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Lef s Do It, Romania! - Pe 21 septembrie 2019 facem curatenie pe toata Planeta intr-o singura zi! 

5% din populafia G/obului este aeteptata sa participe la cea mai mare ac{iune de voluntariat din istorie: 

World Cleanup Day 

Romania, la a ~aptea Zide Cnratenie Nationala 

150 de \iiri din intreaga lume se unesc in cea mai ambi\ioasa mi~care civica la nivel international - World 

Cleanup Day. Pe 21 septembrie 2019, milioane de voluntari din intreaga lume vor spune ,,Let's Do It!" in lupta 

impotriva uneia dintre cele mai presante probleme de mediu - de~eurile. 

Romania va organiza o Zi de Cura\enie Na\ionala pentru a ~asea oara, dupa cele 5 ac\iuni de succes 

desra~urate incepand cu anul 2010. Let's Do It, Romania! este cea mai mare mi~care sociala din Romania - pana 

acum, peste I 400 000 de voluntari au participat la evenimentele Let's Do It, Romania! ~i au cura\at 18 000 de tone de 

de~euri. 

In judetul DOLJ actiunea are suportul principalelor autoritati publice din comunitate:Primaria Municipiului 

Craiova si Inspectoratul Scolar Judetean Dolj. 

Rugam pe aceasta cale ca fiecareunitate scolara din municipiul Craiova sa trimita pe e-mailul 

iulian@jcicraiova.ronumele, telefonul si adresa de email a persoanei desemnate sa coordoneze actiunea din 

data de 21 septembrie 2019. 

In fiecare localitate dinjudet vor fi echipe formate din autoritati, cadre didactice si voluntari care se vor inscrie 

pe platforma www.jcicraiova.ro pentru a li se elibera contract de voluntariat si a avea o evidenta in timp real a 

numarului de voluntari participanti la curatenie. 

Detaliile organizatorice vor fi comunicate persoanelor desemnate de dumneavoastra. 

Pana pe 20septembrie 2019 toate scolile trebuie sa aiba coordonatorul desemnat si datele acestei persoane sa 

ajunga la organizatorii judeteni. 

Mai multe informatii gasiti pe site-ul JC! Craiova-www.icicraiova.ro 

Date de contact: Julian Tanase, Coordonator Jude! Dolj 

iulian@jcicraiova.ro, Tel: 0723 042 565 
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