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VIZIUNE

Viziunea Asociației S.T.U.P. 
este o lume în care dreptul 
la o viață sănătoasă și curată 
este gratuit, precum și dreptul 
la educație despre mediu, 
informație despre sănătatea 
societății și a mediului.

VALORI
ETICE

 � responsabilitate
 � perseverență
 � colaborare
 � pasiune
 � implicare
 � creativitate

OBIECTIVE

 � educarea comunităților în privința respectului 
pentru mediu;

 � contribuirea la dezvoltarea spiritului ecologic;
 � contribuirea la formarea conștiinței ecologice 
prin accesul la informație;

 � promovarea unui mijloc alternativ de transport 
și contribuirea la restabilirea echilibrului naturat

Misiunea Asociației S.T.U.P.
este de a păstra societatea
și mediul curate.

MISIUNEA NOASTRĂ
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1. INTRODUCERE ÎN
LUMEA S.T.U.P.

Asociația Social Trading Urban Place 
(S.T.U.P.) a fost înființată în urmă cu trei 
ani din dorința de a promova educația 
ecologică, mobilitatea urbană, alimen-
tația sănătoasă, utilizarea eficientă a re-
surselor și responsabilitatea socială prin 
susținerea și derularea unor proiecte co-
munitare cu impact social și de mediu.

ULEIOSUL

Primul proiect al Asociației este Uleio-
sul, proiect de colectare urbană a uleiului 
și grăsimilor alimentare de uz casnic. Ideea 
cu care ne-am aventurat la drum a fost că 
putem să facem o schimbare în comunita-
tea în care trăim, iar noi, am decis ca schim-
barea să vină prin colectarea unui deșeu 
periculos și puțin știut de populație prin fo-
losirea și promovarea unui mijloc alternativ 
de transport: cargo bicicleta. A început în 
București în urmă cu patru ani și a evoluat 
treptat până în prezent, ne-a apropiat de 
oamenii care vor o schimbare și a creat 

legături frumoase și de durată clădite pe 
încredere și respect. Și, la fel cum este ori-
unde în această lume, am avut momente 
frumoase de pus în ramă, dar și momente 
care ne-au pus în dificultate. Toate acestea 
au contribuit, rând pe rând, la formarea 
unei conștiințe speciale, a Uleiosului, fapt 
pentru care în luna aprilie a anului curent 
ne-am extins în Iași, unde am reușit să ajun-
gem la populație prin activități desfășurate 
în grădinițe și școli, în companii și în par-
curi, prin participarea la diverse evenimen-
te și prin încheierea unor parteneriate cu 
diverse instituții, cum ar fi: Primăria Muni-
cipiului Iași, Centrul Municipal de Colec-
tare, Prodsor, Asociaţia Reversibil, instituții 
de învățământ (Centrul 1-2-3 Education, 
Grădinița Euro Kid, Grădinița cu Program 
Prelungit nr. 4, Grădinița cu Program Pre-
lungit nr. 21, Grădinița Cuvioasa Parasche-
va, Școala gimnazială Țuțora, Școala gim-
nazială Nicolae Iorga, Școala gimnazială 
Titu Maiorescu, Școala gimnazială Otilia 
Cazimir și Liceul Miron Costin).
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Odată cu răspândirea informațiilor am 
pus bazele unor zone de colectare în Iași 
prin înființarea unor puncte fixe de colec-
tare. Aceste puncte au putut fi întemeiate 
prin dezvoltarea unor parteneriate cu di-
verse instituții în zone precum: Cartierul 
Tătărași (Centrul 1-2-3 Education), Car-
tierul Metalurgie (Centrul Municipal de 
Colectare), Cartierul Nicolina (Grădinița 
Euro Kid și Școala Gimnazială Nicolae 
Iorga), Podu Roș (Școala Gimnazială Oti-
lia Cazimir, Școala Gimnazială Titu Maio-
rescu și Grădinița Cuvioasa Parascheva), 
Centru (Grădinița cu Program Prelungit 
nr. 4) și Cartierul Alexandru (Grădinița cu 
Program Prelungit nr. 21 și Liceul Miron 
Costin). În centrele educaționale colecta-
rea se va face atât de la cadrele didactice, 
cât și de la părinți și, eventual, în cazul în 
care există, de la cantinele acestora.

