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Formularul de cerere a proiectului pentru bugetul civil

Titlul Proiectulur
Amenajarea unui teren de joacd pentru copii in mun.ChiEin[u,

sectorul Botanica. str. Grenoble, 1 91

Pe tentoriul Centrului SOS AUTISM si Gmnaziului Decebal

Obiectivul general al proieotului
Obiectivul general este constituit de lipsa unui loc de joaca

functionabil care sa of'ere siguranta si conditii optine de -1oaca

pentru copii cu autism de la Centrul SOS Autism sr copilor cu

CES de la Grrnnaziul Decebal, din cartrerul Botanica. Proiectul

\irze&za, otbnrea acestor copii, a unui spatiu controlat de.loaca

unde sa se poata juca in srguranta departe de pericolele di1 strada.

Obiective specifi ce ale proiectulur
- Proiectul va oferi partntilor, psihopedagogilor, cadrelor

didactice de sigr.rr un sentiment de siguranta in momentul in care

isi vor lasa copii afara la Joaca stiindu-i departe de pericolele

slrazn.

Activitali
-Pregatirea terenului in vederea inceperii lucrarii'

- Organizarea si functionarea echipei de lucru.

- Achizitionarea tttaterialelor necesare.

- Finalizarea sr darea in folosinta a spatlului deloaca

Jaloartele sunI urtnatorele.

- lmphcarea in activrtatile prolectului a unui numar de 10 de

persoane

- Se va ciuta, (prin ceterea of'ertei de pre!) agentul ecouomic de

la care vor putea fi achizifionate aparatele (tobogan...) pentru

amenajarea terenului de.1 oac

- Procurarea balansoarelor, leaganelor st toboganelor

- Arnenajarea a2 gropi cu nisiP

- Montarea unor bancttte pe tnargine

- hnpreimuirea ctt gard a zonei de -ioaca



Beneficiarii

Durata proiectului

(data fitceperii ,yi incheierii)

Contribulia ben efi ciarulu i

Categoria pro iectului (mic/mare:

Copii de la Centrul SOS AUTISM si gimnaziul Decebal, cu

varsta cuprinsa intre 3 si 16 ani si nu numai (parinti, bunici,
psihopedagogi)

Proiectul se va desfasura pe o perioada de 60 de zlle rn perioada

l5 rnai - | ,5 iulie

3OOOOOIVIDL

28000OMDL

2000OMDL

) MARE (204 .senutaturi .se anexeaza)

Desct'ierea detaliath a proiectului

Rezumatul Proiectului

intr-un paragraf descrieli scopul, activitdlile Ei rezultatele a5teptate a acestui Proiect. Completafi

aceast[ secliune dupi ce veli completa celelalte secfiuni ale prezentului formular.

Terenul de joaca reprezintdunul din cele mai importante spa{ii pentru viala copiilor. Abi[tAtile sociale

si motorice, pe care copiii le dezvoltd pe terenurile de joac6, au repercursiuni pe tot parcursul vie{ii.

Prin urmare, utilajele de joacii nu servesc doar pentru distrac{ie, ci sunt valoroase qi din punct de vedere

pedagogic

Amenajariea unui teren de joaci va contribui la comfortul psihologic al

psihopedagogi lor, educatori lor,

Proiectul oferi cop i i lor posib i litatea diversifi cdrii activitdli lor

1. DBZVOI,'IAREA ILII',\1LOR Ii'ztcu( MOToRctTIA'niA GROSILRA- ALERGARI,SARITURI)

2. Mo'roRcu,,tlEA li'INA( LUCI{IJ cu DlrGEl'ur,EI-ti)

3. SENsontcR(t-ucnu cl,r NlslPlt.)

4. CocNrlr'( DEZVOLI'ARIIA AlJlLrfA llLOR DE Evp,q"ulr, IN'IERBs)

5. SpnLLuL Dlr ECIlt'}A

6. RrsptRo

Lucruri extrem de rrecesale pentru atat copii cu autism, cat si pentru copii cu CES din cadrul

Gimnaziului Decebal.

Terenul deioac6 este locul in care copiii petrec cea mai lungd perioadd din copil6rie, in care se formeazd

qi igr extind, pe&ntrgqzq 4ililatile Terenul de joacd are principala menire - pedagogicd, apoi de



distrac[ie, respiro. Astfel oferim posibilitate copiilor de a promova un mod s[ndtos gi activ de viald si

asi forma diferite abilitati de toaca

Relevan{a Proiectului

Care este cerereapentru acest proiect gi ce nevor locale vor fi abordate? Descrieli iniliativele

relevante ale altor actori. De cl este importantd implentarea Proiectului (obiectiv qi nu subiectiv)

pe te.ritorirtl respecliv s'e ndrrnh r:irca 100 de r:npii, nr:r',1lia rtenvdnd un spalitt amenniat penlttt

recrearea lor. Implementarea prctiectului va ajuta affil la recreerea copiilor, cdt qi la socializarea lor'

De la parintii copiilor cu autism si cu CES (Cerinte educative speciale) ce fregventeaza Centrul SOS

AUTISM , cat si Gimnaziul Decebal, a parvenit solicitarea de a instala un teren de joaci pentru copii.

pe teritoriul respectiv se aduna un numlr semnificativ de mare de copii, iar necesit5lile esenliale la

virsta lor nu sint satisfrcute. ln cufiea instrtutiilor date respectiv aceasta lipseqte, dar nici in apropiere

nu este un teren amenajat in oare copii s[-si petreacd tirnpul Terenul de joaci oferd siguranfi copiilor,

dar ;i p[rinfilor acestora, deoarece acest tentonu este ingrddit, destinat anume copiilor. Sectorul

Botanica este cel mai mare sector din Chigin[u, in care terenunle de joacd moderne sint un deficit. in

anul 2016 nu a fost instalat nir:i un teren de joac6 pentru copii in sectorul Botanica, informalia dat[ fiind

prezentata de Pretura de sector.

