
Povestea lui Strop - Picătura de apă.
Ajută-l pe Strop să salveze Pământul!

Fără îndoială apa este una dintre resursele naturale vitale pentru viaţă şi mijloacele

noastre de existenţă. Totuși, pe măsură ce populația globului crește și cererea pentru apă

potabilă este din ce în ce mai mare iar rezervele disponibile încep inevitabil să scadă.

Din dorința de a contribui la protejarea resurselor naturale, Vestra continuă și dezvoltă

inițiativele de responsabilitate socială ale grupului de �rme Elsaco. Astfel, de Ziua Apei, 

22.03.2016, Vestra în parteneriat cu Compania de Apă Arieș a dat startul primei ediţii a

campaniei de responsabilitate socială pentru un consum responsabil de apă.

Scopul campaniei Vestra, PPPooovvveeesssttteeeaaa llluuuiii SSStttrrroooppp --- PPPiiicccăăătttuuurrraaa dddeee aaapppăăă... AAAjjjuuutttăăă---lll pppeee SSStttrrroooppp sssăăă sssaaalllvvveeezzzeee

PPPăăămmmââânnntttuuulll!!! este de a informa cu privire la consecințele ecologice, economice, sociale și pe

plan personal pe care le are utilizarea nesustenabilă a resurselor. 

Pe parcursul a două săptămâni elevii claselor I-XII din Turda și Câmpia Turzii au fost invitați

să participle la concursul de desen și fotogra�e dedicat utilizării responsabile a resurselor

de apă. Toate desenele și imaginile intrate în concurs au fost publicate în galeria foto a

competiției. Un juriu format din membri ai Vestra, CAA și un cadru didactic din cadrul

Universității de Arte și Design din Cluj-Napoca a ales cele mai bune desene și fotogra�i. În

cadrul evenimentului au fost premiați 90 de elevi ale căror desene și fotogra�i au fost

selectate pentru expoziție iar cele mai bune 5 desene și fotogra�i au fost răsplătite cu

tabere la Pensiunea Cai de Vis din localitatea Vârful Câmpului.

Pe viitor, Vestra intenționează să extindă campania la nivel național și împreună cu alte

regii de apă să determinăm un număr cât mai mare de elevi să conștientizeze importanța

consumului responsabil de apă astfel încât să ne valori�căm mai e�cient resursele.

Vă invităm să vă alăturați inițiativei noastre!

Campanie de informare și conștientizare pentru un consum
inteligent de apă