BIBLIOTECA S.T.U.P.

Preocupările despre ecologie, mo-
bilitatea urbană, alimentația sănătoasă, 
utilizarea eficientă a resurselor și res-
ponsabilitatea socială s-au dezvoltat, 
iar noi am prins curaj să punem ba-
zele unei biblioteci. Biblioteca S.T.U.P. 
a devenit în 2017 al doilea proiect al 
nostru în Iași care își dorește să aducă 
o schimbare în comunitate prin faptul 
că împrumutul și accesul la informație 
este gratuit, iar temele abordate coin-
cid cu scopul Asociației și anume: pro-
tejarea mediului și a societății. Astfel, 
teme care abordează subiecte despre 
comunitatea în care trăim, despre soci-
etatea actuală, despre sănătatea fizică, 
echilibrul emoțional și despre mobili-
tatea urbană și-au făcut loc pe rafturile 
Bibliotecii și au fost împrumutate pu-
blicului. De când acest proiect a prins 
viață ne putem lăuda cu un cititor fidel 
în vârstă de numai patru ani și șapte 
luni, care a împrumutat și reîmprumu-
tat Colecția Papatram (benzi desenate 
despre mijloacele de transport în co-
mun din Iași) și Regatul Plantelor (carte 
de colorat—colecție de plante botani-
ce cu valoare istorică).
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PROIECȚIILE DE FILME
PENTRU MEDIU

O bibliotecă nu vine niciodată singu-
ră, iar la noi a venit împreună cu ideea de 
a strânge oamenii în jurul unui film des-
pre mediu. Mare ne-a fost bucuria când 
Proiecțiile de filme despre mediu au 
devenit al treilea proiect al Asociației 
S.T.U.P. în Iași. Preocuparea pentru tot 
ceea ce ne înconjoară nu este o nouta-
te, mai ales pentru că ea ar trebui simțită 
la fiecare dintre noi. Aceste proiecții au 
scopul de a aduce în mijlocul unui grup o 
anumită temă despre mediu sau despre 
societate, despre ceea ce s-a întâmplat 
în trecut cu mediul și despre urmările pe 
care le are fiecare acțiune desfășurată de 
noi acasă, pe stradă sau în parc.

Astfel, în ultimele cinci luni, pe lângă 
extinderea Uleiosului în Iași, au luat ființă 
Biblioteca și Proiecțiile. Această broșură 
vă face cunoștință cu cele trei proiecte 
ale Asociației S.T.U.P. și vă invită cu drag 
să vă alăturați ca parteneri, invitați, volun-
tari, oameni ai mediului pentru o comu-
nitate mai informată și mai curată!
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Povestea spune că în anul 2013 Moș Nicolae a adus un nou 
super-erou în oraș: Uleiosul. Misiunea acestuia este să facă din 
București o lume mai bună și mai curată prin colectarea uleiului 
alimentar uzat. Și pentru că orice super-erou are nevoie de un 
mijloc de transport, Uleiosul a decis să  folosească o „cargo bi-
cicletă”. Încă din prima zi în care a luat naștere a început să stră-
bată străzile în lung și în lat pentru a informa populația despre 
unul dintre cei mai puternici poluanți pe care oamenii îl au în 
casă: uleiul alimentar uzat. Super-eroul nostru a dat veste peste 
tot despre efectele nocive ale acestui poluant și, astfel, oamenii 
din București au aflat că înfundarea și corodarea țevilor de ca-

nalizare și costurile de întreținere și curățare a stațiilor de epu-
rare sunt cauzate și, respectiv,  suportate de către ei – consuma-
torii casnici.  Pe lângă acestea, uleiul uzat care ajunge în apă și 
în sol are efecte nocive asupra mediului: în apă se formează o 
peliculă care oprește oxigenul să ajungă la viețuitoare și plante 
(acestea fiind condamnate la moarte), iar în sol împiedică rege-
nerarea și îl face nefertil. Pentru că după 4 ani a colectat peste 
23.000 de litri de ulei alimentar uzat de la 3480 de gospodării, 
Uleiosul a decis să meargă mai departe și să mai apere un oraș 
care și-a asumat tranziția către economia circulară și care s-a 
angajat să implementeze soluțiile ,,zero deșeuri”: Iași.

