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Primăria Sectorului 3 și partenerii săi au demarat proiectul „GAL Sector 3 - Sprijin
pregătitor pentru elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locală”

Primăria Sectorului 3 și partenerii săi (INTRATEST S.A și Asociația EDUC) au început
implementarea proiectului „GAL Sector 3 – Sprijin pregătitor pentru elaborarea Strategiei
de Dezvoltare Locală”, care are ca scop reducerea numărului de persoane aflate în risc de
sărăcie și excluziune socială din comunitatea Faur-Republica/23 August, Sector 3,
București prin elaborarea SDL și identificarea listei indicative de intervenții pentru o
dezvoltare comunitară integrată. Proiectul vizează creșterea calității vieții persoanelor
aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitatea Faur-Republica/23 August,
Sector 3, București, prin intervenții integrate, care să conducă la dezvoltarea sustenabilă a
comunității din care fac parte, la creșterea ratei de ocupare, a nivelului de pregătire
profesională și ameliorarea stării de sărăcie.

Punctul de pornire al viitoarei dezvoltări a zonei Faur-Republica/23 August îl
constituie elaborarea unei Strategii de Dezvoltare Locală (SDL), realizată pe baza unui
studiu amănunțit asupra nevoilor reale ale populației din zonă, cu accent pe comunitatea
marginalizată. Strategia va contura direcțiile de acțiune pe care, asumându-și-le, atât
autoritatea locală (prin diversele sale instituții publice), cât și firmele, reprezentanții
societății civile și orice alți actori relevanți (inclusiv cetățeni din comunitățile
marginalizate), pot contribui la dezvoltarea zonei Faur-Republica/23 August, prin
abordarea unor măsuri integrate.
Pentru ca SDL să fie realizată pe baze solide și să fie asumată de toți membrii
relevanți (autorități publice, firme, societate civilă, simpli cetățeni), ea va fi produsul
implicării continue și deciziilor luate de Grupul de Acțiune Locală Sector 3 (GAL Sector
3), o organizație neguvernamentală care va lua naștere și va deveni operațională în
perioada de implementare a proiectului „GAL Sector 3 – Sprijin pregătitor pentru
elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locală”, urmând să își continue și solidifice activitatea
după finalizarea proiectului.
Proiectul pornește de la ideea că nevoile unei comunități pot fi mai bine înțelese
atunci când sunt descrise de cei care îi aparțin. Tot aceștia pot găsi, împreună, cele mai
bune soluții. Astfel, pentru a veni în sprijinul comunității marginalizate din zona FaurRepublica/23 August, pentru a dezvolta armonios și durabil, a apărut inițiativa înființării
GAL Sector 3 care să îi reunească pe toți cei direct interesați de dezvoltarea zonei: agenți
economici, organizații nonguvernamentale, reprezentanți ai comunității, autorități publice
și alte instituții.
Membrii asociați ai Grupului de Acțiune Locală Sector 3 pot fi unităţi administrativteritoriale, instituţii publice, reprezentanți ai societății civile și ai sectorului privat,
persoane fizice relevante, alții decât membrii fondatori care, prin activitatea desfăşurată,
pot contribui la îndeplinirea scopului GAL Sector 3. În acest sens, pe site-ul
www.primarie3.ro, la secțiunea Anunțuri, pot fi regăsite informațiile cu privire la întregul
proces de aderare.

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital
Uman 2014-2020, AP 5 „Dezvoltare Locală plasată sub responsabilitatea comunității, O.S.
5.1 „Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din
comunitățile marginalizate (roma și non-roma), din orașe/municipii cu peste 20.000
locuitori, cu accent pe cele cu populație aparținând minorității roma, prin implementarea
de măsuri/operațiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC.
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