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Titlul Proiectului
Curtea grddinile'i nr. 59 va deveni una Lgur6, pentt r 180 de
s

Obiectivul general al proiectului

Obiective specifice ale proiectului

Activitdfi

'Beneficiarii

copii gi pdrinli c;are vin zilnic in institu Le. Institulir' este
arnplasatd intr-c' z<:tndunde locuiesc mt Ite persoan cu
deficienle devdz riintre care mulli au t cp'ii ce frec 'enteazd
institutia noastrii

.

Identrific:ar$a celor mai avariate pi celor mai solicitate
zone dinL cr.rtea grddinitei de cd re pdrinlii c Ire
frecvent eazird in st itu{ i a

o

Planificrlrea gi efbctuarea lucrdl lor de reab Litarea curlii
gr[dinilr:i care este foarte deter Loratd Ei pre intdun risc
real pentru copii, cdt gi Pentru 1 lrinli.

o

Elaborarrea mechanismului de nonitorizarr a
imp lemr:ntdri i proiectului

l. Lucru de irrrformare apdrinfilor

'beneficiari le serviciile
grddinilei 1i9 qi a locuitorilor bl rcului aflat le adresa
Drumul Viiilor 4214 despre opo tunitatea pi' ticipariila
Prograntul "Buget Civil al prin driei"

2.

Prornovarea proiecfului pentrtr l fi votat pa tenerii ne vor
ajuta sa priin lansarea une carnp anii de info mare

3.

Stabilirea unui grup comun de lucru cu dil rc!iile
respons abile din municipalitate pentru a
pl ani fi c'alnrronitori za lucrdri le d l reparafie

4.

in scopul asigur[rii durabiliteti proiectului gr[diniJa iqi
asumd responsabilitatea de mer Lfine, pistra pi repara
suprafel;els in cazul unor eventr rale deterior iri

Cei 180 de copii c,e frecventeazd grddi
asemeni si 35 dle aurgajafi ai institu{iei.
firecventeazd, z:Tlnric gradinifa prin fapt
convingerea cd la gradirrifd sunt asigul
securitatea copriil,or lor.

qi 360
Pfirinfiii co1:
rl cd vor av
lte toate co
rita

drinli, de
ilor care
a

diliile pentru

15 februane 2018-3 1 decer nbrie 2018:

Durata proiectului
(data inceperii

;i

1. Elaburarea proiectu lui 15 februi rie- 1 5 mar
2. Promovanea proiecl ului I mai-j I mai 2011

tncheierii)

3.

Implimentarea Prro iectului

I it

r 201 8;

rie-31 dec, rbrie 2018;

980lei

Suma totald a Proiectului

23t7

Suma solicitatd de la Primdrie

197 980 lei

Contribulia b eneficiarului

30 000 lei
10.000 ( Brale cle muncd c e vor ajuta li demontart

$l montarea

bordurilor)
Categoria proiectului (mic,/mare)

IVlare, lista semndturilor

se

anexeaza

IDescrierea detaliarti a proiecftlui
Rezumatul Proiectului

intr-un paragraf descriegi r;copul, activitdlile gi rezultatel,e agteptate a acestui roiect.
aceastd secliune dupd ce veli completa celelalte secliuni ille prezentului form ar.
Prin implimentareaarea acr:stui proiect ne propunem sid realizdm lucrdri dt
care este deteriorat[, cu fisruri mari, clin cauza ploilor asfaltul s-a lSsat ceei
pentru securitatea copiillor ce se afld o mare perioadd a timpului in curtea
teren de sport suntem nrovoi{i sd petrecem activitdlile de culturdfizicdpe t
fapt ce la momentul actual nu este posibil din catza stdrii de profundi de

Cor

letali

reparare B
ce prezint

u(ii grddinilei

;rldinilei,

m lipsa

sfaltul din
radare a a

un pericol

unui
vtea instituliei,
altului

.elevan{a Proiectului
Releva
cererea pentru acest, proiect gi ce nevoi locale, vor fi abordate? Descri rli initiative
are este
es
Care
le altor
alto actori. De ce este irnportanti implentarea Proiectului (obiectiv 9i nu st biectiv).
ale

relevante

imbundtdlirea infrastructurii in domeniul edrucaliei ;
Curtea grddinilei nu a fost neabilitatd din anrul 1984 cind a fost c rnstruitd gni linila, in tot
acest timp asfbltul a degraclat, sau creat gropi, in grddini{5 sunt r rulfi copii ar cetdlenilor cu
probleme de r,6z( din cauznzonei de amplarsare, zond cu spa{ii cative acor late orbilor)

l

Datoritd repardrii asfaltuluii din curtea griidinifei, copii vor avea rosibilitatei: sd sejoace, sd
practice exerc,itii de migcare intr-un mediu favorabil 9i sigur;

obriectivul general al proiectului
Carre

este robiectivul pe terrnen lung al proiectului?