2. ULEIOSUL
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Indiferent de tipul de ulei folosit 
la gătit acesta nu trebuie aruncat la 
chiuvetă, în canalizare, în tomberon, 
în natură sau în oricare alt loc pe care 
dumneavoastră îl considerați oportun 
aruncării. Dacă uleiul este aruncat în 
chiuvetă, înfundă și corodează țevile și 

provoacă un miros greu de suportat. 
Ajuns în canalizare poate să formeze 
niște blocuri de grăsime care opresc 
circularea în interiorul acesteia făcând 
apa să refuleze pe străzi.

Uleiul care ajunge în sol este no-
civ: râncezește, oprește regenerarea și 

îl face nefertil. În apă are efecte și mai 
devastatoare: un litru de ulei poluează 
1.000.000 de litri de apă. În ce sens o 
poluează: formează o peliculă care 
oprește oxigenul și lumina să mai ajun-
gă la viețuitoarele și plantele existente 
acolo și astfel, le omoară.

2.1. CUM COLECTEZ ULEIUL ALIMENTAR UZAT
ȘI DE CE AR TREBUI SĂ O FAC?

Înfundă și corodează țevile de canalizare, 
costurile de întreținere și curățare a stațiilor 
de epurare întorcându-se tot în buzunarul 

consumatorului casnic.

Poluează apele formând o peliculă la 
suprafața apei, ceea ce oprește 

oxigenul să ajungă la viețuitoarele
și plantele acvatice.

Poluează solul, care are 
nevoie de ani de zile pentru 
a se regenera și a redeveni 

productiv.
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RECOMANDĂRI

După ce ați gătit, lăsați uleiul să se 
răcească la temperatura camerei. Între 
timp vă puteți pregăti un recipient în 
care să puneți uleiul. Noi recomandăm 
să se folosească sticle de plastic de 2 sau 
5 litri. După ce uleiul s-a răcit, cu ajutorul 
unei pâlnii îl turnați cu grijă în sticlă. În 
cazul în care nu aveți la îndemână nici o 
pâlnie, realizați dumneavoastră una. Este 
simplu: tăiați partea superioară a unei 
sticle (mai mică decât cea în care doriți 
să colectați uleiul), scoateți capacul și 
este gata – aveți o pâlnie numai bună de 
folosit.

Uleiul trebuie lăsat să se răcească 
deoarece, în primul rând, poate provoca 
arsuri grave dacă, din neatenție, ajunge 
pe piele. În al doilea rând, fiind sticlă de 
plastic, trebuie să evităm topirea aceste-
ia. În al treilea rând, deoarece sunt mai 
ușor de transportat spre deosebire de 
borcane care se pot sparge. În cazul în 
care nu doriți din anumite motive să fo-
losiți sticle de plastic, noi acceptăm orice 
alt tip de recipiente.

După ridicarea uleiului, acesta ajun-
ge la sediu (mai exact, în depozitul de 
colectare), urmând să fie transportat la 
o firmă de reciclare. Uleiul are proprie-

tăți de reutilizare: poate fi transformat în 
săpun natural, în combustibil biodiesel, 
în decofrant (produs concentrat emulsi-
onabil pentru toate tipurile de cofraje; 
facilitează desprinderea și prelungește 
durata de viață a cofrajelor din lemn și 
metal) și soluții de curățare.

         Gătim cu ulei de:

Nu aruncăm
Indiferent de cantitatea acumulată, nu 
aruncăm uleiul uzat în chiuvetă/cana-
lizare/tomberon pentru că înfundă și 
corodează țevile și poluează mediul.

Colectăm
Cu ajutorul unei pâlnii colectăm uleiul 
folosit , după ce s-a răcit, într-un recipi-
ent de plastic (2-5 litri).

Contactăm Uleiosul
Când ați colectat cel puțin 4 litri, 
completați formularul de predare de 
pe uleiosul.com, sau contactați-ne la 
numărul 0741027082 și un reprezentat 
al proiectului va veni să ridice GRATUIT 
uleiul. Îl puteți preda și singuri într-unul 
dintre punctele fixe de colectare din 
Iași.

