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ALBĂ CA ZĂPADA ȘI CELE 1000 DE FLORI 

 

Asociația ADESCO, cu sediul în Cluj-Napoca, va desfăşura, în perioada 2-13 mai a.c., proiectul Albă ca Zăpada și 
cele 1000 de flori, proiect finanţat de Fundaţia pentru Parteneriat şi MOL România, în cadrul programului "Spaţii 
Verzi – componenta Spații Verzi Urbane". 

Scopul proiectului este amenajarea spaţiului de joacă exterior pentru cei peste 100 de copii, cu vârste între 2 şi 6 
ani, de la Grădiniţa „Albă ca Zăpada” din Cluj-Napoca, situată aproape de centrul municipiului, într-o zonă cu 
destinaţie atât instituţională (facultăţi, spitale), cât şi rezidenţială.  

Activităţile prevăzute în proiect vor conduce la plantarea a peste 1000 de flori în curtea grădiniţei, din categoria 
celor perene, precum şi a unor arbuşti pentru delimitarea spaţiilor de joacă, şi iarbă verde în zonele virane. De 
asemenea, vor fi recondiţionate elementele de mobilier existente (băncuţe, aparate de joacă), prin reparare şi 
vopsire, urmând ca spaţiul de joacă să fie dotat şi cu mobilier nou. Nu în ultimul rând, groapa cu nisip, unul dintre 
locurile de joacă preferate al copiilor, va fi amenajată pentru a prezenta un grad de siguranţă mai mare. 

ADESCO va implementa proiectul cu ajutorul voluntarilor proprii, care vor colabora cu personalul grădiniţei, atât 
în activitatea de amenajare a spaţiului, cât şi în activităţi de implicare şi sensibilizare a copiilor cu privire la 
importanţa protejării mediului. Copiii vor fi angrenaţi în activităţile foarte simple (exemplu: udarea florilor 
plantate), pentru a conştientiza rolul lor în păstrarea unui mediu sănătos.  

 

Misiunea Asociației ADESCO este promovarea dezvoltării eco-sustenabile și socio-culturale în comunitățile în care 
activează, având următoarele obiective: protejarea și conservarea bio-diversității si echilibrului natural, formarea 
unei viziuni și conștiințe ecologiste a tuturor cetățenilor și dezvoltarea responsabilităților civice; dezvoltarea 
societății civile prin promovarea tinerilor, multiculturalității și a egalității de șanse, precum și susținerea 
proiectelor culturale și educaționale; sprijinirea persoanelor aflate în dificultate (vârstnici, femei, copii), 
îmbunătățirea calității vieții individuale și colective. 

 
Fundația pentru Parteneriat a fost înființată în 1998 ca fundație independentă și face parte din 
Parteneriatul pentru Mediu, care sprijină proiecte de îmbunătățirea mediului și dezvoltarea 
comunităţilor în șase tări din Europa Centrală și de Est. Misiunea Fundației este sprijinirea 
îmbunătățirii mediului și a dezvoltării comunităților din România, contribuind astfel la formarea 
unei societăți durabile, ce întărește valorile democratice. 
 
 
 

 
Mol România desfaşoară şi programe de responsabilitate socială, fiind una dintre 
companiile cel mai puternic implicate în astfel de acţiuni şi programe.  În anul 2011 MOL 
România oferă 150.000 de euro pentru proiecte în cadrul programului "Spaţii Verzi”, 
program destinat promovării ariilor naturale protejate din România şi reabilitării, respectiv 
înfiinţării spaţiilor verzi urbane. 
 

 
 

Acest material reprezintă exclusiv opinia Asociaţiei ADESCO. Fundaţia pentru Parteneriat şi MOL România nu sunt 
răspunzătoare pentru conţinutul acestui material. 


