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DAROM 2020: PAŽYMIM IR IŠVALOM
LIETUVĄ IKI GALO!
(PRISIJUNKITE PRIE ISTORINIO PROCESO)

P A S I Ū LY M A S R E M Ė J A M S

TIKSL AI

Tapti pirmiesiems pasaulyje, kurie išvalys 100% šalies teritorijos!

• 2020 m. pilnai išvalyti visus prisijungusius Lietuvos
miestus nuo šiukšlių.

• Pritraukti 300 tūkst. dalyvaujančių žmonių/savanorių
– kasmet akcijoje dalyvauja 200 tūkst. žmonių.
• Sužymėti visas šiukšlinas vietas mobiliojoje
programėlėje visuose 65.000 km2 Lietuvos teritorijos
(3 tūkst. žymėtojų)
• Išvalyti visą Lietuvos teritoriją iki 2021 m. spalio mėn.
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NAUJAS KONCEPTAS:
MIESTŲ IŠŠŪKIAI
Siūlome per 2020 m. pilnai išvalyti visus miestus, norinčius priimti šį
iššūkį.

Šis iššūkis skirtųsi nuo tradicinės „Darom“ akcijos, kuri savo valymu
padengdavo apie 25% miesto teritorijos. Kad būtų galima pilnai viską
išvalyti, savanoriai sužymės visus miestuose esančius šiukšlinus taškus. Tam
bus naudojama mobilioji programėlė.
Miestai bus suskirstyti pagal dydį į penkias kategorijas:

• Didžiausi miestai: Vilnius, Kaunas, Klaipėda;
• Vidutiniai miestai: Šiauliai, Panevėžys, Alytus;
• Miestai: nuo 10 000 iki 35 000 gyventojų;
• Mažieji miestai: nuo 5 000 iki 10 000 gyventojų;
• Miesteliai: iki 5 000 gyventojų;
Pirmiesiems, išvaliusiems savo miestą 100%, bus įteikti rėmėjų prizai.
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VISOS LIE TUVOS TERITORIJOS
SUŽYMĖ JIMAS
Sužymėsime šiukšlinas vietas visuose 65.000 km2 Lietuvos teritorijos
(išskyrus aptvertas privačias teritorijas)
Tą darysime 2 būdais:
• Pasiremdami 60 savivaldybių, 550 seniūnijų, 3.000 seniūnijų ir 10.000
bendruomenių resursais (visos savivaldybės ir praktiškai visos seniūnijos
jau yra mūsų partneriai)
• Suburdami bent 3.000 savanorių žymėtojų komanda, kuri važinės po
visą Lietuvos teritoriją
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KAS BUS KAI IŠVALYSIM VISĄ
LIE TUVOS TERITORIJĄ?
Išvalius tam tikrą Lietuvos teritorijos dalį, ten iškart pradės veikti
MONITORINGO SISTEMA
• Visa Lietuva bus suskirstyta nedidelėmis teritorijomis po keletą
kvadratinių kilometrų, kurių kiekvienoje bus pagrindinis atsakingas
žmogus – monitoringo koordinatorius
• Monitoringo koordinatorius su komanda, ne rečiau kaip kas 3 mėnesius
turės apeiti visą savo teritoriją ir nustatyti ar neatsirado naujų šiukšlinų
vietų
• Nustačius naujas tvarkymo vietas, bus stengiamasi su bendruomenės
pagalba jas sutvarkyti iškart, nelaukiant kitų metų „Darom“ akcijos
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KAIP ĮMONĖS GALI
PRISIDĖTI?
Svarbu suprasti, jog tai organizacine prasme labai sudėtingas projektas, netgi pasauliniu
mastu.
Teks koordinuoti 60 savivaldybių, 550+ seniūnijų, 3.000+ seniūnaitijų ir 10.000+
bendruomenių
Šiam iššūkiui būtina išlaikyti bent:

• 5 žmones centrinėje būstinėje Vilniuje.
• Po 1 žmogų Kaune, Klaipėdoje, Panevėžyje ir Šiauliuose (kurių kiekvienas prižiūrėtų
savo regioną).

• Papildomi žmogiškieji resursai kitose savivaldybėse, jei yra tam resursų.
Įmonės gali:
• Tiesiog dalyvauti tvarkyme ar tik perduoti informaciją savo darbuotojams
• Paremti „Darom – Išvalom Lietuvą iki Galo“ finansiškai

• Jūsų skiriamos lėšos gali būti nukreiptos būtent Jūsų regionui ir Jūs galite būti savo
savivaldybės ar seniūnijos pagrindinis rėmėjas
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ĮMONĖS MAT YMASIS
„DAROM“ TAŠKUOSE
„Darom“ kasmet turi apie 4.000 susirinkimo vietų
Jūsų įmonė gali:

• Globoti 1, 5, 100 ar 4.000 susirinkimo vietų
• Tose vietose atsiras lentelė su Jūsų įmonės logotipu ir savanoris (ar jūsų įmonės darbuotojais)
su „Darom“ marškinėliais ir su Jūsų įmonės logotipu
Generalinis rėmėjas
• Logotipas matysis visose 4.000 susirinkimo vietų
Savivaldybės rėmėjas

• Logotipas matysis tos savivaldybės susirinkimo vietose (vidutiniškai apie 60)
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SUSISIEKIM E !

www.mesdarom.lt

+37067375625
+37068307510

lietuva@mesdarom.lt