Reciclăm
După colectare, uleiul alimentar uzat 
este transformat în săpun, biodiesel, 
decofrant sau materiale de curățare.

 � floarea sorelui
 � palmier
 � rapiță

 � soia
 � măsline
 � cocos,

1 litru de
ulei alimentar uzat
aruncat la chiuvetă
poluează până la
1.000.000 de litri 

de apă
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Uleiosul și-a făcut simțită prezența 
în Iași din aprilie. În primele trei luni a 
participat la a șasea ediție a Cercului de 
Donatori și a atras atenția asupra faptu-
lui că tipurile de deșeuri despre care se 
vorbește în general sunt sticla, plasticul, 
metalul și hârtia, în timp ce uleiul ali-
mentar uzat este foarte rar menționat în 
programele de colectare. Apoi a arătat 
și partea pozitivă care se află în spate-
le acestui deșeu: a participat la Street 
Delivery și a creat un săpun pentru uz 
personal împreună cu cei de la Lavora-
tor. Din mai și-a găsit și sediu pe strada 
Bucium 34 (în incinta Moldomobila) și a 
susținut o activitate legată de proteja-
rea mediului împreună cu AIESEC Iași.

Începând cu luna August, activitățile 
echipei Uleiosul au fost diversificate. A 
participat la festivaluri și evenimente în 
Iași și în București (BurgerFest, Festival 
La Vie, Lansare Fab Lab, Noaptea Albă 
a Galeriilor, Lansarea VitalSigns) sau a 
făcut vizite unde a cunoscut oameni și 
locuri frumoase din Iași (UpsideDown, 
Redu, Cuib).

2.2. EXPERIENȚE



ASOCIAȚIA S.T.U.P. / ULEIOSUL / 12

Prima zi de toamnă ne-a găsit 
la lecții cu bobocii într-ale învăță-
turii de la Centrul 1-2-3 Educati-
on. Curajoși din fire am pornit să 
le explicăm copiilor ce este edu-
cația ecologică și am fost plăcut 
surprinși să aflăm că știau despre 
ce este vorba: ocrotirea plantelor 
și animalelor, grija pentru mediu 
și respectul pentru acesta, reci-
clarea și colectarea selectivă. La 
finalul lecției au fost plimbați cu 
cargo bicicleta cei care au urmă-
rit lecția și au răspuns corect la o 
întrebare legată de informațiile 
prezentate în cadrul acesteia.

A doua lecție a fost susținută 
la Grădinița Eurokid: grupa Bu-
buruzelor, a Albinuțelor și a Flu-
turașilor (copii între 3 și 6 ani). La 
grupa Buburuzelor le-am arătat 
unde trebuie aruncate deșeurile, 
împreună cu Albinuțele am des-
coperit procesul reciclării uleiului 
alimentar uzat și produsele care 
pot rezulta, iar cu Fluturașii care 
sunt efectele pe care le are uleiul 

alimentar uzat aruncat în chiuvetă 
și ajuns în natură.

De aici până în decembrie au 
mai urmat încă 11 instituții de în-
vățământ (grădinițe, școli primare 
și gimnaziale) unde deschiderea 
cadrelor didactice și căldura cu 
care am fost primiți ne-au trans-
mis o energie și o stare de bine 
pe care ne este greu să o descri-
em în doar câteva cuvinte. Aceste 
lecții de educație ecologică există 
deoarece credem în oameni și în 
schimbare, deoarece îndrăznim 
să visăm la un mediu și la o soci-
etate mai curate și mai sănătoase 
atât pentru noi, cât și pentru tot 
ceea ce ne înconjoară. Astfel, ple-
când de la un simplu vis și de la 
încurajarea celor care cred în noi 
am ajuns în momentul în care din 
13 instituții de învățământ, cu 10 
avem încheiate contracte de co-
lectare a uleiului alimentar uzat și 
acordul acestora de a înființa un 
punct de colectare pentru părinți 
și pentru cadre didactice.

