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LISTA PROBLEMELOR IDENTIFICATE IN COMUNITATE:

• Inexistenta unor spatii adecvate in mediul scolar pentru copiii cu CES/DIZABILITATI
• Lipsa unor agenti de Politiei care sa asigure protectie elevilor in scoala
• Inexistenta unor activitati educationale in mediul scolar pe tema educatiei pentru sanatate
• Absenta unor spatii de joaca, in aer liber, in sectorul 3, Bucuresti
• Accesul la educatie incluziva pentru copiii cu CES in invatamantul de masa
• Lipsa unor spatii pentru desfasurarea orelor de sport in spatiul scolar
• Absenta unor materiale pentru organizarea activitatilor extrascolare
• Inexistenta unor tomberoane pentru colectarea selectiva a gunoiului
• Poluarea mediului inconjurator
• Lipsa unor grupuri sanitare civilizate, functionale in mediul scolar

PROPUNERE DE SOLUTIONARE A PROBLEMEI
CARE AFECTEAZA COMUNITATEA LOCALA
• MOTTO: “O scoala moderna este o scoala in care copiii se simt in siguranta”
•
• I.PROBLEMA:
• 1.Lipsa unor grupuri sanitare functionale, civilizate in Scoala Gimnaziala nr. 20, sector 3, Bucuresti
• 2.Descrierea pe scurt a problemei:
• Cand vorbim despre sanatate, intelegem de fapt servicii de sanatate.
• Promovarea sanatatii este un termen care presupune o abordare de imbunatatire a starii de sanatate care include activitati de
promovare a unor schimbari comportamentale si stilul de viata. Sunt multi elevi care acum nu au grupuri sanitare in
scoli, au toaletele in curte sau nu au apa curenta.
• Grupurile sanitare din majoritatea unitatilor de invatamant din sectorul 3 nu sunt bine dotate cu cea ce le este necesar elevilor
pentru a putea utiliza toaletele in conditii optime de igiena.
• In scolile din Bucuresti, sector 3, invata multi elevi. La nivelul orasului Bucuresti sector 3, 29 de scoli gimnaziale -14.557 de elevi
in clasele primare, 9.192 de elevi in clasele gimnaziale, o scoala speciala-199 elevi, o scoala gimnaziala de arte, 14 licee si colegii840 de elevi la ciclul primar, 696 de elevi la ciclul gimnazial.
• Absenta consumabilelor necesare, cum ar fi sapun sau hartie igienica, sunt elemente ce tin de o minima igiena pentru elevi ca sa
poata utiliza grupurile sanitare din cadrul scolilor, instalatiile sanitare sunt avariate, ceea ce reprezinta un pericol pentru elevi,
absenta apei calde , esentiala pentru a preveni boala mainilor murdare.

PROPUNERE DE SOLUTIONARE A PROBLEMEI CARE
AFECTEAZA COMUNITATEA LOCALA
• Primariile locale sunt institutiile care se ocupa de aceasta problema. In anul 2019, firma Domestos a organizat campania
“Dreptul la toalete”, aceasta campanie a donat produse de igiena mai multor scoli, a donat bani si a construit alte unitati de
invatamant .
• (Surse: Digi24.ro, edupedu.ro, zgd.md, crucearosie.ro, domestos.com._)

3.DE CE ESTE PROBLEMA IMPORTANTA
IN COMUNITATE?
• -Exista riscul ca elevii sa se imbolnaveasca sau sa se accidenteze
• -Nu se asigura dreptul la educatie intr-un mod civilizat si curat. Toti elevii trebuie sa beneficieze de aceleasi conditii de
igiena.

4. CE INSTITUTII PUBLICE AU RESPONSABILITATI
PENTRU REZOLVAREA ACESTEI PROBLEME?

• Institutiile care ne pot ajuta in rezolvarea problemei sunt :
• Consiliul local sector 3 care controlează activitățile cu impact asupra modernizarilor urbane și aplică strategii de
dezvoltare a sectorului în domeniul educatiei:
• -Primaria Municipiului Bucuresti, responsabila cu finantarea si programele de reabilitare/ modernizare urbana;
• - Inspectoratul școlar, Ministerul Educatiei, Ministerul Sanatatii raspunzator cu sanatatea elevilor;
• -Sponsori (Cersanit Romania, Domestos, Romprest);
• -Fundatia Amnesty International Moldova, Organizatia elvetiana Terre des Hommes Moldova de
intrajutorare a copiilor;
• - Agentia Nationala pentru Programe Comunitare in Domeniul Educatiei si Formarii Profesionale ( website:
www.anpcdefp.ro)

CARE SUNT POLITICILE PUBLICE EXISTENTE
REFERITOARE LA ACEASTA PROBLEMA?

