,, Copiii de

Titlul Proiectului
Obiectivul general al proiectului

Obiective specifice ale proiectului

azi-viitorul

de maine"

Crearea unui climat de siguran(I fizici gi psihici
pentru beneficiarii procesului educativ ai IET
nr.145 din sect. Buiucani, str. Gh.Tofan nr 2.
Organizarea unui mediu educafional modern,
favorabil pentru asigurarea serviciilor de instruire
si educationale de calitate.
coPrr on vtnsrA PRE$coLAnA nAuix
DEZAVAI\TAJATT hl OnC,{NTZAREA UI\UI MEDIU
EDUCATIONAL MODERN, ESTETIC, SECURTZAT $I
ADAPTAT LA STAIIDARDE EUROPENE DE DEZVOLTARE.

Inlocuirea a 150 m de gard deteriorat in jurul
gradinitei.
Reparafia capitall a 4 pavilioane de joaci ale
copiilor.
(reparafia acoperigurilor gi a perefilor, lucrlri de
amenajare, decor, vopsire a pavilioanelor de joaci,
pavarea suprafegelor de podea din interioruU
exteriorul adiacent pavilioanelor.)
Reparafia gi amenajarea terenurilor de joaci
pentru copii, asigurarea cu inventar gi atribute de
ioaci nentru conii.
Copiii din districtul IET nr.145, cadrele didactice,

Activitifi

Beneficiarii

comunitatea.

Durata proiectului
(data tnceperii

Si

1

s.

09.20

1

7

-30.11.2017

tncheierii)

Suma

totali

Suma

solicitati de la Primirie

3L5.632,00lei

a Proiectului

150.000,00 lei

Asigurarea fortei de munca in lucrarile de
demenaiare si demontare a gardului vechi,
a evacuarii deseurilor, a efectuarii
lucrarilor care nu necesita pregatire

Contribulia benefi ciarului

sDecializata.
Desc erea detaliatii a proiectului

Categoria proiectului [mic/mare)

700 semnatari

Rezumatul Proiectului

intr-un paragraf descrieli scopul, activitilile gi rezultatele agteptate a acestui Proiect. Completali
aieasti sectiune dupi ce veli completa celelalte secliuni ale prezentului formular

Pregcolarii sunt primii beneficiari ai investifiilor societifii, dar 9i viitorii adulti' eei
care trebuie si fie capabili si continue dezvoltarea societitii. Problema abordati
este una realfl, iar aminarea rezotvlrii ei are repercursiuni asupra copiilor. Prin
asigurarea unui mediu securiiat, bine-amenajat, dotat cu mijloacele necesare in
cadrul gradinitei, cream un model educational si social sanatos pentru generatia
urmatoare. In IET nr.145 exista numerosi copii din famitii incomplete, cu un nivel
de viata foarte modest, pentru care este esentiala crearea unor standarte de viata
si valori sanatoase in cadrul gradinitei.
Relevan{a Proiectului
care este cererea pentru acest proiect;i ce nevoi locale vor fi abordate? Descrieli iniliativele relevante
ale altor actori. De ce este importanti implentarea Proiettului (obiectiv 9i nu subiectiv).

copilarit pe aceasta strada, astfel
incat cunosc foarte bine zonasi problemele ei de mic copil. Gradinita nr. 145
este plasata intr-o zonacu multe camine, printre locatarii carora sunt
persoane cu un mod de viata nesanatos, vicios, care prezinta o situatie de
iisc pentru viata si sanatatea copiilor. In lipsa elementului securizant, al
gardului, strainii rau-intentionati patrund pe teritoriul gradinitei,lasand in
,rr-r lor sticle, seringi si alte obiecte periculoase, pe care copiii le pot gasi in
nisipiere, pe terenurile de ioaca, etc.In alta ordine de idei, teritoriul
gr"dittit"i necesita reparatii si amenaiari, in scopul reducerii riscului de
traumatisme printre copii in timpul activitatilor in aer liber.
Eu, Georgeta Voinovan, am crescut si am

J

Obiectivul general al proiectului
Care este obiectivul pe termen lung al

p.oi..tulrrn

pregcolar la nivel european, prin crearea unui mediu
securizat si dotat cu mijloacele necesare.

