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Prezentare Asociație
Asociația Tot Mai Verde Brașov a fost înființată în aprilie 2017, având ca misiune crearea unui mediu

mai curat şi sănătos pentru cetățeni. 

Viziunea Asociației Tot Mai Verde: 

 Considerăm  că  o  comunitate  (rețea)  de  oameni  și  de  inițiative  ”verzi”  poate  angrena  o

importantă  putere  creativă  în  ceea  ce  privește  protecția  mediului,  fapt  ce  poate  deveni  o

normalitate în această societate.

 Considerăm că lucrurile pot să fie făcute mai bine pe partea de învățare a populației despre

protejarea mediului.

Pe lângă toate acestea, un aspect important pe care noi, Asociația Tot Mai Verde  punem accentul este:

transparența. Dorim  ca  fiecare  persoană  să  vadă  informațiile  financiare  ca  printr-o  fereastră  fără

perdele. Transparența este un element foarte important pentru noi. De ce transparență? Credem că se

poate și așa. Și pentru noi este mai ușor decât să avem un registru de casă în format fizic. Lucrurile în

ziua  de  azi  sunt  dinamice  și  noi  avem  nevoie  de  aceste  informații  cât  mai  rapid.

Prin această transparență oricine poate să vadă ce facem cu banii, pe ce îi cheltuim. Oricine donează

bani poate să vadă la ce îi folosim. 

Scopul şi obiectivele asociaţiei sunt:

1. Dezvoltarea şi/sau implementarea de programe de educaţie ce au ca scop dezvoltarea

reciclării; 

2. Dezvoltarea de proiecte care promovează reutilizarea de diferite produse

3. Dezvoltarea de proiecte care aduc beneficii reale mediului

4. Colaborarea cu persoane fizice şi juridice interesate în promovarea reciclării;

5. Creşterea nivelului de educaţie şi percepţie asupra importanței reciclării, reutilizării;

6. Încurajarea implicării societăţii civile şi a sectorului non-guvernamental în dezvoltarea

unei atitudini pozitive faţă de obiectivele asociaţiei; 
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7. Desfăşurarea de activităţi economice în conformitate cu legea, al căror profit va servi

exclusiv la realizarea scopului şi obiectivelor asociaţiei;

8. Promovarea unor politici publice favorabile mediului;

Prezentare proiect

Primul proiect derulat de către asociaţie este intitulat “Dă viață cărții tale!”. 

Misiunea  proiectului: Reînnoirea  și/sau  completarea  fondului  de  cărți  de  către  bibliotecile  din

România, prin posibilitatea comandării cărților gratuit în funcție de necesități. Cărțile puse la dispoziție

în acest proiect sunt obținute din donațiile persoanelor fizice sau juridice.

Obiectivele proiectului:

- colectarea cărților de la persoanele care nu mai au nevoie de ele și care doresc să le arunce /

doneze. Acest lucru se va putea face: în zonele prestabilite, de la domiciliul persoanelor care

doresc  să  doneze  cărțile  –  din  Brașov şi  prin  poștă/curierat/puncte  de  colectare  – pentru

persoanele care nu sunt din Brașov

- punerea la dispoziția bibliotecilor o platformă online, de unde acestea își vor comanda în mod

gratuit cărțile dorite

- încurajarea populației de a nu arunca cărțile și de a le dona

- încurajarea cititului cărților

- creare de noi biblioteci
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Avantajele bibliotecilor:

- vor comanda doar cărțiile de care au nevoie în mod gratuit

- dacă  vor  direcționa  populația  către  noi  pentru  donarea  de  cărți,  nu  vor  fi  nevoiți  să
depoziteze/sorteze/arunce ce nu au nevoie 

Asociația Tot Mai Verde prin proiectul Dă viață cărții tale :

- va sorta cărțile primite din donații

- va pune la dispoziție platforma online bibliotecilor pentru a comanda cărțile dorite

- va răspunde comenzilor și solicitărilor primite de la biblioteci 

- va trimite cărțile comandate către biblioteci

Dezvoltarea unor politici comune între cultură, protecția mediului și educația atât în ceea ce privește

publicului  tânăr  și  a  membrilor  comunității  în  ceea  ce  privește  cultura,  dar  și  promovarea  unui

parteneriat  activ între  instituții  și  comunitate,  reprezintă  direcțiile  pe care asociația  Tot Mai Verde

dorește să le atingă prin proiectele și activitățile pe care le desfășoară și le va desfășura în viitor.

Educaţia tinerei generații are puterea să facă comunitatea mai bună.
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Spațiul nostru
Din data de 25 octombrie 2017 avem un sediu pentru cărțile colectate de la populație. Acesta este situat

pe Strada Fundătura Hărmanului nr 2A, Brașov, 500240 ( în cadrul complexului Duplex 2 ).
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În acest  spațiu, cei  care doresc pot aduce cărți în intervalul 16-20, în zilele de Miercuri și Vineri.

