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Viitorul cartierului Faur-Republica/23 August, discutat la Primăria Sectorului 3
Au trecut trei luni de când Primăria Sectorului 3, împreună cu partenerii săi (INTRATEST
S.A. și Asociația Educ) au început implementarea proiectului GAL Sector 3 – Sprijin
pregătitor pentru elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locală. Au fost trei luni în care
atenția primăriei, a firmelor și a ONG-urilor interesate de proiect s-a îndreptat către fostul
cartier industrial Faur-Republica/23 August și către nevoile comunității de aici (peste
80 000 de mii se oameni).
În cadrul proiectului, cofinanțat din fonduri europene, au fost organizate întâlniri publice
în zonele marginalizate ale cartierului, discuții cu agenții economici despre prioritățile și
viziunea
lor
referitoare
la
dezvoltarea
zonei
Faur-Republica/23
August, focus grupuri
cu
toți
actorii
relevanți
(instituții
publice,
ONG-uri,
firme
și
simpli
cetățeni)
pentru
conturarea unui viitor
strategic, mai bun
pentru comunitatea

marginalizată.
Dincolo de discuții, zeci de oameni au fost zi de zi pe teren, pentru și au aplicat
chestionarele necesare pentru a determina concret problemele locuitorilor din FaurRepublica/23 August. Cu precădere în zonele marginalizate ale cartierului, au fost
identificate:
 șomajul crescut, numărul mare al persoanelor necalificate;
 starea deficitară de sănătate, determinată de costurile ridicate ale serviciilor
medicale și absența unor centre în apropiere (dispensar, cabinet, medic de familie,
spital);
 condiții improprii de locuit;
 lipsa actelor de proprietate;
 participarea redusă a elevilor la educație (absenteism, părăsirea timpurie a școlii,
insuficiente materiale educaționale astfel încât mediul să devină atractiv);
 discriminarea și excluziunea socială;
 interesul redus pentru demararea de afaceri, raportat la potențialul zonei,
pondererea crescută a muncii la negru (cu efecte negative asupra pieței muncii și
economiei locale);
Toate nevoile comunității sunt detaliate în cadrul Studiului de referință care a stat
la baza elaborării Strategiei de Dezvoltare Locală. Documentul, care planifică dezvoltarea
cartierului Faur-Republica/23 August în următorii ani, a fost prezentat participanților la
conferința de închidere a proiectului cofinanțat din fonduri europene și, în mare, prevede:
 Crearea de condiții mai bune de locuire (construire/reabilitarea/modernizarea de
locuinţe);
 Realizarea infrastructurii de educaţie - construire/reabilitare/modernizare de
creşă/grădiniţă/afterschool;
 Asistență juridică pentru reglementarea actelor de identitate, de proprietate, de
stare civilă (acolo unde este cazul), de obținere a drepturilor de asistență socială
(beneficii de asistență/servicii sociale);
 Sprijinirea dezvoltării/furnizării de servicii socio-medicale în cadrul unui centru
comunitar integrat;

 Amenajarea spațiului urban degradat (construirea/reabilitarea/modernizarea de
clădiri pentru a găzdui diferite activități sociale, comunitare, culturale, agrement
și sport etc.);
 Sprijin pentru accesul și/sau menținerea pe piața muncii, precum și pentru
participarea la programe de ucenicie și stagii;
 Crearea/reabilitarea/modernizarea
spațiilor
publice
nemodernizate, inclusiv racordarea la utilitățile publice;

urbane

-

străzi

 Campanii de informare şi conştientizare/acţiuni specifice în domeniul combaterii
discriminării (în special cele ce vizează desegregarea școlară și cea legată de
locuire), precum și pentru implicarea activă/voluntariatul membrilor comunității
în soluționarea problemelor cu care se confruntă;
Strategia a fost votată și asumată de către membrii grupului de Acțiune Locală
Sector 3 (GAL Sector 3) - organizație neguvernamentală care a crescut, pe parcursul
derulării proiectului, de la 4 la 11 membri (autorități publice, reprezentanți ai societății
civile și sectorului privat, dar și membri ai comunității marginalizate din Faur-Republica/23
August) – și va intra în procesul de evaluare al Ministerului Dezvoltării Regionale,
Administrației Publice și Fondurilor Europene, pentru ca obiectivele de investiții din zona
Faur-Republica să fie finanțate din fonduri europene.
Strategia de Dezvoltare Locală este rezultat al proiectului GAL Sector 3 – Sprijin
pregătitor pentru elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locală, cofinanțat din Fondul Social
European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, AP 5 „Dezvoltare Locală
plasată sub responsabilitatea comunității, O.S. 5.1 „Reducerea numărului de persoane
aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate (roma și nonroma), din orașe/municipii cu peste 20.000 locuitori, cu accent pe cele cu populație
aparținând minorității roma, prin implementarea de măsuri/operațiuni integrate în
contextul mecanismului de DLRC.

„Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă
invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro”.
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oﬁcială a Uniunii Europene sau
a Guvernului României.

