Formular Propunere de Proiect
Protectia mediului
INITIATORUL PROPUNERII DE PROIECT SI DATE DE CONTACT
Persoană de contact
Nume și Prenume: G Nicolae S
Număr de telefon: 0724******
Adresă de e-mail: nicolae.*****@*****.com
1. Titlul propunerii (sa fie concis si sa se refere prealabil la un anumit rezultat
cheie al propunerii):
Atelierul de Reciclare Creativa(proiect bazat pe ateliere de dezvoltare
profesională și personală)
2. Domeniul de aplicabilitate în care se înscrie propunerea de proiect:
Protectia mediului
3. Delimitarea zonei si a cartierului in care se doreste implementarea propunerii:
Bulevardul Theodor Pallady
Bulevardul Nicolae Grigorescu
Bulevardul Basarabia
Bulevardul 1 decembrie 1918
4. Durata estimata de implementare a propunerii exprimata in luni calendaristice:
24 luni
5. Valoarea estimata a investitiei necesare pentru implementarea propunerii de
proiect:
80000Lei
6. Beneficiarii directi ai propunerii de proiect in caz de implementare:
Locuitorii Sectorului 3(un sector mai curat, participarea la ateliere, elevii scolilor
din sectorul 3, persoanele cu potential financiar redus- achizitionarea de produse
recilate la preturi modice( munca in folosul comunitatii/altora).
7
7.1. Formularea propunerii de proiect, scop/obiectiv general si obiective specifice
a propunerii de proiect:
Misiunea Atelierul de Reciclare Creativa este aceea de a crea şi de a dezvolta
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valori pentru beneficiul şi progresul societăţii. Informarea şi educarea reprezintă
o prioritate bazată pe indicatori relevanți care vizează formarea unor repere. Prin
Atelierul de Reciclare Creativa se promovează dezvoltarea practice, potrivit
talentului şi aspiraţiilor beneficiarilor. Aspectele cu privire la managementul
deşeurilor reprezintă o componentă corelată cu responsabilitatea socială şi
dorinta de a educa în mod corect si civic”.
Obiective educaționale: creșterea conștientizării locuitorilor din sectorul 3 cu
privire la deșeuri și gestiunea lor;
Obiective ecologice: alternativă la serviciile existente deja pe piață, prin care
mobilierul vechi să nu se mai depoziteze la groapă, ci să se valorifice prin
refolosire, reciclare sau energetic;
Obiective sociale: o parte din mobilierul primit în cadrul proiectului, aflat în stare
bună, sa fie oferit pentru refolosire mai multor organizații neguvernamentale cu
activitate în domeniul social;
Obiective economice: Targ de produse transformate- yard sale(valorificare)
7.2. Contextul (situatia actuala) si justificarea initierii proiectului (problema
identificata, grupuri afectate):
Cauza :sistem actual de colectare a deseurilor selective, este greoi si anevoios.
Nu corespunde necesitatilor practice a cetatenilor. In momentul actual, deseurile
sunt amestecate, nici decum colectate selectiv, in momentul ridicarii de catre
organele specializate. Avand in vedere importanta materialelor reciclabile pentru
protectia mediului inconjurator, si a volumului extrem de mare la ora actuala,
aceste materiale trebuiesc reciclate si re-utilizate.
Familiarizarea copiilor cu anumite forme de activitate
duce la dezvoltarea dragostei pentru munca practică, la însuşirea
unor priceperi şi la formarea unor deprinderi elementare de muncă,
ce trebuie să înceapă de la vârsta preşcolară.
7.3. Beneficiile obtinute prin implementarea propunerii de proiect (descriere
impact/efecte pozitive):
Colectarea selectiva post consum si reducerea volumului materialelor colectate.
Reducerea gradului de impurificarea a materialelor prin colectarea materialelor
direct de la consumator. Proiectul isi propune:
1.sensibilizarea si educarea cetatenilor privind necesitatea implementarii
colectarii selective a
materialelor care pot fi refolosite/reparate/retransformate din casa.
2. Cresterea procentuala a numarului de persoane care sa lucreze in beneficiul
lor si al altora(social:donatii, targ de produse transformate yard sale
3. Pe termen lung dorim sa implicam scolile care doresc intr-un PROGRAM de
formare a priceperilor şi deprinderilor practice de muncă.
Se formează interesul faţă de muncă, se trezeşte dorinţa copilului de a
lucra un obiect util. Experimentand, copilul învaţă să cunoască
lumea reală; el acţionează asupra unor obiecte din mediul
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înconjurător şi, treptat, începe să cunoască această lume. Ca
urmare a rezultatelor obţinute, copilul dobândeşte încredere în
propriile lui forţe.
8. Actiunile necesare estimate prin implementarea propunerii de
proiect(descriere/impact/efecte pozitive):
Centrul poate fi folosit de studenţii, elevii sau cetăţenii interesaţi de lucrul
practic. Putem organiza aici si dezbateri pe teme precum managementul,
reciclarea şi valorificarea deşeurilor, poluare, sustenabilitate, risipă alimentară,
eficienţă energetică sau reducerea consumului de resurse.
In plus, atât elevii şi studenţii la arte, design sau arhitectură, cât şi meşterii,
designerii şi artizanii consacraţi sau în devenire pot dezvolta aici produse din
deşeuri sau din materiale alternative, sustenabile. Ei au la dispoziţie scule şi
ustensile diverse (bormaşină, şurubelniţă electrică, flex, şlefuitor, fierăstrău
circular, fierăstrău sabie, fierăstrău pendular şi alte ustensile mici).
Crearea unui sistem inteligent : in prima faza parteneriat cu operatorul local de
colectare deseuri Rosal ,puncte de colectare deseuri voluminoase, si ulterior
serviciu de ridicare de la domiciliu a mobilei ce se doreste a fi reciclata.
9. Modul in care initiatorul doreste sa se implice in proiect:
Inițiator Georgescu Nicolae - responsabil pentru implementarea pas cu pas a
etapelor de lucru prevazute in desfasuratorul proiectului. Achizionarea si
echiparea atelierului de reciclare creativa, instruirea utilizatorilor,gasirea
partenerilor(sponsori si beneficiari).
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