Formular Propunere de Proiect
Protectia mediului
INITIATORUL PROPUNERII DE PROIECT SI DATE DE CONTACT
Persoană de contact
Nume și Prenume: O Daniela, reprezentant al grupului civic de parinti GrowUp
Romania
Număr de telefon: 0724******
Adresă de e-mail: da****@*****.ro
1. Titlul propunerii (sa fie concis si sa se refere prealabil la un anumit rezultat
cheie al propunerii):
Strâng după cățelul meu
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:
Străzile din jurul parcului A. I. Cuza și în parc.
4. Durata estimata de implementare a propunerii exprimata in luni calendaristice:
3 luni
5. Valoarea estimata a investitiei necesare pentru implementarea propunerii de
proiect:
100.000 lei
6. Beneficiarii directi ai propunerii de proiect in caz de implementare:
Toți locuitorii din jurul parcului și vizitatorii care nu locuiesc în zonă.
7
7.1. Formularea propunerii de proiect, scop/obiectiv general si obiective specifice
a propunerii de proiect:
- Instalarea a câte unui distribuitor de pungi pentru excremente la fiecare
intersecție din jurul parcului
- Alimentarea periodică, suficient de des, a distribuitoarelor de pungi
- Personal ADP responsabil cu curățenia străzilor să curețe și excrementele
rămase
- Afișarea de îndemnuri de a strânge excrementele pentru posesorii de căței pe
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distribuitoarele
de
pungi
(găsiți
exemple
pe
link:
https://drive.google.com/open?id=1veWfOvXcrqXo2Yqn6Q7de_224yKAhkye)
- O campanie de informare cu privire la bolile și pericolele la care suntem expuși,
în deosebi copiii și gravidele - ori panouri, ori flyere date posesorilor de câini (pot
fi puse pe Insula Cățeilor) pe care să fie specificată și amenda.
7.2. Contextul (situatia actuala) si justificarea initierii proiectului (problema
identificata, grupuri afectate):
Din ce am observat în plimbările prin zonă, câinii de companie, scoși la plimbare
de către stăpâni, nu au răbdare să ajungă în parc pentru a-și face nevoile, așa că
toate străzile din jurul parcurilor sunt pline de excremente de câine.
E necesar ca Administrația să sprijine proprietarii de animale când aceștia doresc
să păstreze curățenia sau să îi educe pentru a avea cu toții străzi curate. Soluţie
dorită - pe termen scurt: facilitarea, de către Primăria Sector 3, metodelor de
strângere a excrementelor de pe străzi, încurajând astfel cetățenii să fie civilizați
și să își îngrijească orașul.
Soluţie dorită - pe termen lung: îmbunătățirea programului săptămânal de
curăţenie a străzilor din jurul parcului A. I. Cuza pentru a preveni îmbolnăvirea
copiilor şi transmiterea bacteriilor si paraziților (E. coli, Salmonella, Giardia etc.)
prin inhalarea de particule desprinse din excremente, sau dacă bagă mâna în
gură după ce au atins un obiect care a avut contact cu excremente (pietre, bețe
de lemn).
7.3. Beneficiile obtinute prin implementarea propunerii de proiect (descriere
impact/efecte pozitive):
Siguranța copiilor noștri care se plimbă pe străzi, parcuri și revin acasă cu diferiți
paraziți pe tălpi, expunând toată familia la contaminarea cu paraziți care pot
avea repercursiuni grave precum paralizie (sunt cazuri medicale prezentate),
infecții cu E. coli și altele, boli care pot fi fatale persoanelor vulnerabile. Va fi mult
mai plăcut sa te plimbi pe străzi, fără grijă că vei aduce excremente pe pantofi, în
casă. Iar locuitorii cartierului vor fi mai fericiți că locuiesc într-un loc curat, în care
Administrația Publică are grijă de cetățeni.
Actiunea poate fi ulterior usor extinsa in tot sectorul.
8. Actiunile necesare estimate prin implementarea propunerii de
proiect(descriere/impact/efecte pozitive):
- Curațenia zonei de 2-3 zile pe săptămână - sau săptămânală a zonei.
- Amplasarea de distribuitori de pungi mici și în jurul parcului si în parc, pentru ca
stăpânii de câini să poată culege ușor și igienic excrementele.
- Distribuitoarele de pungi sa aibă mesaje incurajatoare pentru stăpânii de câini,
ca aceștia să dorească să strângă după câini.
- Amplasarea de panouri informative privind amenzile aferente nerespectării legii,
dar și bolilor la care suntem expuși
9. Modul in care initiatorul doreste sa se implice in proiect:
- Design mesaje încurajatoare pentru stâlpi
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- Cercetare zonă pentru amplasarea optimă a distribuitorilor de pungi
- Susținerea și promovarea actiunii prin grupul civic de părinți Grow Up Romania
(www.growupromania.ro)
- Voluntariat pentru realizarea materialelor de informare și promovare din punct
de vedere design, copywriting, promovarea online a campaniei, realizarea unui
video de promovare și informare, interviuri cu medici care să certifice pericolul la
care sunt expuși copiii și persoanele vulnerabile: cu un sistem imunitar scazut,
femeile gravide.
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