ANEXA B
Vă rugăm să prezentaţi proiectul implementat în maxim 20 rânduri, pe baza întrebărilor ajutătoare de mai
jos. Scurta prezentarea trebuie elaborată în stil narativ şi va apare pe pagina de web a programului.

1. Organizaţia aplicantă: ATE DIANTHUS MEDIAŞ
2. Localitatea şi locul de desfăşurare a proiectului: LOCALITATEA MEDIAŞ, PARCUL DE
PE STRADA VALEA ADÂNCĂ
3. Care este scopul proiectului (1 propoziţie) Scopul principal al proiectului este transformarea
unei zone verzi într-un loc public de destindere a cetăŃenilor, dar şi conştientizarea acestora
faŃă de faptul că fiecare este responsabil de întreŃinerea frumuseŃii şi curăŃeniei în locul
creat.

4. Descrieţi sumar activităţile desfăşurate în cadrul proiectului (max. 5-6 rânduri): În primul
rând s-a făcut informarea şi instruirea celor implicaŃi în proiect, şi s-a făcut
informarea mass mediei locale, pentru ca cetăŃenii să ştie că zona în discuŃie este
amenajată cu ajutorul elevilor şi a celorlalŃi parteneri implicaŃi. S-au achiziŃionat
uneltele şi mobilierul necesare, s-au plantat pomi, flori, gard viu, s-a vopsit
mobilierul existent, s-au amplasat bănci, panouri informative, suport pentru
biciclete, dar şi coşuri de gunoi.
5. Enumeraţi rezultatele proiectului (mobilier amplasat, spaţiu verde amenajat, număr
participanţi, parteneri, etc. – max. 5-6 rânduri) : În urma proiectului implementat cu
ajutourul a aproximativ 55 de participanŃi din partea partenerilor, a rezultat un parc
în care există acum amplasate 3 bănci, 2 panouri informative, 1 suport pentru
biciclete şi 2 coşuri de gunoi. În ceea ce priveşte elementele decorative, s-au
plantat 300 fire de gard viu, 8 pomi şi 200 de trandafiri. Aceştia din urmă nu mai
există, fiind dezrădăcinaŃi de rău-făcători. Partenerii proiectului au făcut ca totul să
fie posibil prin buna înŃelegere şi colaborare de care au dat dovadă.
Totodată vă rugăm să ataşaţi 2 fotografii despre spaţiul amenajat în cadrul proiectului, înainte şi
după implementarea acestuia. Este preferabil ca fotografiile să fie realizate din acelaşi unghi încât
diferenţa între spaţiul iniţial şi cel amenajat să fie vizibilă.

