
Formular Propunere de Proiect

Activitati culturale

INITIATORUL PROPUNERII DE PROIECT SI DATE DE CONTACT

1.  Titlul  propunerii  (sa  fie  concis  si  sa  se  refere  prealabil  la  un  anumit  rezultat
cheie al propunerii):
Cultura, educatie si sanatate.

2. Domeniul de aplicabilitate în care se înscrie propunerea de proiect:
Activitati culturale

3. Delimitarea zonei si a cartierului in care se doreste implementarea propunerii:
Spitalele si azilurile de batrani din sectorul 3.

4. Durata estimata de implementare a propunerii exprimata in luni calendaristice:
2 luni.

5.  Valoarea estimata  a  investitiei  necesare  pentru  implementarea propunerii  de
proiect:
15000 lei.

6. Beneficiarii directi ai propunerii de proiect in caz de implementare:
Copiii si batranii din spitale/aziluri.

7

7.1. Formularea propunerii de proiect, scop/obiectiv general si obiective specifice
a propunerii de proiect:
Proiectul propune sustinerea unor momente artistice construite din fabule, poezii,
cantec,  piese  de  teatru  cu  scopul  de  a  aduce  cultura  mai  aproape  de  oamenii
care nu au posibilitatea deplasarii in spatiile culturale din Bucuresti. 
Copiii  se  vor  intalni  cu  fabulele  si  poeziile  unor  scriitori  romani,  iar  la  finalul
momentului  artistic  vor  putea  ei  insisi  sa  experimenteze  jocul  personajelor  din
fabule, sub indrumarea actorilor.
Batranii  vor  avea  posibilitatea  vizionarii  a  45  de  minute  de  poezie  istorica,  de
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dragoste, cantec si dialog si a rememorarii unor dramaturgi, compozitori, scriitori
romani.

7.2.   Contextul  (situatia  actuala)  si  justificarea  initierii  proiectului  (problema
identificata, grupuri afectate):
Proiectul  este  destinat  copiilor  din  spitale  si  batranilor  din  aziluri  care  nu  au
posibilitatea deplasarii in spatiile culturale, deci nu au acces la cultura.

7.3.  Beneficiile  obtinute  prin  implementarea  propunerii  de  proiect  (descriere
impact/efecte pozitive):
Pentru copii, avantajul ar fi cunoasterea operei unor scriitori romani de referinta
si invatarea jocului unor personaje cu un minim de resurse.
Batranii  se  vor  bucura  de  momente  artistice  de  care  sunt  privati  din  cauza
imposibilitatii deplasarii.

8.  Actiunile  necesare  estimate  prin  implementarea  propunerii  de
proiect(descriere/impact/efecte pozitive):
Vor fi 4 actori, 2 muzicieni si un regizor care vor lucra efectiv pentru constructia
momentelor. Vor avea nevoie de un spatiu de repetitie, un dispozitiv de iluminat
si  un  minim  de  obiecte  de  recuzita.  Momentele  artistice  vor  fi  construite  in  2
saptamani de lucru.

9. Modul in care initiatorul doreste sa se implice in proiect:
Interpret in cadrul momentelor artistice.
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