Obiectivul general al proiectului

Care este obiectivul pe termen lung al proiectului?

Terenul de joac6 este destinat copiilor cu CES ( Cerinte Educative Speciale)care le va asigura spaltu

modern gi necesar pentru a-i deivolta abilitdf le. Un plus mare este ci termenul de exploatare a unui

teren de joac[ este de cel pufrn 10 ani

Obiectivele specifice ale proiectului

Descrieti obiectivele specifice (trraqi necesari pentru areahzascopul) ale proiectului?

proiectul va oferi parinfilor, psihopedagogilor un sentiment de siguranF in momentul in care i9i vor

llsa copri afard.la joac6 qtiurdu-i departe de pericolele strdzii. Conqtientizareapdrinltlor asupra jocului

in aer liber ca un factor rnajor in dezvoltarea copirlor
posibilitati de socializare intre copii tipici si copii cu cES, cafe pe viitor ar facrlita incluziunea sociala

a tuturor

Activitlfile Proiectului

prezentali lista actrvitililor cu detaliispecifice pentru fiecare activitate, incluzind locul desfbquririi'

num6rul participantrlor, metodologia, subiectel-qpuse in disculle., etc. Descrieli acliunile relevante care



au fost realrzate de alti actori in a,cest domeniu. Asigurafi-va cd femei gi bdrbagi, in egali m[suri vor

fi implicafi gi vor beneficia din ac;tivit[file proiectului

l. Pregdtirea tetenului in vederea irrceperii lucrarii.

2 Orgamzarea gi funcfonarea echipei de lucru
3 Achizilionarea rnaterialelor necesare: pietriE (pentru proteclie impotriva c6derii),

(echipantentul neceserr -balansrer,complex din 3 tobogane plastice, figurind pe arc, cadru

pentru leagdn dublu, scalule pentru leagin destinat copiilor cu v'irsta intre 5 sr 12 ani,

echiparnente sporttve q a)

4. Finalizarea si darea in folosin!d a spafiului de joaci.

NOTA: Contribulia bineficialului nu va fi financiali, dar va fi acoperita prin munca echipei de

coor.donare a proiectului, instruirea parintilor si psihopedagogilor, ajutorul voluntal la diferite
lucrari necalificate (cur.atenie, ingrijire, amenajare, t'aportal'e), paza, volum de lucru evaluat la

circa 20 de mii de lei.

Durabilitatea Pro iectului

Cum va asrgura proiectul durabilitatea rezultatelor?

Terenul de loaci pentru copn este accesrbil tuturof copirlor din Centrul Sos Autisrn sr Girnnaziul

Decebal, Perioada de exploatare a unuiteren de joaci este indelungati

Astfel, copildria acestor copii se va desfisuraintr-un spaliu modern, confortabil, accesibil, social etc'

Adultii, dar Si copiii vor fi instruili sd pdstreze integritatea 5i acuratelea spaiiului de joaci.

Buget total300 000 MDL

Nr. Denumirea lucriri,
material etc.

Cost per

unitate

Nr unititi Total Comentarii

I
Rainbow pentru
teren de joaca

10 000 lei 1 l0 000 lei Imaginea va fi
atasata

)
Set pentru exercitii
gimnastice

7 000 lei I 7 000 ler lmaginea va fi
atasata

3.
Complex de joaca

50 000 lei 1 50 000 lei Imaginea va fi
atasata

4. Balansoat' metalic
nentru cooii

10 000 lei I 10 000lei Imaginea va fi
atasata

Nisipieri 6 000 lei 2 l2 000 lei Imaginea va fi
atasata



6,
Amenajare cisufi
cu terasa si topogan

29 500 lei I 29 500 lei Imaginea va fi
AIflSAIA

1

Banchete
I 000 lei 10 10 000 lei Imaginea va fi

alasata

8.
Bara sportiva cu 2

nivele

5 000 lei 5 000 lei Imaginea va fi
atasata

9.
Complex trenajoare
pentru sport copii

50 000 lei I 50 000 lei Imaginea va fi
atasata

10.
Set de aparate de

sport pentru
adolescenti

66 500 lei 1 66 500 lei Imaginea va fi
at"asata

11.
Gard

50 000 lei I 50 000 lei lmaginea va fi
alasata

Datele de contact ale reprezentanfilor grupului de ini{iativi

Director Executiv AO "SOS AUTISM"
Aliona Dumiffas

Administrator

Druc Mariana

Manager PR

Guzun Olga

Telefon mobil Adresi de email Alte

Liderul grupului 0781 88437 so sauti s mffn @gmaiI. com Druc Mariana

Persoana alternativd 068880988 oliagvzun@gmail.com Guzun Olga

! a1 a6r
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