2.3. LECȚII EDUCATIVE
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Primele lecții educative au fost susținute la Centrul 1-2-
3 Education în prima zi de toamnă. Experiența s-a dovedit a 
fi una cu adevărat valoroasă când, după o lună de la întâlni-
re, am realizat prima colectare, iar coordonatorii proiectului 
și instituția au decis să înființăm un punct de colectare în 
care pot aduce uleiul alimentar uzat nu doar părinții, ci orice 
persoană care locuiește în zona Esplanadei Oancea din Tă-
tărași. Acest lucru a prins viață și până în prezent am realizat 
trei colectări  (aproximativ 45 de litri de ulei alimentar uzat), 
cantitățile crescând de la o solicitare la alta.

Școala Gimnazială „Titu Maiorescu” din Iași s-a alăturat 
exemplelor pozitive din rândul instituțiilor de învățământ 
într-un ritm alert, iar după trei săptămâni de la susținerea 
lecțiilor am colectat aproximativ 65 de litri de ulei alimentar 
uzat; în această activitate implicându-se un număr de 26 de 
clase, 18 cadre didactice și 150 de elevi și părinţi.

În luna Martie vom desfășura o campanie în care fiecare 
dintre cele zece școli/grădinițe/centre va fi vizitată de Ule-
iosul cu scopul de a colecta acest deșeu strâns în gospodă-
riile casnice în urma susținerii lecțiilor. Primele două institu-
ții sunt un exemplu atât pentru comunitatea ieșeană și nu 
numai, deoarece cu ajutorul lor am salvat de la poluare o 
cantitate de aproximativ 101 milioane de litri de apă.

2.4. COLECTĂRI 
DE LA INSTITUȚIILE 
DE ÎNVĂȚĂMÂNT
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Odată cu răspândirea informațiilor 
am pus bazele unor zone de colectare 
în Iași prin înființarea unor puncte fixe 
de colectare.

Aceste puncte au putut fi întemeiate 
prin dezvoltarea unor parteneriate cu 
diverse instituții în zone precum:

 � Cartierul Tătărași (Centrul 1—2—3 
Education)

 � Cartierul Metalurgie (Centrul Muni-
cipal de Colectare)

 � Cartierul Nicolina (Grădinița Euro 
Kid și Școala Gimnazială Nicolae 
Iorga)

 � Podu Roș (Școala Gimnazială Otilia 
Cazimir, Școala Gimnazială Titu Ma-
iorescu și Grădinița Cuvioasa Paras-
cheva)

 � Centru (Grădinița cu Program Pre-
lungit nr. 4)

 � Cartierul Alexandru (Grădinița cu 
Program Prelungit nr. 21 și Liceul 
Miron Costin)

În centrele educaționale colectarea 
se va face atât de la cadrele didactice, 
cât și de la părinți și, eventual, în cazul 
în care există, de la cantinele acestora.

2.5. PUNCTE FIXE DE PREDARE ÎN IAȘI

Asociația S.T.U.P.
Strada Bucium 34

Centrul Municipal de Colectare 
Stradela Grădinari 26

Centrul Educațional 1-2-3 Education
Strada Hanciuc 20, bl. 355, sc. A, parter
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Noi știm că educația este primul pas 
în dezvoltarea unei societăți mai curate, 
iar Biblioteca S.T.U.P. și-a propus să fie cu 
un pas mai aproape de oameni prin îm-
prumutul și accesul la informație gratuit. 
Suntem încă la început, dar acest aspect 
nu a reprezentat un impediment pentru 
a distribui gânduri bune, fapt care până 
acum ne-a adus cinci cititori. Cei care do-
resc o carte din „patrimoniul” bibliotecii 
trebuie să completeze o fișă de împrumut 
și să facă o scurtă recenzie despre alege-
rea făcută în care să împărtășească și altor 
persoane părerea despre ce au citit.

