Domeniu

1

2

3

Nume

Titlu

Educatie

Clubul Sportiv
de Arte
Marțiale
Olimpic

Educatie

Asociația
”WALDORF EDUCAȚIE ÎN Educatie Waldorf pentru
Sectorul 3.
RITMUL TĂU”
(acronim
WERT)

Social

Clubul Sportiv
de Arte
Marțiale
Olimpic

Academia Domnul de
Karate - Sector 3

Consilieri pentru o
societate mai bună

Eligibilitate

Observatii

Voturi

Eligibil

In curs de implementare.
La nivelul Sectorului 3, activităţile generale propuse de iniţiator constituie parte
integrantă a unor proiecte şi programe aflate déjà în derulare în cursul anului
2018 şi finanţate de la bugetul local: Programul Pepiniera de Talente, organizat
şi finanţat în integralitate de Primăria Sectorului 3, perioada de desfăşurare mai –
decembrie 2018; programul include ateliere de muzică şi dansuri, ateliere de
îndemânare, arte plastice, scriere creativă, teatru, multimedia, jurnalism,
workshop-uri motivaţionale/masterclass-uri, destinate elevilor din Sectorul 3,
clasele 0 -12, precum şi cursuri de dezvoltare personală şi parenting; număr de
beneficiari înscrişi: 3000, Proiecte de finanţare nerambursabilă, în baza Legii nr.
350/2005, pe domeniile educaţie, tineret şi sport.

728

Eligibil

In curs de implementare.

638

Eligibil

In curs de implementare.
La nivelul Sectorului 3, procedura de accesare a fondurilor publice este
reglementată de Ghidul Solicitantului de finanţări nerambursabile (document care
se supune dezbaterii publice anterior aprobării) care cuprind toate informaţiile
necesare pentru elaborarea de proiecte de interes local, fiind disponibile direct şi
gratuit pe site-ul Primăriei Sectorului 3. Din acest punct de vedere, nu este
justificată organizarea unor sesiuni de consiliere pentru scriere de proiecte, cu
finanţare de la bugetul local. De asemenea, parte din activităţile propuse de
iniţiator sunt incluse în cadrul unor proiecte şi programe finalizate în anul 2018
sau aflate în curs de derulare, după cum urmează: Proiectul Tinerii în dialog cu
autoritățile publice locale ale Sectorului 3 (programul „Erasmus + KA3- Dialog
Structurat), finalizat în luna iunie şi care a constat în organizarea de întâlniri între
tineri, factorii de decizie în politicile de tineret și reprezentanți ai autorităților
publice responsabile de tineret; Proiectul Vocea Tinerilor din Sectorul 3, al
Asociatiei Ţara Tinerilor Uniţi, cu finanţare nerambursabilă de la bugetul local, în
temeiul Legii nr. 350/2005, care îşi propune organizarea de întâlniri de dialog
structurat cu reprezentanţii autorităţii publice, destinate tinerilor din Sectorul 3,
având ca scop încurajarea acestora în vederea dezbaterii problemelor de tineret
şi iniţierii de proiecte de interes local în domeniul tineretului

626

Domeniu

4

5

6

7

Educatie

Nume

Titlu

Eligibilitate

FUTURE
BUSINESS
SRL-D

TINERI EDUCATIVIITOR PENTRU
ROMANIA: MEDITATII
GRATUITE PENTRU
ELEVII
CLASELOR I-VIII CU
PROBLEME SOCIALE
DIN CARTIERUL 23
AUGUST

Eligibil

D-C
CORNELIA

INTEGRAREA PE PIATA
MUNCII A TINERILOR
NEET SI A TINERILOR
CU DIZABILITATI
DIN SECTORUL 3

Observatii
Nu se poate implementa.
Tinand cont de:
- faptul ca invatamantul pentru clasele I-X este gratuit,
-cadrele didactice trebuie sa fie calificate-modul de formare pedagogica,
- de faptul ca este dificila si greu de identificat selectia copiilor cu acest tip de
nevoi,
-elevii claselor a VIII a beneficiaza de pregatire suplimentara gratuita in scoli
asigurata de cadre didactice de specialitate ( lb.romana si matematica) in cadrul
normei didactice de 40 ore/saptamana,
-copii sunt minori si ar trebui insotiti de personal de specialitate
-dotarile necesate, conform legislatiei in vig. trebuiesc inregistrate la unitatea de
invatamant, spatiul fiind neidentificat etc.

Voturi

612

Eligibil

Nu se poate implementa integral.
Sectorul 3 al Mun. Bucuresti nu are competente in domeniul ocuparii fortei de
munca. DGASPC Sector 3 intervine numai prin intermediul activitatilor privind
sprijin pentru integrarea profesionala a tinerilor din sistemul de protectie.