O curte sigurd ce nu cre,azlipericole pentru copii, p[rirnfi 9i angajafi, o
cel pulin l0 ani siguran!:a rluturor beneficiarilor de ser:viciile grddini{ei

:a!ie de calri ate va aslgura

o
Obiectivele specifi ce ale proiectului
Descriefi robiectivele specilficer (pagi necelsari pentru a realiza scopul) ale proi

Proiectul va fi rcalizatirn condiliile unui management efectiv de implemr
Activiti'rfilor, fiind orienLtat spre atingerea obiectivelor gi a scopului enun
sens prrriectul se va bazape:
1. Planificarea ade,cvatd gi concretd a sarcinilor

2.

Distribuirea sarcinirlor pe fiecare responsab:il

3.

Depunerea proiectului la prinnlrie 15 martie 2018

4.

Promovarea in c;onrunitate aproiectului pentnt afr votat

5. Implimentarea prroiiectului liunie-31
6.

decemLbnLe

Asigurarea durabil itAfl i proiectului realiz at 20 18-2028

tului?
iatea tuturt
. in acest

Activitilil

e

Proiectului

cu detalii spercifice pentru fiiecirre activitate, incluzZ rd locul des
Prezentali lista activitdtilor cu
rtotlologia, subiectele puse in dtiscu;ie, etc. Descriefi rcliunile rell
numdrul piarticipanfilor, meto
I
acest domeniu. Asigurafi-'ud ci femei 9i bdrbali in egalt mii
ri in
au fost realizate de alli actori
proiectului.
a
implicali givor beneficia dinr activitdfile

;urdrii,
ante care

ri vor fi

Drumul V' ilor 4214
erviciile gr ldinilei nr. 59
pre oportunitatea participdrii cu proiectul dat la Programul 'Buget civil al
despre
ndriei Capitarlei"
Primdri
;ru de itinformare a pdrin{ilor clespre necesitatea in plicdrii lor rrin contribufia
b) Lur;ru

prr
va fi grddinifa nr. 59 situatd pe adret
1. Loul desftqur[riLii proiectului
rrul de informare a pdrinrlilor -beneficiarii de
a) Lur>rul

r

prie
pro,prie

borarea proiectului impreund
c) Elaborarea

cu pdrinfii:

ide tifrcarea st prafefelor mai
participr r€, callcula ea bugetului,

comp,letarea formularrului de
semniturilor de la benreficiari.
iectului I mai-21mai 2018i
2. Promovarea prc)les
rm lansa o campanie de pttornovare a proiectul
impreun[ cu p[rinfii vom

riarte,
avariarte,
rct,area
colect,area

1

'in intermert ul relelelor de

sociali:zare.

3.

rroiectului 1 iunie-31 decembrie 2018
Implimentarea proi
nun de lucru cu direcliile nesponsabile din munir palitate ( j rginerul DETS
Crearea unui grup colnur
ronitoriza lurorlrile de reparrall;ie respectara termet llor, irnplior rea cu fo(a de
sec. Centru) care vor rnon
rdrilor
muncd in r ealizarea lucrrdri
biltitdlii proiectului realiz at 2("1|8-2028
4. Asigurarea durabill
ii asfaltului din
ponasbilitatea de a depune toate eforturile in pdt
Grddin,ifa igi asum[ respol
fisuri
ualelor
curte Ei repararea evenl.ual
Du

rabil il;atea Proiectulu iI

Cum va asigura proiecful durrab ilitatea rezultatelor?
fr-o stare bund a curfii pe urn trprmen cit mai lung, r oi angajafili
in scopul menlinerii intrlucrdri de curSfare de e,vacuare a zdpezii de monitorizar
ef
Preqcolare Nr. 59 vom efecta
actd iar eventuallele f,rsuri'vor fi imediat reparate. in cadrul lu
suprafefei asfaltului in1;ac
se va line cont de particular:itii.lile de pdstrare gi in1 ,rijire a asfi
salubrirzare a teritoriul se

tnstitu!iei
r a pdstrdrii
rdrilor de
ltului.

de contact ale reprezemtanfilor grupurlui

