Formular Propunere de Proiect
Social
INITIATORUL PROPUNERII DE PROIECT SI DATE DE CONTACT
Persoană de contact
Nume și Prenume: Clubul Sportiv de Arte Marțiale Olimpic
Număr de telefon: 0723******
Adresă de e-mail: *******karate@*****.com
1. Titlul propunerii (sa fie concis si sa se refere prealabil la un anumit rezultat
cheie al propunerii):
Consilieri pentru o societate mai bună
2. Domeniul de aplicabilitate în care se înscrie propunerea de proiect:
Social
3. Delimitarea zonei si a cartierului in care se doreste implementarea propunerii:
Sectorul 3 al Municipiului București
4. Durata estimata de implementare a propunerii exprimata in luni calendaristice:
Multianual
5. Valoarea estimata a investitiei necesare pentru implementarea propunerii de
proiect:
Fără limită de sumă
6. Beneficiarii directi ai propunerii de proiect in caz de implementare:
Cetățenii de diferite vârste, copii și tineri, dar și adulți și persoane vârstnice,
persoane cu dizabilitâți, persoane din sistemul de asistență și pretecție socială.
7
7.1. Formularea propunerii de proiect, scop/obiectiv general si obiective specifice
a propunerii de proiect:
Scop: Colaborarea cu centrele de cercetare universitară și academică vine în
sprijinul găsirii de soluții optime prin acțiunile de consiliere lunară privind
accesarea de fonduri prin scrierea de proiecte, inclusiv cu adesabilitate către
copii și tineri, dar și către adulți și persoane vârstnice.
Obiective specifice:
1. Realizarea și dezvoltarea unui cadru organizațional, înființarea de centre de
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consiliere;
2. Încurajarea și sprijinirea inițiativei cetățenești, în vederea implicării unui număr
cât mai mare de persoane pentru a participa la accesarea de fonduri, prin
scrierea de proiecte;
3. Responsabilizarea tuturor actorilor din societate, autorități publice,
administrația publică, Primăria Sectorului 3 (aparatul de specialitate), Consiliul
Local al Sectorului 3 (consilierii locali), asociații și fundații și societăți comerciale
precum și alte instituții, în vederea identificării de soluții optime pentru nevoile
actuale ale cetățenilor cu scopul îmbunătățiri societății în care trăim.
7.2. Contextul (situatia actuala) si justificarea initierii proiectului (problema
identificata, grupuri afectate):
O analiză obiectivă și cât mai aprofundată a situației actuale, a
problemelor și nevoilor cetățenilor Sectorului 3, a fost una dintre preocupările
asociației, demarate cu ceva ani în urmă asociația implicându-se proactiv, prin
reprezentanții săi, în diferite acțiuni, atât la nivelul administrației publice locale,
cât și la nivelul autorităților publice centrale prin participare la ședințe de
dezbateri publice cu diferite tematici ce privesc în mod direct cetățenii sectorului
nostru
Astfel plecând de la realitățile actuale asociația a contribuit, în repetate
rânduri, în ultimii ani, la activități în folosul comunității realizând următoarele
acțiuni:
- campanii de informare a cetățenilor privind lucrările ședințelor Consiliului Local
și autorităților publice ( Ministerul Tineretului și Sportului) , ce au avut ca
tematică accesare de fonduri prin scrierea de proiecte, procedura de finanțarea
nerambursabilă
- creșterea gradului de responsabilizare al aleșilor locali, referitor la situația reală
asupra nevoilor reale ale cetățenilor și soluționarea concretă și optimă a
problemelor acestora, dar și la problemele existente în diferite domenii de interes
local;
- sesiuni de comunicare cu toți actorii din societate în vederea identificării
cadrului legal privind găsirea de soluții în vederea sprijinirii inițiativei locale, în
diferite
domenii
(ONG-uri,
Tineret,
Sport,
Voluntariat,
Coperare
Interinstituțională);
- participarea la ședințele de dezbatere publică, pe diferite teme ( buget,
finanțare nerambursabilă, Consiliul Consultativ pe Probleme de Tineret,
digitalizarea, etc.) și înaintarea de propuneri;
- sondarea opiniei cetățenilor (copii, tineri, adulți) privind identificarea corectă a
problemelor și nevoile cetățenilor;
- întâlniri cu tinerii (segmentul de vârstă 14-35 de ani), în vederea încurajării
implicării, în procesul de accesare de fonduri prin scriere de proiecte.
La cele de mai sus prezentate, mai adăugăm și faptul că au fost