„Mulți nu ne regăsim în capitalism, 
nu suportăm consumerismul și credem 
că direcția în care se îndreaptă societa-
tea modernă e greșită, în special pentru 
faptul că nu ne pasă ce călcăm în picioare 
în drumul nostru spre dezvoltare și evolu-
ție. Însă nu știu câți dintre noi avem și o 
alternativă (o soluție) creionată în cap. Eu 
cu siguranță nu aveam, cel puțin nu până 
am citit "Mic tratat de decreștere senină". 
Fie vorba între noi, mi-a luat 2 săptămâni 
până să trec de introducere, apoi nu m-am 

3.BIBLIOTECA S.T.U.P.
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mai dezlipit de ea, terminând-o în trei zile. 
Acum nu sunt foarte lămurită cu ce-i de 
făcut concret, dar cu siguranță sunt mai 
puțin nedumerită decât înainte de carte.” 
(Mihaela Mursă despre „Mic tratat de de-
creștere senină” de Serge Latouche)

„Azi, Papatram și compania ne-au 
amuzat și ne-au înmuiat ochișorii la cul-
care. Cele două reviste din colecție ne-
au făcut cunoștintă cu personaje noi, 
mai exact tramvaiele orașului nostru. Pe 
lângă întâmplările drăguțe, revistele mai 
cuprind jocuri educative și postere. Le re-
comandăm copiilor pasionați de mijloace 
de transport, dar și celor care iubesc po-
veștile de orice fel.” (Cătălina Ecaterina 
Bălțăteanu despre „Papatram”)

Cărți care abordează subiecte despre 
comunitatea în care trăim, despre soci-
etatea actuală, despre sănătatea fizică, 
echilibrul emoțional și despre mobilitatea 
urbană și-au făcut loc pe rafturile Bibliote-
cii și au fost împrumutate publicului. De 
când acest proiect a prins viață ne putem 
lăuda cu un cititor fidel în vârstă de numai 
patru ani și șapte luni, care a împrumutat 
și reîmprumutat Colecția Papatram (benzi 
desenate despre mijloacele de transport 
în comun din Iași) și Regatul Plantelor 
(carte de colorat—colecție de plante bo-
tanice cu valoare istorică).
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Este dovedit științific faptul că ima-
ginile vizuale sunt reținute în proporție 
mai mare spre deosebire de celelalte. 
Un proiect care să atragă atenția asu-
pra problemelor de mediu și să fie vizi-
bil nu putea să fie decât o proiecție de 
filme/documentare.

Prima ediţie (pilot) a avut loc pe 10 
august la Hubrica (Iași), iar ca subiect 
am ales topirea gheţarilor—un docu-
mentar care arată schimbările produse 
pe o perioadă de un an în trei locuri 
ale Terrei: Groenlanda, Alaska și Islan-
da. Scopul acestei ediții este de a face 
publicul să conștientizeze impactul pe 
care îl are încălzirea globală asupra 
mediului. Protejarea mediului și pro-
blemele legate de acesta au devenit 
subiecte din ce în ce mai discutate. De 
la schimbările climatice bruște, cutre-
mure, ploi și inundaţii până la tornade, 
temperaturi mult trecute peste limita 

4. PROIECȚII DE FILME
DESPRE MEDIU 

normală. Documentarul Chasing Ice 
prezintă care sunt cauzele, efectele și 
urmările acestor schimbări.

A doua ediție a proiectului „Pro-
iecție de filme despre mediu” a avut 
ca temă Roșia Montană din cauză că 
proiectul de conservare a zonei Roșia 
Montană a revenit pe buzele români-
lor după ce a fost anunțată retragerea 
dosarului pentru includerea pe lista 
patrimoniului UNESCO. Scopul acestei 
ediții a fost reamintirea și conștienti-
zarea importanței pe care o are lupta 
împotriva exploatării zăcămintelor de 
aur de la Roșia Montană. La sfârșitul 
proiecției au avut loc discuții legate de 
tema filmului și de ultimele știri despre 
Roșia Montană și o tombolă la care s-a 
câștigat cartea „Afacerea Roșia Mon-
tană” scrisă de Mihai Goțiu. Această 
proiecție a avut loc pe 28 septembrie 
la CUIB (Iași).