• Consiliul local 3 încearcă să găsească soluții pentru punerea în aplicare a Strategiei de Dezvoltare a sectorulului 3 ce se
pliaza pe finantarea POR 2014-2020.
• Exista o politica publica publică privind lucrari de modernizare , consolidare a scolilor sector 3. Potrivit
AGERPRES din 2019, retrospectiva din 2018 “Demersuri pentru reabilitarea scolilor” Consiliul local 3 a
aprobat un proiect ce stipuleaza o valoare a investitiilor de peste 36 de milioane de lei cu TV pentru lucrari de
consolidare si modernizare a unitatilor scolare din sectorul 3 ( Colegiului Anghel Saligny, Colegiului Mihai Bravu, scoala nr.
55, 20 si Scoala speciala nr. 5).

SOLUTII POSIBILE ANALIZATE
• 1.Reamenajarea bailor sanitare din Scoala Gimnaziala nr. 20, sector 3 printr-o campanie de strangere a fondurilor de la populatia
scolara ( adultii pot ajuta cu resurse financiare, iar copiii pot organiza un festival cu copiii talentati)
• Avantaje: gestionarea situatiei de reabilitare, implicarea întregii comunități in realizarea unui scop comun ;dezvoltarea in rândul elevilor a educației
privind cetățenia activa
•
• Dezavantaj: banii stransi pe urma festivalului ar fi insuficienti
•
• 2.Modernizarea bailor din sanitare din Scoala Gimnaziala Nr. 20 cu ajutorul si implicarea Consilului local 3
• Avantaje: Interventia si implicarea autoritatilor in cresterea calitatii educatiei; Sanatate;
• Dezavantaje:lipsa fondurilor; reticenta autoritatilor; rezultatele nu sunt imediate;
• Pot sa apară discuții intre directorul scolii si cei din consiliul local
•
• 3.Refacere a grupurilor sanitare (schimbarea instalatiilor sanitare, a gresiei, a faiantei si obiectelor sanitare) printr-un parteneriat
public-privat.
• Avantaje: Modernizarea bailor; Colaborarea cu un sponsorul Cersanit Romania in baza protocolului semnat intre Ministerul educatiei si Cersanit Romania;
mentinerea sanatatii;
• Dezavantaje: lipsa fondurilor; reticenta sponsorilor;
•
• Surse de informare: www.iqads.ro, Legea educației naționale nr. 1/2011

III POLITICA PUBLICA PROPUSA

• Propunerea de politica o reprezintă reabilitarea, modernizarea si dotarea Scolii Gimnaziale Nr. 20, prin realizarea lucrărilor de dotarea cu
instalatii sanitare, a gresiei, a faiantei si obiectelor sanitare pentru creșterea calității învățământului si a procesului educațional.
• Reabilitarea, modernizarea si dotarea scolii existente va avea un impact social major prin îmbunătățirea calității învățământului, si a calității vieții
elevilor din Scoala Gimnaziala Nr. 20, încercând totodată de a stimula frecventarea cursurilor, reducând astfel tendințele de abandon școlar.
• Instituția responsabila pentru soluționarea problemei este Consiliul Local sector 3, iar in urma discuțiilor , analizând avantajele si dezavantajele
celor trei soluții propuse inițial, clasa a ales ca si soluție finala:
• Accesarea fondurilor europene alocate pentru reabilitarea, extinderea și modernizarea școlilor din sectorul 3. Aceasta va fi propusa Primăriei
sector 3 cu solicitarea de a fi adoptata printr-o hotărâre de Consiliu Local.
• Argumentele noastre sunt următoarele:
• - cetățenii din sector 3 susțin aceasta propunere de politica publica
• - administrația locala este preocupata de asigurarea si creșterea calității vieții in sectorul 3.
•

PROIECTUL CETATEANUL
• PLAN DE ACTIUNE PENTRU IMPLEMENTAREA POLITICII PUBLICE
•
• A. Organizarea unei campanii de informare a cadrelor didactice, parinti, elevi cu privire la respectarea legilor
ce vizează modernizarea si amenajarea grupurilor sanitare presupune acțiuni concertate pe două direcții:
PUBLICITATE și EDUCAȚIE
• I. PROMOVAREA CAMPANIEI DE constientizare si informare despre reabilitarea grupurilor sanitare , cu
implicarea
• 1.Posturilor de radio (EUROPA FM) și de televiziune ( ProTV);
• 3.ONG-urilor interesate și care sunt dispuse să ofere loc pe propriile site-uri;
• 4.Biroului Învăţăm ânt, cultură, culte, sport şi societate , din cadrul Consiliului local;
• 5.Persoanelor fizice;
•
• II STARE DE BINE IN EDUCAȚIE vizează parteneriatul școală – comunitatea locală.
• Proiect educativ: Educatie de calitate

