
5S Public 2020

Educaţie KAIZEN în viaţa publică din

Jucu de Mijloc



Coordonate:

➢ Data: miercuri, 26.02.2020

➢ Orele: 16:30 - 18:10

➢ Locaţia: Biserica Ortodoxă 

din Jucu de Mijloc

➢ Participanţi: 19 voluntari din 

cadrul Primăriei Jucu, ai 

Bisericii Ortodoxe, membrii

ai comunităţii şi

reprezentanţi Rottaprint

Coordonate extindere 5S PUBLIC în Jucu de Mijloc



Obiectiv general 

Implicarea activă a membrilor comunităţii din Jucu de Mijloc 

în activităţi de voluntariat, 

educarea participanţilor privind menţinerea ordinii şi 

curăţeniei din spaţiul public şi privat 

şi susţinerea obiectivelor judeţului Cluj privind colectarea 

selectivă a deşeurilor conform OUG 74/2018.

https://primariaclujnapoca.ro/informatii-publice/comunicate/colectarea-selectiva-a-deseurilor-conform-oug-74-2018/


Obiective Acţiune

26 Februarie 2020

1. Dezvoltarea colaborării între membrii comunităţii. - Realizat

2. Pregătirea zonei alocate pentru evenimentul de sfinţire a noii capele, din data de 1 Martie

2020. - Realizat

3. Colectarea selectivă a deşeurilor pe următoarele fracţii:

❑ Plastic şi metal - Realizat

❑ Sticlă - Realizat

❑ Menajer/ rezidual/ nereciclabil - Realizat

❑ Biodegradabil - Realizat

4. Împărţirea de materiale educaţionale, pentru menţinerea bunelor practici. - Realizat



Organizarea acţiunii

Acţiuni

ACŢIUNI:

1. Strâns deşeuri din plastic/ metal

2. Strâns deşeuri din sticlă

3. Strâns deşeuri biodegradabile.

4. Ridicat deşeuri din zona de 
acţiune de firma de salubritate.

Echipa

❑ Primaria Jucu – Dorel Pojar

❑ Biserica Ortodoxă – 6 
voluntari

❑ Rottaprint – 12 voluntari

TOTAL: 19 voluntari

Resurse

• 60 minute 
• 1 trusă de prim ajutor
• 100 mănuşi/ palmari
• 8 greble
• 3 furci
• 6 lopeţi
• 2 mături
• 90 saci menajeri de 120 L si 240 L

+ alte resurse aduse de partenerii de 
la Primărie şi Biserică



Organizare echipe şi responsabilităţi

Lider Primaria Jucu Dorel Pojar

Lider Rottaprint Arnella Nechita-Rotta

Coordonator Acţiune 5S Public Marcel Iuşan

Echipa Jucu 6 voluntari

Fotografi Rottaprint – Flaviu Rus, Robert Fodor

19 VOLUNTARI

Echipa Rottaprint 12 voluntari

Lider Biserica Orotodoxă Părintele



Program

Timp estimat Acţiune 5S PUBLIC – 26.02.2020 – Jucu de Mijloc

16:00 – 16:15 Deplasarea organizatorilor în zona de acţiune

16:15 – 16:30 Organizarea resurselor şi a echipelor de voluntari, poze înainte de acţiune

Deplasarea voluntarilor în zona de acţiune

16:30 – 16:35 Cuvânt de deschidere – prezentări voluntari, scop, obiective acţiune şi mod de derulare

16:35 – 17:55 Derularea acţiunii: colectarea deşeurilor, selectarea deşeurilor pe fracţii

17:55 – 16:00 Colectare resurse, igienizare mâini

18:00 – 18:05 Feedback – învăţăminte desprinse şi mulţumiri

18:05 – 18:07 Susţinere comunitate: împărţire materiale educaţionale privind colectarea selectivă

18:07 – 18.08 Poza de grup cu toţi voluntarii şi încheierea acţiunii 

18:08 – 18.45

Poze cu zonele, după încheierea acţiunii

Timp liber – sărbătorit rezultatele

Ridicarea deşeurilor – s-a derulat sub coordonarea Primăriei Jucu



Siguranţa voluntarilor
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AŞA DA
✓ Suntem atenţi la trecerea cu calea ferată şi 

respectăm semnalizarea luminoasă;

✓ Ne protejăm de ploaie cu o haină impermeabilă;

✓ Avem încălţăminte comodă şi adecvată pentru

pământ umed;

✓ Evităm tufişurile şi scaieţii;

✓ Evităm să ne accidentăm mâinile în sticlă spartă

=> utilizăm lopeţi, greble, foraşe;

✓ În caz de rănire – avem trusă la noi, cu strictul

necesar.

AŞA NU
Dacă ni se alătură voluntari copii, evităm să:

❖ alergăm!

❖ ne căţăram!

❖ aruncăm cu obiecte!

❖ generăm conflicte şi incendii.

Siguranţa a fost înainte de tot!

Am ţinut cont de aceste reguli de siguranţă, 

prezentate de coordonator.

În plus, am folosit echipament conform 

activităţilor alocate (mănuşi de protecţie). 

Pentru orice eventualitate, am avut o trusă 

medicală la noi iar voluntarii au fost instruiţi să 

raporteze orice problemă.

În felul acesta ne-am bucurat cu toţii de 

întreaga experienţă!

Ne bazăm în continuare pe susţinerea 

dumneavoastră!



Înainte de acţiune
Organizare resurse

înainte de sosirea voluntarilor
Cuvânt de deschidere
şi organizare echipe

Poze în zone                                     
înainte de acţiune



În timpul acţiunii



În timpul acţiunii



În timpul acţiunii



În timpul acţiunii



În timpul acţiunii



În timpul acţiunii



În timpul acţiunii



După acţiune

Impresii, învăţăminte, 
mulţumiri

Poză de grup                                       
cu întreaga echipă



Rezultate

După acţiunea 5SÎnainte de acţiunea 5S



Rezultate

După acţiunea 5SÎnainte de acţiunea 5S



Rezultate

După acţiunea 5SÎnainte de acţiunea 5S



Rezultate

După acţiunea 5S



Beneficii

Ce câştigi dacă participi, ca voluntar: 

➢ Jucu de Mijloc străluceşte de curăţenie!

➢ Descoperi atantajele lucrului în echipă.

➢ Socializezi cu membrii comunităţii.

➢ Înveţi practic cum să colectezi selectiv deşeurile şi să protejezi mediul, conform legislaţiei

în vigoare, obligatorie din 1 iulie 2019 (detalii în link)

➢ Descoperi esenţa spiritului îmbunatăţirii continue (kaizen), aplicabil oriunde, oricând, de

oricine.

https://primariaclujnapoca.ro/informatii-publice/comunicate/colectarea-selectiva-a-deseurilor-conform-oug-74-2018/


Carduri cu exemple pentru colectarea selectivă pe 4 fracţii (conform noilor reglementari) şi cum să aplici 5S acasă în 

colectarea deşeurilor

Susţinere comunitate
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Jucu de Mijloc străluceşte de curăţenie!

Vă mulţumim şi vă aşteptam cu drag şi la următoarea acţiune!


