
Colegiului Mihail Cantacuzino(28 noiembrie).
 Ultima activiate s-a desfasurat intr-o zona de pe DN1 in apropierea garii din
Sinaia.(29 noiembrie-15 saci).
Apariții media (link-uri):
https://www.facebook.com/diana.stefanescu.750/media_set?set=a.1832649260313788&type=3
Numar voluntari implicati: 37
Sesiuni informative : Groapa din care am scos cauciucurile ,dorim sa o mobilizam in cadrul

acestui proiect.Acolo se gasesc straturi de gunoaie cu pana la un metru,din acesta cauza ne-a
fost putin dificil si sa scoatem acele cauciuri.Acesta activitate a fost o colaborare intre echipa
de igienizare si cea de reciclare,noi am inceput o mica igienizare a celui spatiu si ei s-au
ocupat de reciclarea lor.
Prezentarea proiectului a continut cateva informatii legate de acest proiect si un discurs legat
de importanta igienizarii.
Activitatile au fost impartite pe doua echipe datorita timpului si programului pe care-l
avem.Prima grupa care si-a desfasurat activitatea a fost formata din …(din motive de
confidentialitate, am decis sa nu publicam pe website numele elevilor).Cea de-a doua grupa care
si-a desfasurat activitatea in zona din apropierea garii,a fost formata din ….Din pacate
membrul …. a parasit echipa.Iar in activitatea unde s-au recoltat anvelope am fost toata
echipa.
Am facut si un afis care sa dea de stire prezenta acestui proiect in liceul nostru.
Iar la ultima activitate colegii mei au fost si au vorbit la primarie,si acolo au spus ca vor veni
sa ia ei sacii deoarece nu au gasit niciun tomberon pe Dn1.
Echipa de concurs:
Profesor coordonator:Tocitu Diana Andreea
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Elevi: ...(din motive de confidentialitate, am decis sa nu publicam pe website numele elevilor).
Anexe ce trebuie atasate raportului: fotografii realizate înainte, în timpul și după activitate,
inclusiv cu sacii colectati, adeverinta de la beneficiar (daca este cazul) din care sa reiasa data
evenimentului, locatia, numarul de saci colectati, durata evenimentului și numarul de
voluntari implicati (adusi de echipa de concurs).

Din motive de confidentialitate, am decis sa nu publicam pe website numele elevilor si
tabelul cu semnaturile acestora. Va rugam ca pentru raportare sa transmiteti un astfel
de document.
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