
N a t u r a  c a u t ă  a l  t ă u  a j u t o r 





Pădurile sunt prietenele tale. 

Animalele sălbatice sunt, de asemenea, prietenele tale. 

Iar apa curată le dă energie tuturor să se bucure de viață. 

Și totul ar fi de basm dacă oamenii ar ști cum să le protejeze. 

Este foarte simplu să lucrezi pentru

bunăstarea amicei tale, natura.

Ai început să te gândești ce o să te faci când o să fii mare? 

Uite câteva dintre poveștile celor care lucrează deja pentru a

salva viitorul mediului înconjurător. 





Pădurea Adormită s-a trezit brusc azi și a devenit neliniștită.

Un munte imens de plastic a apărut peste noapte exact în 

mijlocul ei.

E forfotă. Oamenii sunt speriați.

Poliția întinde deja banda de siguranță să-i țină la distanță.

Dar dintre toți polițiștii care sunt prezenți, investigația                           

urmează să fie făcută de cel mai bun dintre ei – Polițistul           

Pădurilor!

Ce îl face cel mai bun? Știe totul despre reciclare, bineînțeles.

Brațul legii este suficient de lung să pună mâna pe acest 

infractor, așa că pleacă în investigație, pe urmele plasticului, cu 

containerul galben de reciclare în spate.

Fiecare ambalaj de plastic pe care îl găsește îl clătește, îi dă jos 

eticheta și capacul, îl presează și îl aruncă la container.

De ce le adună? Pentru că un PET în plus aruncat la container 

este un pericol în minus pentru pădure.



Indiciile care conduc spre vinovat sunt multe, dar Polițistul se 

ține după ele și le colectează selectiv pe toate.

Trei zile și trei nopți a mers Polițistul Pădurilor pe urmele 

plasticului, până a ajuns la capătul pădurii.

Acolo? Ce să vezi! Infractorul PET și-a făcut casă, dar nu și-a 

instalat și containere pentru colectare selectivă, așa că a decis   

să le arunce pe toate în pădure.

Infractorul s-a predat ușor, iar Polițistul Pădurilor l-a dus în

fața judecătorului care a decis să-l învețe care este primul pas      

al reciclării.

Infractorul PET a primit sarcina să colecteze selectiv un

miliard de ambalaje de plastic, până învață care este treaba       

cu reciclarea.

Polițistul Pădurilor rămâne vigilent, în continuare, și

protejează pădurea de pericolul poluării.

Dar are nevoie de ajutoare, deci dacă iubești natura și vrei să 

devii unul, învață care este treaba cu reciclarea, începând cu 

ambalajul Olympus care este fabricat din 35% plastic reciclat.



Desenează locul unde lucrează Polițistul Pădurilor. 





Pentru Doctorul Apelor ziua a început ca oricare alta.

Dimineața a fost liniștită. De-abia pe la prânz a început

activitatea când au venit foarte mulți pești la el. Majoritatea 

scăpaseră din lupta cu pescarii de dimineață. 

Dar Doctorul nostru a observat ceva neobișnuit în acea zi. Toți 

peștii aveau resturi de plastic prinse ba în solzi, ba de aripi,

ba de codițe.

Lucru care l-a făcut să se întrebe – oare ce

s-a schimbat peste noapte?

După ce a curățat toate deșeurile de pe ei, ca un adevărat

Doctor, a plecat să caute primul pacient afectat de plastic. A 

mers din banc de pești în banc de pești, punând întrebări,

găsind tot felul de răspunsuri. 

Deși călătorea printre bancuri, nu era nimic amuzant. 

Se întreba el, oare nu ar fi mai ușor dacă s-ar colecta selectiv 

deșeurile ca să nu mai ajungă atât de mult plastic în apă?

După un timp a găsit și primul pește care a fost

afectat de plastic.



Era prins complet în deșeuri. 

Dar Doctorul Apelor a reușit să îl salveze. Iar peștele i-a povestit 

despre un pescar care își aruncă toate gunoaiele în apă.

Doctorul s-a supărat și s-a dus la el. Voia să răzbune toți peștii care 

s-au îmbolnăvit, dar i-a venit o idee mai bună. 

De ce nu i-ar construi câteva containere în care să colecteze 

selectiv deșeurile?

Zis și făcut. Doar e Doctorul Apelor. Nu putea fi și Doctorul 

Containerelor Pentru Deșeuri? I-a făcut patru. Unul galben pentru 

plastic și metal, unul verde pentru sticlă, unul albastru pentru 

hârtie și unul negru pentru deșeuri menajere.

Și uite așa, pescarul nu a mai aruncat niciodată deșeuri în apă, iar 

Doctorul Apelor s-a întors la treaba lui de zi cu zi. 

Dacă iubești toate animalele și plantele care trăiesc în apă, și 

vrei sa crească într-un mediu curat, poți deveni și tu un Doctor al 

Apelor. 

Învață cum poți fi unul, începând să reciclezi ambalajul laptelui 

Olympus, care este fabricat din 35% plastic reciclat. 



Desenează casa Doctorului Apelor și pe vecinii săi, peștii. 





Orașul era pustiu.

Nici măcar un suflet nu era pe stradă.

