
                                                                    

 “Fii prieten cu mediul și el te va răsplăti!” 

 
Proiect finanțat de  

Fundația pentru Parteneriat și MOL România 
 

Lider de parteneriat: ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE EQ, București 

Parteneri: P1 - PRIETENII DE LÂNGĂ TINE, Giurgiu și P2 - ORAȘUL MIHĂILEȘTI, Giurgiu 

Perioada de implementare a proiectului: 01.04.2016 – 15.09.2016 

Scopul proiectului „Fii prieten cu mediul și el te va răsplăti!” îl constituie implicarea parteneriatului public-privat 

creat în vederea amenajării unui spațiu verde de recreere și educație ecologică, în suprafața de 1500 mp, pe 

domeniul public al orașului Mihăilești, prin acțiunea directă a membrilor acestei comunități și a voluntarilor din 

Giurgiu și București.   

Obiectivele proiectului: 

•   Amenajarea unui spațiu verde de 1500 mp cu arbori, arbuști, răsaduri de flori,  bănci, un leagăn și un 
tobogan, coșuri de gunoi, într-o perioadă de 5,5 luni, cu scopul redării în folosul comunității a unui teren aflat pe 
domeniul public al orașului Mihăilești, județul Giurgiu. Se vor crea: un spațiu de joacă tematic „Locul în care 
timpul stă pe loc” și 2 alei tematice: „Aleea Teilor” și „Aleea pașilor către natura”.  
 •   Creșterea gradului de conștientizare a cetățenilor comunității cu privire la măsurile de îmbunătățire a 
calității mediului înconjurător, colectarea selectivă a deșeurilor, dezvoltarea capacității de a cunoaște și de a 
înțelege mediul înconjurător, de a se implică activ în activități de voluntariat în folosul comunității prin 
organizarea campaniilor de informare, dintre care: o campanie de informare și promovare a activităților din 
proiect, cu scopul atragerii voluntarilor și de conștientizare privind măsurile de îmbunătățire a calității mediului și 
2 campanii de educație ecologică, organizate cu ocazia Zilei Mondiale a Populației și a Zilei Mondiale a Mediului.  
 
Grupul țintă al proiectului:  
 
Beneficiarii acestui proiect vor fi cetățenii orașului Mihăilești, elevii și profesorii din școlile gimnaziale și din cadrul 

Liceului Tehnologic precum și copii și cadre didactice din grădinițele aflate în orașul Mihăilești și satele 

aparținătoare, dar și persoane și turiști care se află în tranzit prin orașul Mihăilești.  
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Descrierea activitatilor proiectului: 

 

Nr. 
Crt. 

Denumire activitate Rezultate Data desfășurării 
activității 

1. Conștientizarea comunității 
prin acțiuni de informare  

150 persoane informate și conștientizate cu 
privire la  
-Activitățile proiectului și măsuri de îmbunătățire 
a calității mediului,  
-Importanța comportamentului civic, a 
voluntariatului, a dezvoltării locale plasată sub 
responsabilitatea comunității  
-Ziua Mondială a Populației  
-Ziua Mondială a Mediului    

 
 

03.05.2016 
07.06.2016 
11.07.2016 

2. Ecologizarea zonei 
 

Suprafața de 1500 mp ecologizată. 

 
05.05.2016 
07.06.2016 

3. Plantarea de copaci și 
arbuști 
 

 Arbori și arbuști plantați.  
05.05.2016  

4. Crearea „Aleii Teilor” 1 alee amenajată 
1 spațiu amenajat pentru recreere și ecoterapie 
1 expozitie în aer liber a picturilor copiilor (pe 
Aleea Teilor) -Ziua Păsărilor și a Arborilor 
 

 
 

05.05.2016 
10.05.2016 

5. Crearea spațiului de joacă 
„Locul în care timpul stă pe 
loc” 

1 leagăn și un tobogan  
3 coșuri de gunoi 
4 bănci montate 

 
17.05.2016 -
11.07.2016 

6. Plantarea florilor 
 

Răsaduri de flori plantate. 20.05.2016 

7. Crearea "Aleii Pașilor către 
natură" 

1 alee amenajată 
 

11.07.2016 

8. Întreținerea parcului cu 
ajutorul  voluntarilor și a 
serviciilor de salubrizare din 
localitate 

 Acțiuni de întretinere a spațiului verde. 01.04.2016-
15.09.2016 

 

Acest material exprimă exclusiv opinia autorului, Fundația pentru Parteneriat și MOL România nu 

pot fi făcuți în niciun fel răspunzători de felul în care se folosesc prezentele informații.  
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