
Formular Propunere de Proiect

Sanatate

INITIATORUL PROPUNERII DE PROIECT SI DATE DE CONTACT

Persoană de contact
Nume și Prenume: D. Luca
Număr de telefon: 0735******
Adresă de e-mail: *luca@*.com

1.  Titlul  propunerii  (sa  fie  concis  si  sa  se  refere  prealabil  la  un  anumit  rezultat
cheie al propunerii):
FII COOL CU BICICLETA!

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

3. Delimitarea zonei si a cartierului in care se doreste implementarea propunerii:
Parcul Alexandru Ioan Cuza 

4. Durata estimata de implementare a propunerii exprimata in luni calendaristice:
3 luni, pe durata week-end-urilor 

5.  Valoarea estimata  a  investitiei  necesare  pentru  implementarea propunerii  de
proiect:
50.000 RON

6. Beneficiarii directi ai propunerii de proiect in caz de implementare:
locuitorii sectorului 3 al Capitalei 

7

7.1. Formularea propunerii de proiect, scop/obiectiv general si obiective specifice
a propunerii de proiect:
Prin  acest  proiect  neconvențional,  cu  titlu  inedit,  locuitorii  sectorului  3  sunt
încurajați să renunțe la mijloacele obișnuite de locomoție (mașinile), pentru a se
reprofila  în  schimb  pe  cele  mult  mai  ecologice  ale  bicicletelor  și  trotinetelor.
Concret,  vom  acredita  încă  de  la  nivelul  conceptului,  anume  Șmecheri  pe
biciclete/trotinete,  ideea că  este  mult  mai  cool  din  toate  punctele  de  vedere  să
mergi pe o bicicletă decât, spre exemplu, cu un autoturism, fie el și de lux. Astfel,
sperăm să schimbăm percepția conform căreia mersul pe acest tip de mijloace de
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locomoție ar  avea ceva degradant sau dezonorant,  ci,  dimpotrivă,  că și  acestea
(sau  mai  ales  acestea)  sunt  activități  care  pot  contribui  la  afișarea  unui  statut
social ridicat. Iar cel care are cel mai mult de câștigat din această inițiativă este
chiar mediul înconjurător 

7.2.   Contextul  (situatia  actuala)  si  justificarea  initierii  proiectului  (problema
identificata, grupuri afectate):
Poluarea masivă la nivelul întregii capitale. Prin acest program întins pe durata a
trei luni, s-ar disemina la nivelul populației pericolul unei poluări de nivelul celei
din  București,  precum  și  felul  în  care  fiecare  dintre  cetățeni  poate  contribui  la
reducerea acesteia   

7.3.  Beneficiile  obtinute  prin  implementarea  propunerii  de  proiect  (descriere
impact/efecte pozitive):
Conștientizarea  importanței  păstrării  unui  mediu  curat,  la  început  la  nivelul
sectorului  3,  urmând ca acest  proiect,  sau altul  asemănător,  să fie  replicat  și  în
alte sectoare ale capitalei  

8.  Actiunile  necesare  estimate  prin  implementarea  propunerii  de
proiect(descriere/impact/efecte pozitive):
Acțiuni  de conștientizare  la  nivelul  populației  locale  privind importanța mersului
pe  bicicletă,  concursuri  tematice  în  zona  rampelor  pentru  biciclete  din  parcul
Alexandru  Ioan  Cuza,  diseminare  la  nivelul  presei  (online  și  offline),  realizarea
unor mock-up-uri care vor servi ca bază pentru coordonarea activităților   

9. Modul in care initiatorul doreste sa se implice in proiect:
Coordonator (producător executiv) 
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