600

Sportive

Clubul Sportiv
de Arte
Festivalul Jocurilor A.D.K.
Marțiale
- Sector 3
Olimpic

Eligibil

In curs de implementare.
Un proiect similar a fost finantat în anul 2015, din fonduri nerambursabile de la
bugetul local. Proiectul se suprapune peste inițiativa Primăriei Municipiului
București, de a demara o gamă largă de activități sportive de masă, corelate cu
scopul și obiectivele programului de utilitate publică Sportul pentru toți, prin
compania municipala Sportul pentru toți. Proiectul a fost analizat din punct de
vedere al oportunității și al costurilor. În condițiile în care beneficiarul își asumă o
cofinanțare, în situația identificării spațiilor libere din sălile de sport (ceea ce se
poate realiza numai după definitivarea orarului pentru anul școlar 2018-2019),
proiectul se poate implementa fără a fi necesara o alocare de fonduri
suplimentara de la bugetul local; PS3 deține toate mijloacele necesare
promovării proiectului, iar initiatorul poate asigura derularea efectiva a activită ților
în regim de voluntariat (așa cum reiese din propunere). În condițiile în care un
macroproiect sportiv se va demara prin compania municipala Sportul pentru toti,
finanțarea de la bugetul local nu mai este necesară (a se vedea HCGMB nr.
350/14.06.2018)

535

Educatie

Asociatia de
parinti a scolii
gimnaziale nr
200

Eligibil

In curs de implementare (prin HCGMB nr.510/31.10.2017 au fost aprobati
indicatorii th-economici in vederea realizarii acestui obiectiv).

516

Social

Complex multifunctional
educational

8

9

10

11

Domeniu

Nume

Titlu

Eligibilitate

Social

Asociatia de
parinti a scolii
gimnaziale nr
200

"Cantina Sanatoasa"laborator de nutritie in
scoli

Eligibil

In curs de implementare .
Se asteapta necesarul in vederea estimarii costurilor.

502

Cultura

Clubul Sportiv
de Arte
Europa, România, Asia,
Marțiale
Cultură și civilizație
Olimpic

Eligibil

In curs de implementare.
Activitatile se pot defasura in unitatile de invatamant fara implicarea Primariei
Sectorului 3. O parte din proiect se suprapune peste proiectul Primariei
Sectorului 3, "Pepiniera de talente". Primaria Sectorului 3 nu poate impune
colaborarea cu cadrele didactice. A se vedea justificarea de la punctul 1/proiectul
1

458

Spatii Verzi

Loc de joaca NOU pentru
copii, zona de
relaxare/destindere
Oana Stefania
pentru adulti,
B.
varstnici - un spatiu
verde, de maxima
necesitate.

Eligibil

Nu se poate implementa.
Pana in prezent nu a fost identificat un spatiu din domeniul public aflat in
administrarea Sectorului 3 care sa se preteze la amenajare.

392

Mara P –
Asociatia de
Pediatrie si
Consultanta in
Alaptare

Clubul Părinților din
Sectorul 3

Eligibil

In curs de documentare in vederea implementarii.
(proiect mare)

379

Eligibil

In curs de implementare.
In cadrul proiectului,, Pepiniera de talente"

370

Eligibil

In curs de implementare.
Se implementeaza in cadrul Centrului Municipiului Bucuresti de Resurse si
Asistenta Educationala .

351

Sanate

12

Educatie

M Dorin C

Ateliere de creaţie în şcoli
pentru dezvoltarea
competentelor şi
atitudinilor sociale
ale elevilor

13

Educatie

T Andreea
Cristina

„Dezvoltarea personală ”
( cabinet școlar de
psihoterapie)

Observatii

Voturi

Domeniu

14

15

Educatie

Educatie

Nume

V Robert

Titlu

Monitorizare VIDEO
AUDIO GRĂDINIȚE . Mai
multă transparență , mai
multă
relaxare .

Dotarea școlilor și liceelor
din Sectorul 3 cu videoG Alexandruproiectoare, ecrane de
Gabriel
proiecție
și table whiteboard.

Eligibilitate

Eligibil

Eligibil

Observatii
Nu se poate implementa
- Conform legislației în vigoare nu se permite înregistrarea activității educaționale
(legea 1/2011, statutul personalului didactic), decât cu acordul cadrului didactic.
- Înregistrările audio video se pot face doar cu acordul scris al TUTUROR
părinților
- Agentia Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal
permite înregistrarea audio video doar în cazuri prevăzute expres de lege
(exemplu monitorizarea audio video in timpul desfăsurării examenelor)
- Unitățile de învățământ nu dispun de autorizație pentru desfășurarea acestei
activități

In curs de implementare.
- Incepand cu anul 2015, fiecare dintre școlile și liceele ce au beneficiat de lucrari
de modernizare au fost dotate cu videoproiectoare și ecrane de proiecție, precum
și de table de sticlă.

Voturi

336

327

