Iniţiativa educaţională „Lumea ta? Curată!”
2.083 de elevi din 38 şcoli din Sectorul 1 învaţă despre comportamentul civic şi
responsabil faţă de mediu
Fundaţia PRAIS, în parteneriat instituţional cu Primăria Sectorului 1, Inspectoratul Şcolar al
Municipiului Bucureşti, alături de Romprest, partener principal, lansează a doua ediţie a iniţiativei
educaţionale „Lumea ta? Curată!”, care are ca scop educarea a 2.083 de elevi de clasa a IV-a din
38 de şcoli din Sectorul 1, pentru a le dezvolta un comportament civic şi responsabil faţă de mediu,
prin economisirea resurselor planetei, respectul faţă de arbori, plante, faţă de natură şi bogaţiile
sale în general. Programul stimulează voluntariatul prin acţiuni extracurriculare concrete, prin
plantări de arbori şi plante şi colectarea selectivă a deşeurilor în cadrul şcolilor.
„Participarea noastră în acest program este expresia înţelegerii priorităţii de a le oferii copiilor
astăzi, acum, la vârsta la care îşi formează deprinderile, toate mijlloacele de formare de care
dispunem, pentru ca ei să devină adulţi responsabili în protejarea naturii şi a planetei”, a declarat
Florin Bolchiş, Vicepreşedinte Romprest.
Toţi elevii din clasa a IV-a din Sectorul 1 au primit gratuit câte o carte educaţională
„Lumea ta? Curată!”, autocolante şi pliante pentru informarea directă a peste 6.000 de părinţi şi
rude ale copiilor. Fiecare şcoală a fost dotată de către Romprest cu pubele pentru hârtie şi plastic
pentru colectarea selectivă a celor două tipuri de deşeuri, cantităţile colectate urmând a fi
cuantificate în fiecare lună. Pe platforma de comunicare, www.lumeatacurata.ro, se va genera topul
celor mai active şcoli din Sectorul 1.
„Din respect pentru mediul în care trăim şi faţă de semenii noştri, am decis să susţinem acest
program de informare a elevilor şi să le dezvoltăm o atitudine sănătoasă faţă de mediul
înconjurător şi faţă de societate”, a declarat Andrei Chiliman, Primarul Sectorului.
Acest program educaţional extracurricular promovează metodologii moderne de învăţare: 38 de
lecţii deschise cu specialişti pe teme de protecţie a mediului; elevii vor fi stimulaţi să scrie, timp de
un an, compuneri şi proiecte pe tema protecţiei mediului, grija faţă de natură şi resursele sale.
Compunerile introduse de elevi direct pe website-ul www.lumeatacurata.ro, vor fi premiate lunar.
Elevii vor crea obiecte decorative din materiale reciclabile, vom organiza 38 de expoziţii
intra-şcolare; câştigătorii la nivel de sector vor fi premiaţi în iunie 2010 în cadrul unei ample
ceremonii, într-un cadru expoziţional. Elevii vor planta prin voluntariat plante şi copaci.
„E timpul să alegem un alt fel de progres! Şi prin această iniţiativă şcolară, Fundaţia PRAIS
promovează direct valorile platformei de comunicare şi pieţei mondiale LOHAS – „Lifestyles of
Health and Sustainability”, lansată în România anul trecut de către noi: civismul, etica, accesul
la educaţie şi dezvoltare personală a tinerei generaţii, stilul de viaţă sănătos, dezvoltarea
durabilă a societăţii. Încrederea şi generozitatea partenerilor noştri, au făcut posibil ca acest
program să fie prezent în şcoli. Avem speranţa că îl vom putea dezvolta curând la nivel naţional!”
a declarat Silvia Bucur, Preşedintele Fundaţiei PRAIS.
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În şcolile din judeţele Arad, Timiş, Braşov şi Constanţa acest program educaţional extracurricular
este susţinut de către partenerii Fundaţiei PRAIS, companiile Smihtfield România şi Lafarge
România.
În anul şcolar 2008-2009, Fundaţia PRAIS a derulat pilotul iniţiativei naţionale
„Lumea ta? Curată!”. 2.200 elevi de clasa a IV-a şi 103 învăţători din 34 de şcoli din Bucureşti au
reuşit, în numai 2 luni, să colecteze voluntar peste 4.540 kg de hârtie, echivalentul a 57 de metri cubi
de hârtie, şi 835 kg de plastic, echivalentul a 42 de metri cubi de plastic, peste 900 de obiecte de
arta decorativă din materiale reciclable au fost create de elevi şi peste 50 de compuneri au fost
câştigătoare.
În cadrul programului pilot au participat şi 100 de elevi de la Şcoala Generală din Comuna Maşloc,
Judeţul Timişoara, 30 de elevi de la Şcoala Generală din Satul Vânători, Comuna Mişca, Judeţul
Arad, sub coordonarea echipei Smithfield Ferme, precum şi 119 copii de clasa a IV-a ai angajaţilor
din cele trei divizii ale companiei Lafarge România.
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Iniţiativa LOHAS a fost lansată în 2008 de către echipa PRAIS care a decis, ca prin toate proiectele
sale, precum şi prin strategiile de comunicare corporată şi de brand pe care le dezvoltă alături de
clienţii săi, să promoveze un alt fel de progres, un mediu economic etic, accesul la resurse, la
educaţie, la cultură, dezvoltarea sustenabilă, protecţia mediului înconjurător, toate acestea fiind
astăzi mai mult decât oricând, o prioritate mondială.

Fundaţia PRAIS a fost înfiinţată în anul 2002 de PRAIS Corporate Communications, pentru a
contribui şi susţine dezvoltarea de proiecte comunitare în domeniul educaţiei tinerei generaţii,
protecţiei mediului şi sprijinirii culturii. Mişcarea Naţională „Milioane de Oameni, Milioane de
Copaci” – www.milioanedecopaci.ro lansată de Fundaţia PRAIS în anul 2006 a ajuns la a IV-a
ediţie şi este recunoscută oficial de către United Nations for Environment Programs UNEP, fiind
inclusă în programul global al UNEP „Plant for Planet”. Această recunoaştere a fost obţinută
datorită recordurilor înregistrate de mişcare: 500 de organizaţii înscrise, peste 38 de milioane de
arbori şi 11 milioane de plante plantate în 3 ani în România.
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