
 
Email 1 
 
Buna ziua, 
 
Multumim pentru deschiderea de azi de a implementa propunerile Grow Up Romania cu privire la 
introducerea in locurile de joaca a unor panouri speciale, noi, cu o grafica simpla, prietenoasa, icon-uri 
usor de inteles de toti cetatenii privind regulile pe care trebuie sa le respecte. 
 
Venim mai jos cu intrebari si actiuni punctuale la care asteptam raspunsul dvs legat de cum putem efectiv 
implementa cateva panouri in unele locuri de joaca pentru a vedea in ce masura aceste panouri vizuale 
imbunatatesc experienta la locurile de joaca si combat o parte din problemele sesizate.  
 
Reamintim ca propunerile cu care venim sunt pe baza unui chestionar adresat parintilor din Bucuresti si 
ale carui rezultate vi le-am prezentat si in cadrul intalnirii si pe care le readucem si aici in atentia dvs.  
 
Astfel din 134 de familii care au completat chestionarul "Panourile din locurile de joaca" din Bucuresti, 
iata principalele idei care au dus la propunerile noastre de a implemeta panouri mai prietenoase vizual cu 
regulile ce sunt necesare a fi respectate (rezultate chestionarului le gasiti si atasate acestui mail): 

1. 40% din familiile interogate nu au observat prezenta panourilor cu regulile din locurile de joaca 
2. Fumatul la locul de joaca, aruncatul pe jos a gunoaielor, consumul de bauturi alcoolice in 

incinta locului, mancatul de seminte si aruncatul cojilor pe jos  si prezenta cainilor in interiorul 
spatiului de joaca sunt principalele probleme sesizate de parinti in interiorul locurilor de joaca. 

3. Un procent de peste 70% din parinti considera necesare prezenta panourilor la locurile de 
joaca dar nu in forma actuala.  

4. Grafica mai simpla, reprezentarea regulilor prin iconuri si mai putin text sunt principalele 
imbunatatiri pe care parintii le-au propus cu privire la panourile actuale existente cu regulile 
prezente doar prin text.  

De asemenea atasam si Propuneri Vizuale de Panouri Noi - cu mentiunea ca sunt propuneri de la care 
putem porni ca text si imagini, la care asteptam feedback oficial din partea ADP Sector 2 pentru a ajunge 
la o grafica finala.  
 
Avem nevoie si de dimensiuni concrete ale panourilor rotunde si patrate de care dispuneti pentru a putea 
adapta grafica pe dimensiuni concrete. Putem colabora astfel: GrowUpRomania va pune la dispozitie 
elementele grafice (design si texte) si va comunica actiunea catre cetateni (website, social media, grupuri 
de parinti), iar ADP S2 va produce si va instala aceste panouri in locurile de joaca pentru copii toate 
acestea fiind promovate si pe canalele proprii de social media catre cetateni: 
https://www.facebook.com/WeGrowUpRomania/  
 
In acest sens dorim sa stim concret cu cine tinem legatura (persoana de contact, email, telefon) cu 
privire la a finaliza grafica  pentru panouri pentru ca acestea sa fie implementate in anumite parcuri 
pentru a valida necesitatea lor.  
 
De asemenea am putea ajuta inclusiv prin a veni cu o lista de parcuri din partea parintilor din sector 2 
unde va propunem sa implementati pentru prima data aceste panouri urmand sa ne spuneti daca este 
sau nu posibil.  

https://growupromania.ro/
https://www.facebook.com/WeGrowUpRomania/


 
Mentionam ca noi o sa facem publice aceste actiuni cu ADP Sector 2 cu scopul de a comunica cetatenilor 
deschiderea ADP Sector 2  spre a implementa proiecte care vin din partea cetatenilor si stadiul derularii 
lor.  
 
Asteptam cu interes raspunsul Dvs cat mai curand posibil. 
Revin cu un mail dedicat, separat pentru Panourile pentru campania "Strange dupa Cainele tau" ce doriti 
sa le implementati la locurile special amenajate pentru caini.  
 
O zi buna, 
Echipa Grow Up Romania 
 
 
 
Email 2  
 
Buna ziua, 
 
Asa cum va spuneam intr-un mail anterior, revin in acest cu grafica materialelor pentru campania 
initiata de Grow Up Romania,  "Strange dupa cainele tau" - campanie de constientizare si informare 
corecta a cetateanului cu privire la riscul expunerii la excrementele de caine nestranse din spatiul public. 
 
In cadrul audientei din cadrul primariei de astazi, 9 mai, v-ati aratat deschisi in a implementa 
campania de informare "Strange dupa cainele tau" prin introducerea mesajului campaniei pe 
panouri special dedicate in cadrul locurilor din sectorul 2 amenajate pentru patrupede.  
 
Mai multe despre campanie gasiti si pe siteul nostru: 
https://growupromania.ro/proiecte/strange-dupa-cainele-tau/ 
 
Asadar, va atasam grafica cu textele flyerelor si posterelor campaniei, urmand sa primim de la dvs 
dimensiuni concrete ale panourilor care urmeaza a fi implementate pentru a adapta grafica. De asemenea 
asteptam inclusiv feedback punctual daca aveti cu privire la textul final si grafica 
personalizata ce urmeaza sa o prezentam pentru panourile cu pricina. 
 
Avem nevoie sa intocmim impreuna o planificare concreta a urmatorilor pasi de implementare 
design si panouri ca sa stim cum mai exact va putem ajuta si cum putem sa aratam in timp util 
cetatenilor rezultatele colaborarii noastre Grow Up Romania (vocea parintilor) si ADP Sector 2.  
 
Orice intrebari aveti va stam la dispozitie! 
Echipa Grow Up Romania 

https://growupromania.ro/proiecte/strange-dupa-cainele-tau/
https://growupromania.ro/proiecte/strange-dupa-cainele-tau/

