Formular Propunere de Proiect
Social
INITIATORUL PROPUNERII DE PROIECT SI DATE DE CONTACT
Persoană de contact
Nume și Prenume: E Cornel
Număr de telefon: 0723******
Adresă de e-mail: ********cornel@******.com
1. Titlul propunerii (sa fie concis si sa se refere prealabil la un anumit rezultat
cheie al propunerii):
Containere Colectare Haine
2. Domeniul de aplicabilitate în care se înscrie propunerea de proiect:
Social
3. Delimitarea zonei si a cartierului in care se doreste implementarea propunerii:
Proiect pilot 4-5 containere ( in functie de pretul de achizitie, in Tecuci au fost
achizitionate cu 3700 lei) in zone algomerate urban dar in care sa nu afecteze
circulatia pietonala – sugestii Parc IOR, Parc Pantelimon, Piata Unirii, Dristor
4. Durata estimata de implementare a propunerii exprimata in luni calendaristice:
Aproximativ 2 luni – Durata achizitiei si montarii containerelor, stickere cu date
de contact si un numar de telefon la care cetatenii pot sesiza diverse probleme si
semnarea protocoalelor de preluare a hainelor de catre DGASPC
Colectarea hainelor se va face periodic de DGASPC Sector 3.
5. Valoarea estimata a investitiei necesare pentru implementarea propunerii de
proiect:
25.500 lei
determinata astfel:
Cost Containere 4000-5000 lei/ buc
Cost Colantare – cu sticker pe care sunt trecute date de contact pentru informatii
si sesizari pe care cetatenii le pot face: 500 lei
6. Beneficiarii directi ai propunerii de proiect in caz de implementare:
Persoanele aflate in situatii vulenrabile, aflate in grija sau identificate de DGASPC
S3 si cetatenii sectorului care pot dona hainele ce nu le mai trebuie.
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7.1. Formularea propunerii de proiect, scop/obiectiv general si obiective specifice
a propunerii de proiect:
Proiectul presupune amplasarea a 4-5 containere de colectat haine in raza
sectorului 3.
Cetatenii vor putea dona haine si DGASPC S3 va efectua colectarea si sortarea
acestora.
Containere vor fi similare cu cele instalate de Primaria Sector 1:
http://primariasector1.ro/articole/citeste/comunicate-presa/1585/colectam-hainevechi-pentru-persoanele-nevoiase
Acțiunea are două scopuri, socială și ecologică deopotrivă: pe de o parte, reduce
cantitatea de deșeuri în regiunile menționate, iar pe de altă parte, oamenii pot
scăpa de îmbrăcămintea, încălțămintea și alte produse textile nedorite, acestea
urmând a fi refolosite sau reciclate în produse de materie primă, astfel prin
contravaloarea acestora, vom ajuta mai multe persoane aflate în nevoie.
Hainele utilizabile se vor pune la dispozitia celor fara adapost iar cele prea uzate
se pot recicla. Totusi îi rugam pe cetățeni să doneze doar haine curate, care mai
pot fi purtate ulterior. De foarte mare ajutor ar fi ca îmbrăcămintea să fie, în
prealabil, ambalată și etichetată cu informații privind conținutul.
7.2. Contextul (situatia actuala) si justificarea initierii proiectului (problema
identificata, grupuri afectate):
Cetatenii Sectorului 3 nu au un loc in care pot dona in orice moment haine pe
care ei sau familia lor nu le folosesc. Astfel multe haine sunt lasate in pungi
langa ghenele de gunoi si nu ajung la potentialii destinatari, ba dimpotriva, ajung
la rampa de gunoi.
7.3. Beneficiile obtinute prin implementarea propunerii de proiect (descriere
impact/efecte pozitive):
DGASPC Sector 3 va avea o sursa de donatii, hainele donate care se afla in stare
buna putand fi utilizate de beneficiarii serviciilor sociale.
8. Actiunile necesare estimate prin implementarea propunerii de
proiect(descriere/impact/efecte pozitive):
Instalarea containerelor in zone aglomerate urban, eventual cu supraveghere prin
camere video existente.
Semnarea unui protocol cu DGASPC pentru colectarea hainelor donate.
Cetatenii vor putea dona hainele pe care nu le mai folosesc iar centrele DGASPC
Sector 3 va avea o sursa de donatii, hainele donate care se afla in stare buna
putand fi utilizate de beneficiarii serviciilor sociale.
9. Modul in care initiatorul doreste sa se implice in proiect:
Doresc sa fiu informat despre modalitatea implementarii proiectului.
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