înregistrate numeroase aprecieri, mesaje de susținere și de felicitare, dar și
numeroase solicitări de continuare a demersurilor întreprinse, în interesul
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cetățenilor Sectorului 3 (copii, tineri și adulți) .
Așa cum a fost afirmat la punctul 6, beneficiarii direcți sunt cetățenii,
proiectul propunându-și realizarea unei cadru organizațional dedicat acțiunilor de
consiliere lunară privind accesarea de fonduri prin scrierea de proiecte. Astfel se
vor derula sesiuni de informare a cetățenilor, seminarii de formare (plecând de la
exemple de bună practică referitoare la accesarea de fonduri prin scriere de
proiecte), dezbateri publice, întâlniri ale grupurilor de acțiune, apeluri de
implicare a cetățenilor în viața comunității, în vederea atingerii dezideratelor
menționate în procedura de bugetare participativă și anume: creșterea
transparenței procesului de accesare de fonduri, eficientizarea cheltuirii banului
public, recunoașterea și dezvoltarea unui sistem de valori necesari liderilor de
mâine ai societății. Drept urmare relevanța proiectului poate fi facil apreciată,
prin cele menționate anterior, deoarece proiectul propune organizarea și
derularea de acțiuni ce sunt încadrate într-un domeniu ce se regăsește printre
domeniile enumerate în cadrul procedurii de bugetare participativă în interesul
cetățenilor Sectorului 3.
Având în vedere cele menționate anterior, se poate afirma că pentru
propunerea de proiect înaintată de asociație, problema identificată se referă la
extinderea și diversificarea instrumentelor de descoperire a oportunităților
referitoare la accesarea de fonduri prin scriere de proiecte pentru cetățeni din
comunitatea sectorului 3. Așadar proiectul își dovedește utilitatea și necesitatea,
venind în întâmpinarea problemei identificate, cu soluții concrete, izvorâte din
mediul universitar și academic, din exemplele de bună practică finalizate cu
succes, prin directa participare și implicare a cetățenilor.
7.3. Beneficiile obtinute prin implementarea propunerii de proiect (descriere
impact/efecte pozitive):
Impact pozitiv asupra comunității prin faptul că se creează premizele
creșterii numărul de proiecte realizate în vederea accesării de fonduri. Totodată
colaborarea cu centrele academice poate duce la extinderea paletei domeniilor
pentru care se înscriu proiectele acest mod de lucru asigurând proiectului o
dimensiune actuală, ce definește o comunitate europeană modernă. Beneficiarii
direcți ai proiectului vor avea o perspectivă mai largă asupra posibilităților de
participare și implicare în scrieri de proiecte cu accesare de fonduri, ei având
șansa să acumuleze experiențe diversificate, în urma participării la activitățile
proiectului, în sensul îmbunătățirii perspectivelor de viitor. Formarea cetățenilor
ca îndrumători/consilieri ai propriilor concetățeni și antrenarea indiferent de
vârstă, în participarea la activitățile proiectului, vor crea premizele consolidării
relaților intercomunitare, în favoarea dezvoltării unei societăți moderne mai bune.
8. Actiunile necesare estimate prin
proiect(descriere/impact/efecte pozitive):
1. Activități de pregătire proiect
2. Activități de informare publică
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implementarea

propunerii

de

3. Activități de promovare
4. Sesiuni de activități de informare, formare, cercetare, dezbateri, comunicări,
5. Activități de diseminare rezultate proiect
6. Activitate de încheiere proiect
Efecte pozitive :
- deschiderea de centre comunitare de consiliere;
- creșterea numărului de proiecte scrise;
- stimularea democrației participativă ;
- formarea și dezvoltarea unei comunității, adepta ideologiei și valorilor unei vieți
proeuropene ;
- îmbunătățirea relațiilor de cooperare interintituțională;
- afirmare pozitivă, integrare socială și apartenență la grup, prin crearea de
concepte noi;
- încurajarea cetățenilor în direcția identificării problemelor comunității și
furnizării de soluții;
- dezvoltarea abilităților participative ale cetățenilor.
9. Modul in care initiatorul doreste sa se implice in proiect:
Voluntariat, cofinanțare, sponsorizare
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