Programul se poate schimba, acesta va fi  actualizat pe pagina de Facebook a proiectului și site-ul

proiectului https://daviatacartiitale.ro/doneaza/carti/

Adresa Google maps : https://goo.gl/maps/PpKXM1ZB8w72

Apariții media
Aici sunt câteva dintre aparițiile media despre proiectul  “Dă viață cărții tale!” de la  lansarea lui în

data de 11 iulie 2017:

- https://transilvania365.ro/da-viata-cartii-tale/  

- http://infobrasov.net/decat-sa-devina-maculatura-mai-bine-ajung-in-biblioteci/  

- http://www.ziare.com/brasov/stiri-life-show/dau-viata-cartilor-7014461  

- http://www.radiomures.ro/stiri/da-viata-cartii-tale.html  

- http://www.radiomures.ro/stiri/noi-proiecte-ale-asociatiei-tot-mai-verde-brasov.html  

- http://www.mytex.ro/stiri/273-cultura/554437-video-brasov-da-viata-cartilor-tale-nu-le-  

arunca.html

- http://www.mytex.ro/stiri/546-expres/564614-brasov-da-viata-cartilor-tale-nu-le-arunca-  

cineva-are-mare-nevoie-de-ele.html

- http://www.bzb.ro/stire/dau-viata-cartilor-a117980  

Apariții evenimente

Festivalul de Carte şi Muzică, Brașov,  13-16 iulie 2017
În perioada 13-16 iulie 2017 am participat la Festivalul de Carte şi Muzică din Brașov. Acesta a

fost  organizat  de  către  Asociaţia  Libris  Cultural.  Evenimentul  s-a  desfășurat  în  aer  liber în  Piața

Sfatului.  La standul nostru am  promovat proiectul  „Dă viață cărții tale!” în rândul comunității. Am

avut peste 500 de discuții cu persoane despre proiectul nostru. Am primit peste 450 de cărți la standul

nostru pe durata evenimentului. 
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În  urma  evenimentului,  lumea  a  auzit  de  noi  și  multe  din  donațiile  primite  au  fost  de  la

persoane cu care am interacționat.
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Conferința Națională a Asociației Bibliotecarilor din România, ediția a 
XXVIII-a, Brașov, 6-8 septembrie 2017

În  perioada  06-08  septembrie  2017  am  participat  la  Conferința  Națională  a  Asociației

Bibliotecarilor din România, ediția a XXVIII. Am avut prezentarea proiectului  în plenul conferinței.

Am avut și stand unde am discutat cu diferiți bibliotecari din România despre proiectul nostru dar și

despre alte viitoare proiecte pentru promovarea cititului.

Persoanele cu care am discutat au fost încântate de proiectul nostru. Faptul că pot alege ce au

nevoie li s-a părut un lucru foarte util. 

Salonul de carte Bookfest Brașov ediția a III-a, Brașov, 19-22 octombrie 
2017

În perioada 19-22 octombrie 2017 am participat la Salonul de carte Bookfest Brașov, ediția a

III-a. Am avut un stand unde am prezentat proiectul nostru. Am discutat cu peste 300 de persoane și

am primit peste 520 de cărți pe durata acestui salon.

Tot aici, am avut primele ateliere destinate celor mici, numite “Cele mai frumoase povești”.

Fiecare atelier a durat aproximativ o oră. Ce mici, inițial au ascultat o poveste citită de un voluntar,

apoi au desenat coperta cărții de unde s-a citit povestea. La final, aceștia au primit drept cadou de la

noi această carte, să poată citi și restul poveștilor acasă. Atelierele s-au ținut în 2 zile, au fost în total 5

ateliere la care au participat 42 de copii.

9
ASOCIAȚIA TOT MAI VERDE, Str. Petru Rareș nr. 34,

Comuna Feldioara, Județul Brașov cod poștal 507065, Tel: 0799 755 522,
email: contact@totmaiverde.ro   , www.totmaiverde.ro , www.daviatacartiitale.ro

https://daviatacartiitale.ro/
https://www.totmaiverde.ro/
mailto:contact@totmaiverde.ro


                 

10
ASOCIAȚIA TOT MAI VERDE, Str. Petru Rareș nr. 34,

Comuna Feldioara, Județul Brașov cod poștal 507065, Tel: 0799 755 522,
email: contact@totmaiverde.ro   , www.totmaiverde.ro , www.daviatacartiitale.ro

https://daviatacartiitale.ro/
https://www.totmaiverde.ro/
mailto:contact@totmaiverde.ro


                 

Atelierele de lectură ” Cele mai frumoase povești”
Școala Gimnazială nr 30 Brașov – 17 noiembrie 2017

Am avut 2 sesiuni de ateliere ”Cele mai frumoase povești”, la două clase din cadrul Școalii

Gimnaziale 30 Brașov : clasa a IV a A -31 elevi și clasa a III a B - 32 elevi.

