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Activitatea A5.2 Desfășurarea de acțiuni de implicare activă și voluntariat 
 

RAPORT CAMPANIA ”AMENAJARE PARC” 

 

Perioada:  16 mai – 17 iunie 2022 

Locația: Comuna Biliești, Jud. Vrancea, Comuna Suraia, Jud. Vrancea, Comuna 
Movileni, Jud. Galați 
 
Descrierea activității: 

 

În perioada 16 mai - 17 iunie 2022 s-a desfășurat Campania ”Amenajare parc” 
în Comunele Biliești, Jud. Vrancea, Suraia, Jud. Vrancea și Movileni, Jud. Galați, 
campanie inițiată de Asociația Voluntariat Pentru Viață împreună cu experții 
campanii voluntariat și cu membrii grupurilor de inițiativă locală din cele trei 
comune.  
Campania ”Amenajare parc” a fost una din acțiunile de implicare activă și 
voluntariat desfășurate în cadrul proiectului ”Servicii integrate destinate 
comunităților teritoriului GAL Siretul Verde” – Activitatea A5.2 și a avut ca 
obiectiv principal amenajarea unui spatiu de relaxare si recreere pentru 
cetățenii din cele 3 comune. 
 

Necesitatea amenajării parcurilor din cele 3 comune derivă din nevoia de 
petrecere a timpului liber si de recreere, contribuind la creșterea gradului de 
civilizație și la înfrumusețarea comunelor,  cu directe implicații benefice în 
asigurarea unui climat sănătos de conviețuire în cadrul comunității locale și cu 
un impact pozitiv asupra creșterii gradului de socializare a locuitorilor din 
cadrul comunelor implicate. Necesitatea a fost determinată de dorința de a 
crește calitatea mediului ambiant în care trăiesc și își desfășoară activitatea 
locuitorii.  
 

Astfel, campania a inclus sesiuni de promovare și informare a membrilor 
comunității, pregătirea terenului, curățarea parcurilor de deșeuri, vopsirea 
băncilor/coșurilor de gunoi/bordurilor, văruirea copacilor, plantare de 
flori/plante ornamentale, realizarea unui șotron pentru copii și realizarea unei 
alei senzoriale cu diferite tipuri de materiale naturale. 
 



 
 

La acțiunile de curățenie și amenajare desfășurate în cele 3 parcuri au 
participat elevi, părinți, cadre didactice, membri ai comunității, reprezentanți 
ai autorităților publice locale. Materialele necesare au fost furnizate de 
Primăriile celor 3 comune, dar și prin donații individuale de la membrii 
comunității.  
Campania ”Amenajare parc” a fost sprijinită de colaboratorii noștri: Primăria 
comunei Biliești, Primăria comunei Suraia, Primăria comunei Movileni, Școala 
Gimnazială Biliești, Școala Gimnazială Suraia, Școala Gimnazială ”Alexei 
Mateevici” Movileni.  
 

Rezultate 

Prin amenajarea parcurilor din cele 3 comune s-a dezvoltat infrastructura de 
recreere existentă și s-a îmbunătățit nivelul de viață și civilizație. 
În plus, amenajarea parcurilor a contribuit la sporirea gradului de confort și la 
oferirea oportunității de petrecere a timpului liber întrun mod civilizat și 
agreabil. 
Ca urmare a implementării acestei campanii de voluntariat, au fost amenajate 
și înfrumusețate 3 parcuri pentru recreere și petrecerea timpului liber în cele 3 
comune participante. 
Au fost realizate 3 alei senzoriale din materiale naturale, alei care constituie o 
metodă de relaxare pentru toți cetățenii din cele 3 comune.  
Ca urmare a implicării active în aceste campanii, cetățenii celor 3 comune au 
devenit mai responsabili și mai motivați să mențină un ambient curat și 
prietenos, descoperind totodată respectul față de munca depusă și aprecierea 
rezultatelor obținute prin colaborare.  
Campania ”Amenajare parc” a avut o importantă componentă de 
conștientizare a importanței acțiunilor de voluntariat activ și sensibilizare a 
cetățenilor în identificarea situațiilor problematice și găsirea unor soluții 
adecvate rezolvării acestora. 
 
Responsabil activități implicare activă și voluntariat, 
Tuchiluș Cristina  