A treia ediție a proiectului „Proiecție 

de filme despre mediu” a avut ca temă 
schimbările climatice. Documentarul 
Tomorrow așează reflectoarele asu-
pra oamenilor care aduc soluții și ac-
ționează pentru ca mediul să revină la 
normal. Povestea filmului a pornit de la 
un studiu condus de 20 de cercetători 
de la cele mai bune instituții științifice 
din lume în care concluzia era că ome-
nirea va dispărea între 2040 și 2100 din 
cauza schimbărilor climatice. La scurt 
timp după publicarea acestui studiu, 
Mélanie Laurent împreună cu un grup 
de prieteni s-au hotărât să călătorească 
în jurul lumii pentru a găsi soluții pen-
tru un viitor sigur pentru fiul ei și restul 
copiilor din lume. Documentarul „Ziua 
de mâine” (Tomorrow) spune povestea 
călătoriei din Statele Unite până în In-
dia (10 țări) în care s-au observat fer-
mele de permacultură, proiectele de 
agricultură urbană și inițiativele comu-
nităților în ceea ce privește resursele 
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regenerabile. Această ediția a avut loc 
pe 26 octombrie la The Grape (Iași).

Proiectul „Proiecție de filme despre 
mediu” este gândit în termenii susți-
nerii și promovării mediului. Acesta a 
pornit din dorința de a aduce în vede-
rea oamenilor riscurile la care se supun 
zilnic din cauză că nu respectă mediul, 
nu știu ce este educația ecologică, iar 
dacă știu ce este, nu reușesc să o apli-
ce din cauza miturilor existente.

Scopul proiectului „Proiecție 
de filme despre mediu” 
este promovarea educaţiei 
ecologice, a mobilităţii urbane, 
a alimentației sănătoase, 
a utilizării eficiente a 
resurselor și a responsabilităţii 
sociale și cel mai important, 
conștientizarea problemelor 
existente în prezent, eventual 
raportate la cele din trecut.
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Proiectele Asociației S.T.U.P. sunt de 
mediu, pentru mediu și, nu în ultimul 
rând, pentru oameni, pentru societate și 
pentru comunitățile în care trăim fiecare 
dintre noi. 

Am pornit cu ideea că schimbarea vine 
de la noi, iar educația ecologică este nece-
sară atât pentru copii, cât și pentru adulți, 
deoarece cu ajutorul acesteia informații-
le sunt mai ușor de înțeles și de răspân-
dit. Din acest motiv acţiunile noastre sunt 
gândite astfel încât să te implice și pe tine, 
persoană responsabilă și cu grijă faţă de 
mediu. 

Fie că alegi să colectezi uleiul alimen-
tar uzat, să împrumuţi o carte sau să te in-
formezi la una dintre proiecţiile noastre pe 
un subiect de educaţie ecologică, te aș-
teptăm să faci parte din comunitatea care 
își dorește să producă o schimbare în jur. 

Vino să ne cunoaștem la oricare dintre 
evenimentele noastre, împărtășește-ne 
trăirile tale și mai ales, implică-te! Pentru 
că protejarea mediului începe odată cu ie-
șirea din zona noastră de confort.

5. COMUNITATEA SUNTEM NOI 
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5.1. VOLUNTARIAT
Arta voluntariatului este cea care îți oferă șansa să transformi comunitatea în care trăiești, să o modelezi sau chiar să îi dai 

o formă. În S.T.U.P. un voluntar se poate implica în oricare dintre cele trei proiecte ale Asociației:

PROIECTUL
ULEIOSUL

 � În desfășurarea de campanii de 
informare a populației asupra 
efectelor nocive pe care le are 
uleiul alimentar uzat aruncat la 
chiuvetă sau la canalizare;
 �Colectează prin folosirea unei 
cargo biciclete uleiul alimentar 
uzat de la gospodăriile casnice;
 �Participă la lecțiile de educație 
ecologică din școlile din Iași

BIBLIOTECA
S.T.U.P.

 � În promovarea titlurilor din Bi-
bliotecă;
 �Propune titluri de cărți pe teme 
de mediu/societate;
 �Recomandă prietenilor proiec-
tul

PROIECȚII DE FILME
DESPRE MEDIU

 � În organizarea proiecțiilor de 
filme prin propunerea de filme/
documentare;
 �Promovarea în comunitățile în 
care își desfășoară activitatea și 
poate asigura partea tehnică (în 
funcție de abilitățile deținute);
 �Propune propriile idei sau pro-
iecte ce pot fi dezvoltate în ca-
drul Asociaţiei S.T.U.P.
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Noi am auzit doar de 
bine despre voluntariat: 
beneficii fizice și psihi-
ce (reduce stresul prin 
captarea atenției asupra 
anumitor acțiuni, te face 
mai optimist și te ajută să 
îți controlezi stările emo-
ționale mai bine), experi-
ență profesională, oferă 
posibilitatea cunoașterii 
lumii înconjurătoare, cre-
ează legături între oa-
meni cu diferite stiluri de 
viață și de vârstă, ajută la 
dezvoltarea personală și 
a stimei de sine. 

