PROIECT CETAȚEANUL

An școlar: 2021-2022

Și am pornit la drum....

Am stabilit
împreună regulile în
cadrul proiectului și
ne-am ales numele
echipei ”Veselii”.

Am aflat împreună despre democrație,
cum ne putem implica, ce sunt
politicile publice, legile privind
accesul la informații publice, dreptul
petiționar, ce presupune proiectul
Cetățeanul.

Identificarea problemei
LIPSA TERENULUI DE SPORT

Vocea cetățenilor contează!
Pentru a fi convinsi ca aceasta problema ii preocupă si pe ceilalti
locuitori ai comunei am realizat un scurt sondaj de opinie :
A) În comunitate există un spațiu destinat activităților în aer liber pentru copii?
B) Vă afectează această problemă?
C) Ați fi dispus să sprijiniți o inițiativă civică a elevilor pentru a determina autoritățile
să găsească soluții?
Rezultatele sondajului au aratat ca 90% din persoanele chestionate au sesizat
această problemă, doresc ca ea să fie rezolvată, iar 70% s-au arătat dispuși să
sprijine inițiativa elevilor.

POSIBILE SOLUȚII:
1. Aparatul de specialitate a primăriei Unirea poate accesa fonduri europene
nerambursabile prin Programul Îmbunătățirea Infrastructurii Școlare, pentru
realizarea terenului de sport multifuncțional în curtea școlii.
2. ONG-uri partenere (”Mugurii Unirii”), alături de elevi și cadre didcatice pot

realiza campanii de strângere de fonduri pentru realizarea unui teren de sport în
curtea școlii.
3. Campanii în media de sensibilizare a unor agenți economici de a sponsoriza
amenajarea terenului.

În urma discuțiilor avute, analizând avantajele și dezavantajele celor trei soluții
propuse inițial, la nivelul clasei s-a ales ca și soluție finală accesarea de către
aparatul de specialitate a primăriei Unirea a unor fonduri europene nerambursabile
prin Programul Îmbunătățirea Infrastructurii Școlare, pentru realizarea terenului de
sport multifuncțional în curtea școlii.. Această propunere va fi prezentată Primăriei
Unirea jud. Alba, cu solicitarea de a fi adoptată ca și politică publică printr-o hotărâre
de Consiliul Local.
În întâmpinarea acestei propuneri, venim cu următoarele argumente:
1. Obiectivul general al politicii publice este acela de a evita posibilele accidente
din timpul desfășurării activităților sportive pentru elevii școlii;
2. Creșterea ratei de participare a elevilor la activitățile sportive, în condiții mai
sigure și mai bune pentru elevii școlii noastre, având efecte și asupra sănătății elevilor;
3. Amenajarea unui teren de sport în curtea școlii, în condiții calitative ridicate și
care oferă siguranță maximă ar atrage copiii comunei către sport contribuind la
dezvoltarea fizică, armonioasă și menținerea unei stări mai bune de sănătate.

DECLARAȚIA DE CONSTITUȚIONALITATE
Politica publică propusă de clasa noastră:

• Respectă principiul egalității în drepturi a cetățenilor (Titlul II, Capitolul 1,
art. 16);

• Respectă drepturile și libertățile fundamentale (Titlul II, Capitolul 2);

• Respectă prevederile privind exercitarea drepturilor și libertăților (Titlul II,
Capitolul 3, art.57);

• Respectă prevederile privind impozitele și taxele (Titlul II, Capitolul 3,
art.56);

• Respectă prevederile privind tratatele internaționale, inclusiv normele
Uniunii Europene în domeniu (Titlul II, Capitolul 2)

Către Primăria comunei Unirea
Către Consiliul Local al comunei Unirea
Subsemnații, elevii clasei a VII-a de la Școala Gimnazială ”Avram Iancu” Unirea, 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, vă adresăm propunerea atașată.
Propunere: Amenajarea unui teren de sport în curtea școlii, problemă cu care se confruntă de mult școala
noastră. Lipsa amenajării terenului de sport afectează siguranța elevilor. Această nevoie devine publică în
contextul lipsei unui parc de joacă în localitate.
Prezenta propunere este rezultatul activităților realizate de clasa noastră în cadrul orelor de educație
socială-Proiect: Cetățeanul (avizat de MEN) și este însoțită de argumentele principale pe care le-am
identificat în favoarea propunerii noastre.
1. Obiectivul general al politicii publice este acela de a evita posibilele accidente din timpul desfășurării
activităților sportive pentru elevii școlii;
2.
Creșterea ratei de participare a elevilor la activitățile sportive, în condiții mai sigure și mai bune
pentru elevii școlii noastre, având efecte și asupra sănătății elevilor;
3.
Amenajarea unui teren de sport în curtea școlii, în condiții calitative ridicate și care oferă siguranță
maximă ar atrage copiii comunei către sport contribuind la dezvoltarea fizică, armonioasă și menținerea
unei stări mai bune de sănătate.
Vă rugăm să ne comunicați răspunsul dumneavoastră în termenul legal la această adresă de email
scoala.unirea@yahoo.com.
Colectivul de elevi ai clasei a VII-a de la Școala Gimnazială ”Avram Iancu” Unirea, jud. Alba

Planul de acțiune:

Până la finalul anului școlar problema nu a fost soluționată...

Material realizat de elevii clasei a VII-a,
de la Școala Gimnazială ”Avram Iancu” Unirea
coordonator: prof. Florina Moldovan
prof. voluntar Popovici Daniela