Ajustarea

invifimintului

Obiectivele specifi ce ale proiectului
Descrieli obiectivele specifice fpagi necesari pentru arealizascopul) ale proiectului?

-asigurarea implementarii pas cu pas al planului de actiune
-obtinerea miiloacelor fi nanciare
-implicarea administratiei IET nr. 145
-implicarea fortei de munca din randul beneficiarilor si rudelor lor
Activitdlile Proiectului

activitifilor

cu detalii specifice pentru fiecare activitate, incluzAnd locul desfdgurdrii,
numirul participanfilor, metodologia, subiectele puse in disculie, etc. Descrieli acliunile
relevante care au fost realizate de alli actori in acest domeniu. Asigurafi-vi ci femei gi bdrbafi, in

Prezentaji lista

egali mdsurd vor fi implicafi gi vor beneficia din activitdfile proiectului.

-lucrarile de demontare si demenaiare a gardului vechi
-procurarea pilonilor si gardului nou
-instalarea gardului nou
-lucrarile de reparatie a pavilioanelor
-lucrari de reparatie si reutilare a terenurilor de ioaca
-lucrari de amenaiare si estetizare a pavilioanelor si terenurilor de ioaca.
-eveniment artistic de inaugurare a spatiilor reamenaiate cu participarea
artistilor autohtoni.
Locul desfasurarii tuturor activitatilor este teritoriul IET nr. 145 situata pe
str. Gh.Tofan nr.Z.
La realizarea proiectului vor participa atat specialisti angaiati, cat si
persoane din colectivul institutiei, din randul parintilor si rudelor copiilor

vizati.

Durabilitatea Proiectului
Cum va asigura proiectul durabilitatea rezultatelor?

Vom asigura intretinerea si functionabilitatea spatiilor amenaiate,
asigurareapazei vii pe teritoriul institutiei, cat si a celui adiacent,
instalarea ulterioara a supravegherii video a teritoriului. De asemenea,
vom continua in cadrul procesului educational sa le formam copiilor si
parintilor o atitudine griiulie si protectoare fata de spatiile institutiei, cat
si a mediului in general.
Buget
Nr.

1

2

3

Denumirea lucriri,
material etc.

-Reparafia
acoperigului
pavilioanelor de
joaci pentru copii
-Tencuirea
perefilor
pavilioanelor
-Pavarea
suprafefelor de
podea din

Cost per

Nr unitSli

Total

unitate

Im2

-200
lei

1

unitate 200 lei

I unitate 190 lei

103m2

280m2

20 600 lei

56 000 lei

392 m2

74480

lei

260 m2

49400

lei

280 m2

42800 lei

interiorul
pavilioanelor
4

5

-Pavarea

trotuarelor din
exteriorul. adiacent
pavilioanelor

1

unitate
190 lei

-

-Lucriri

de decor,
amenajare, vopsire
a perefilor din
interior /exterior a

pavilioanelor

I unitate 152 lei

Comentarii

6

Lucriri

de
amenajare a

terenurilor,
asigurarea cu
inventar gi atribute
de joaci

7

Materiale pentru
150 m de gard

1 masd

-

8 mese, 16

400 lei
1 banc6 200 lei
1 nisipar
400 lei
Spatiu verde
-800 lei

-

pilon - 220
lei, 1- panou 1

8 nisipare,
arbugti,

copaci,

flori

61piloni,60

L dispozitiv
de prindere-

61 de capace

6lei,

39L92lei

L capacS

8

binci,

panouri,244
de dispozitive
de prindere,

297 lei,

16 000 lei

lei

Montarea gardului
L2L60lei

9

Eveniment de
inaugurare

Asistenta
tehnica si

transport

-

20001ei,

program
artistic-3000
lei

5000lei

TOTAL

3L5,632 LEI