Așa cum reiese din 
ceea ce am spus până 
acum, existența volunta-
rilor este importantă. În 
Iași avem în prezent patru 
voluntari diferiți, cu aspi-
rații diferite, cu gânduri 
de viitor diferite, dar care 
au în comun faptul că au 
aderat Asociației S.T.U.P. 
pentru că vor să contri-
buie la o schimbarea în 
comunitatea ieșeană.
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Ritmul alert al vieții din 
societatea de azi are, din 
păcate, un impact vizibil 
nefavorabil pentru mediu. 
ONG-urile de mediu joacă 
un rol important prin 
promovarea educației 
ecologice a populației 
și prin inițierea unor 
activități de reducere a 
deșeurilor și combatere a 
poluării. Am vrut să devin 
voluntar S.T.U.P. pentru a 
conștietiza impactul pe 
care îl are acțiunile noastre 
curente asupra mediului 
și pentru a învăța cum să 
minimalizez acest impact.

—Raluca ATODIRESEI

Activitățile Asociației 
S.T.U.P. corespund pe 
deplin aspirațiilor și 
nevoilor mele profesionale, 
deoarece profilul pe care 
îl studiez, momentan, are 
în prim plan mediul. Vreau 
să încep să pun în practică 
ceea ce mi se predă la 
facultate ajutând oamenii 
din jurul meu să realizeze 
că atunci când fac rău 
naturii se pun în pericol 
doar pe ei înșiși. Consider 
că viitorul S.T.U.P.-ului 
este foarte promițător 
deoarece are proiecte 
care implementează soluții 
practice pentru protejarea 
mediului și informarea 
societății și sunt sigură 
că dacă vor continua pe 
acest drum vor ajunge să 
aibă o influență majoră în 
comunitatea noastră.

—Cristina CHIRIAC

Problemele legate de 
mediu au luat amploare 
în ultima perioadă și este 
necesar să luam măsuri 
urgente pentru a mai salva 
ceea ce a rămas. Pentru 
că îmi pasă de mediul în 
care trăiesc și pentru că 
mă îngrijorează  vremurile 
ce vor veni doresc să 
contribui la un mediu mai 
curat și mai sănătos. Mi-ar 
face plăcere să particip 
la activități în teren, la 
activități de identificare a 
unor probleme de mediu 
și binențeles căutarea 
unor soluții, promovarea 
educației de mediu, 
informarea populației 
asupra problemelor 
existente în mediu, 
protejarea și conservarea 
ecosistemelor.

—Laura CIORNODOLEA

Am ales să fac parte 
din S.T.U.P.  deoarece 
îmi doresc să trăiesc 
într-un mediu curat, 
sănătos și, totodată, tind 
să îmi lărgesc orizontul 
informațional în ceea ce 
privește comunitatea 
noastră. Asociația S.T.U.P. 
este ideală intereselor 
mele, voi încerca să o 
duc la un nivel cât mai 
înalt, să fac intențiile sale 
cât mai vizibile. Aș dori 
să îndepărtez atitudinea 
pasivă care ne face rău 
atât nouă, cât și planetei.

—Diana MORĂRAȘU

“ “ “ “
“ “ “ “
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5.2. PARTENERI

GRĂDINIȚA
CU PROGRAM PRELUNGIT

NR. 4, IAȘI

GRĂDINIȚA
CUVIOASA PARASCHEVA



Așteptăm gândurile tale: uleiosul@gmail.com | 0743.780.766 (Anca) | 0741.027.082 (Marian)
Urmărește-ne pe: facebook.com/Uleiosul | instagram.com/Uleiosul | facebook.com/Asociatia STUP

Proiectele Asociației S.T.U.P. sunt susținute prin programul
„Împreună cu Lidl pentru un viitor mai bun”.

TU CUM ALEGI SĂ TE IMPLICI?