Elevii  au  fost  încântați  de  acțiunea  noastră,  au  fost  activi,  au  pus  întrebări  și  au  desenat

coperțile cărților primite de la noi. Au promis chiar că vor continua lecturarea poveștilor rămase.

https://www.facebook.com/daviatacartiitale/posts/291934604658632

Rezultate obținute
De la începutul proiectului până astăzi au fost primite ca donație 10000 cărți. Din acestea 3853

sunt  deja  pe  platforma noastră  online,  disponibile  de  a  fi  comandate  de  către  biblioteci.  În  acest

moment, sunt înscrise 24 biblioteci din care 9 deja au lansat comenzi concrete pe platforma, comenzi

ce totalizează 1094 cărți. Am făcut deja și primele livrări, astfel că o parte din cărțile comandate, au

ajuns deja la biblioteci.

Imaginile spun tot : https://www.facebook.com/daviatacartiitale/posts
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Voluntariat
Acest proiect se bazează pe voluntari. Cu ajutor lor, proiectul a obținut rezultatele acestea. 

Ei ne ajută la:

 colectarea de cărți de la populație, cu mașinile proprii

 sortarea cărților primite

 fotografierea cărților primite

 pregătirea și expedierea comenzilor

Voluntarii sunt prezenți la sediul nostru în timpul programului de primire a cărților dar și în

timpul weekendului. 

O parte din munca de voluntariat se face și în afara sediului : introducerea cărților se face de

acasă, fiecare când dorește și are timp.

Începând din data de 17.11.2017, încercăm să ne adunăm în fiecare vineri  seara să lucrăm

împreună la proiect. Evenimente sunt create pe platforma Facebook pentru a promova proiectul și să

căutăm noi voluntari interesați de acest proiect. 

Când ne întâlnim,  pe lângă muncă și  socializăm, ne cunoaștem, schimbăm pareri  și  opinii.

Încercăm să venim cu surprize (de exemplu ciocolată caldă de la Luado Chocolate – primită ca și

donație) pentru cei care vin, să îi întâmpinăm tradițional ( cu pâine și sare – întâlnirea din 1.12.2017),

să oferim o felie de pizza.
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Parteneriate
În acest moment avem următoarele parteneriate:

 Educab Romania – colaboram cu ei pe partea de trimitere de carte către biblioteci. Proiectul lor

fiind început de mai mult timp, este mai extins ca arie geografică. Ne susținem reciproc pentru

a ajuta bibliotecile din România

 Bookster – cea mai mare bibliotecă privată din România. Cei de la Bookster ne vor trimite o

parte din cărțile pe care le primesc ei de la cititori, dar și o parte din cărților care sunt puțin

uzate. 

 Protocol de colaborare cu Inspectoratul Școlar Județean Brașov

 Protocol de colaborare cu Agenția pentru Protecția Mediului

Suntem în căutare de noi parteneriate care să ne ajute să avem un impact cât mai mare în societate.

Sponsori
Fără ajutorul sponosorilor, acest proiect nu poate să existe. Le mulțumim pentru că au crezut în

noi și ne-au ajutat. Căutăm și alte firme interesate să ne ajute.

 Siemens SRL

Costuri proiect
Asociaţia Tot Mai Verde este o asociație transparentă. 100% transparentă. Registru de casă și de

banca este prezent pe internet. Dorim să facem lucrurile corect și nu dorim să ne ascundem. Nu avem 
cheltuieli nejustificate, ne gândim de 2 ori înainte să achiziționăm ceva. Mai jos se pot vedea 
cheltuielile noastre, actualizate zilnic.
Sursă : https://totmaiverde.ro/transparenta/registru-de-casa/

Toate veniturile și cheltuielile care s-au efectual pentru acest proiect sunt disponibile în acestă 
pagină : https://totmaiverde.ro/proiecte/da-viata-cartii-tale/registru-proiect/
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Planuri de viitor
Ne dorim să ducem proiectul acesta la nivel național:

 Dorim să participăm la diferite evenimente de promovare a cărților și a cititului.

 Peste 100 de biblioteci înscrise până la 31.12.2017

 Peste 3000 de cărți donate bibliotecilor

Pentru orice întrebare, vă stăm la dispoziție

Schiopu Andreea, tel: 0799 755 522

contact@totmaiverde.ro
www.daviatacartiitale.ro
https://www.facebook.com/totmaiverde/
https://www.facebook.com/daviatacartiitale
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