CETATEANUL
• B.Colaborarea cu ONG-urile pentru asigurarea unor materiale de renovare a grupurilor sanitare din scoli
• Acest obiectiv poate fi realizat de către Consilul local din cadrul sectorului 3 urmând următorii pași:
• 1.Găsirea fondurilor necesare achiziționării de materiale de calitate pentru modernizarea scolilor (probabil din bugetul
local).
• 2.Comunicarea cu mai multe firme ce contin materiale , gresie, obiecte de igiena.
• 3.Realizarea unui parteneriat, de către Scoala Gimnaziala Nr. 20-Consiliul local sector 3-ONG – specializat pentru acest
tip de activitate.
• 4.Realizarea unui proiect de reabilitare a scolii
• 5.Realizarea unei proceduri privind transmiterea informațiilor către instituțiile responsabile cu modernizarea,
reabilitarea scolilor.
• 6.Realizarea unor proceduri privind soluționarea problemelor apărute ca urmare a încălcării normelor de igiena de
către elevi.

CETATEANUL
• Argumente:
• Politica publica propusa de clasa noastră respecta Constituția României care prevede:
• -principiul egalității in drepturi a cetățenilor ( titlul II, capitolul 1, art.16)
• -drepturile si libertățile fundamentale ale omului ( titlul II, capitolul 2)
• -prevederile privind exercitarea drepturilor si libertăților ( titlul II, capitolul 3, art.57).
• Aceasta politica publica propusa respecta si prevederile documentelor internaționale si normele Uniunii Europene in
domeniu ( titlul II, capitolul 2, art.2)
• Un elev bine informat ajunge să respecte conform regulile de igiena.
• Creștere gradul de implicare a elevilor în viața comunității locale.
• Finantarea europeana este susținută prin valorificarea si dezvoltarea educatiei.
• Informarea susținută și permanentă a elevilor se poate realiza cu costuri mici datorită interesului
exprimat de numeroase instituții și ONG-uri, firme, asociatii.

CETATEANUL
• SCRISOARE
• Către Consilul local,
• Subsemnații, elevii clasei a VII a de la Școala Gimnazială Nr. 20, în baza dreptului de petiționare, prevăzut la articolul 51 din Constituția României și având
în vedere că, în conformitate cu prevederile OG nr. 27/2002, cu modificările ulterioare, privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor (prin
petiție se înțelege cererea, reclamația, sesizarea sau propunerea formulată în scris ori prin poșta electronică, pe care un cetățean sau o organizație legal
constituită o poate adresa autorităților și instituțiilor publice centrale și locale, serviciilor publice descentralizate ale ministerelor și ale celorlalte organe
centrale, companiilor și societăților naționale, societăților comerciale de interes județean sau local, precum și regiilor autonome) vă adresăm propunerea
atașată.
• Propunerea de politica publica aleasă de clasa noastra vizează reamenajarea grupurilor sanitare printr-un parteneriat public - privat .
• Avantaje - un număr mare de copii și adolescenți ar putea beneficat de educatie de calitate
• - creșterea gradului de siguranță in mediul scolar
• - fondurile folosite provin din două surse – bugetul Primăriei și sponsorizari
• - pe termen lung scăderea riscului de îmbolnăvire fizică și mentală a populației, a copiilor de azi - adulților de mâine
• - creșterea gradului de conștientizare a a copiilor în special, cu privire la importanța sanatatii, a grupurilor sanitare in context scolar.
• Prezenta propunere este rezultatul activităților realizate de clasa noastră în cadrul orelor de educație socială și este însoțită de argumentele principale
pe care le-am identificat în favoarea propunerii noastre.
• Vă rugăm să ne comunicați răspunsul dumneavoastră în termenul legal la această adresă de email sc20sm@yahoo.com. Dacă este cazul, puteți face
referire în răspunsul dvs. la măsurile pe care le veți lua după terminarea stării de urgență/alertă.
•
• Profesor coordonator, Ciobanu Diana
• Reprezentatul elevilor,Trascaveanu Raluca

Va multumesc!