Jumătate dintre orășeni se ascunseseră în case, ceilalți erau la 

judecătorie. Cei de acasă urmăreau cazul la televizor. 

Dar... ce se întâmplase?

Ursul coborâse cu o seară înainte în oraș să fure ceva de mâncare. 

Până atunci, oamenii nu-l mai văzuseră niciodată.

În sala de judecată era forfotă mare. Ursul era în fața sălii, alături 

de Avocatul Animalelor. Orășenii pur și simplu nu înțelegeau de 

ce a fost nevoit să caute mâncare în oraș.

Apoi liniște. Judecătorul intră și începe să asculte pledoariile.

Toată lumea îl considera vinovat pe urs. Până la urmă ce căuta 

acolo? Dar Avocatul Animalelor avea o altă opinie. Și avea de 

gând să-l apere.

Avocatul le spune oamenilor că ursul a început să îi viziteze din 

cauza lor.  



Ei au poluat pădurea cu plastic și cu alte materiale nocive. Din 

cauza lor, ursul nu mai are ce să mănânce.  Nici unde să doarmă. 

Și, până la urmă, de ce au făcut una ca asta?

Când fiecare dintre ei poate recicla acasă, începând să colecteze 

deșeurile selectiv, punând plasticul și metalele în containerul 

galben, hârtia în cel albastru, sticla în cel verde, iar pe cel menajer 

în containerul negru.

Orășenii s-au rușinat, oare chiar a fost vina lor că ursul a coborât 

din pădure? Avocatul Animalelor avea dreptate – animalele nu 

au nicio vină, ei au fost cei neglijenți.

Așa că i-au cerut iertare ursului, apoi l-au rugat să le arate de 

unde trebuie să strângă deșeurile.

Și s-au dus. Într-o săptămână au strâns toate gunoaiele din 

pădure. Avocatul Animalelor a fost în fruntea lor, iar ursul le-a 

mulțumit la final.

Vezi tu, un Avocat al Animalelor vorbește mereu în numele 

necuvântătoarelor, mai ales când nu se pot apăra singure.

Dacă le iubești, devino și tu unul, începând să reciclezi cu 

ambalajul Olympus, cel fabricat din 35% plastic reciclat.



Desenează animalele pe care le apără Avocatul lor.





Polițist al Pădurilor, Doctor al Apelor 

sau Avocat al Animalelor?

Tu cum alegi să lucrezi pentru viitorul mediului înconjurător? 

Poluarea apare atunci când mediul natural nu poate distruge

un element care a ajuns în aer, în apă sau în sol. 

Unele deșeuri pot rămâne acolo unde sunt

aruncate chiar și mii de ani.

 

Avem nevoie de tine să reciclezi!  



Poți începe cu ambalajul laptelui Olympus care este
fabricat din 35% plastic reciclat. 

Dar care este diferența dintre plasticul reciclat
și cel reciclabil?  

Primul a fost folosit deja și, după topire, s-a creat un alt
ambalaj care a reintrat pe piață. 
Iar plasticul reciclabil poate fi refolosit mai departe.

Ambalajul laptelui Olympus, însă, are ambele componente: este 
fabricat din 35% plastic reciclat și este 100% reciclabil. 

Cum îl reciclezi? 

Termini laptele, îndepărtezi eticheta și capacul, clătești
ambalajul, compresezi ambalajul și îi pui capacul, apoi le
arunci pe toate la containerul galben.
E la fel de simplu ca și cum ai zice „lapte”!

Poți fi Polițistul Pădurilor, Doctorul Apelor sau Avocatul     
Animalelor, dar să știi că reciclarea plasticului protejează                  
tot mediul înconjurător.

Și, dacă vrei uniformă, din 10 PET-uri reciclate
poți face un tricou.





Schimbă foaia! Dar cu una reciclată. Hârtia trebuie să fie
curată înainte să o arunci, să nu aibă clame sau scotch.
Și apropo, Polițistule al Pădurilor, 1 tonă de hârtie reciclată 
salvează de la tăiere 17 arbori maturi.

Sparge ghinionul poluării! Sticla trebuie spălată și uscată.
Poate fi aruncată cu eticheta, dar capacul trebuie aruncat                    
într-un alt container în funcție de materialul din care este                   
făcut.
Ai planuri de viitor, să fii Polițistul Pădurilor, Doctorul
Apelor sau Avocatul Animalelor tot restul vieții? Și sticla are               
planuri de viitor, pentru că îi ia un milion de ani să se
descompună, așa că mai bine o reciclezi. 

Bate fierul reciclării cât e cald! Termină-ți sucul sau apa,
clătește ambalajul, strivește-l, apoi pune-l imediat în
tomberonul galben.
Iar dacă îți dorești să fii Polițistul Pădurilor, Doctorul Apelor
sau Avocatul Animalelor la nesfârșit este perfect. Poți
recicla aluminiul ori de câte ori este nevoie.

*metalul și plasticul se reciclează ambele în coșul galben, în funcție de mențiunea de pe 
eticheta atașată coșului





Desenează ce alte obiecte
mai vrei să colectezi selectiv
în dreptul containerului 
corespunzător






