Anexa 1
FORMULAR DE CERERE DE FINANŢARE
A) Aplicantul
1.Solicitant:
Numele complet: Lucian-Constantin Popescul
Acronimul(daca exista): Adresa: Str. Volovățului, nr. 73
Cod fiscal/(CNP-persoana fizica):
Telefon: 0768 258 583
E-mail: lucianpopescul55@gmail.com

2.Date bancare:
Denumirea băncii: Piraeus Bank Suceava
Numărul de cont: RO72PIRB3500487871001000
Titular: Popescul Lucian-Constantin
3.Datele persoanei care are dreptul de a reprezenta solicitantul (reprezentantul legal*1):
Nume: Popescul Lucian-Constantin
Tel./Fax: 0768 258 583
E-mail: lucianpopescul55@gmail.com

Semnatura ……………………
4.Responsabilul de proiect (daca este diferit de persoana de la punctul 3):
Nume: (identic cu punctul 3)
Tel./Fax: ………………………..……………..
E-mail: .................................................... Semnatura
5.Descrierea activităţii, a resurselor şi a obiectivelor solicitantului. Descrierea
experientei în scrierea si managementul proiectelor

Acest proiect este depus pentru grupul „Rădăuțiul civic”, un grup de inițiativă nonpartizat și apolitic apărut în anul 2017 și format din cetățeni de toate vârstele.
Întrucât grupul civic nu are încă personalitate juridică, dar având în vedere că:
 Legea 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri
publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general,
 Regulamentul privind finanțările nerambursabile din bugetul local al
Municipiului Rădăuți aprobat prin HCL nr. 38/2016 și;
 Anunțul de participare lansat de Primăria Rădăuți în anul 2017 prevăd toate
persoanele fizice ca destinatari ai finanțărilor nerabursabile și că orice
activitate în acest sens trebuie făcută cu respectarea legii (a Legii nr.
350/2005), prezentul proiect este depus pe personă fizică, pentru grupul civic.
1

* Reprezentant legal – conducatorul institutiei, organizatiei, mentionat in statut sau persoana din cadrul organizatiei imputernicita legal printrun document atasat la cererea de finantare
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Descrierea activității: Activitatea constă în oferirea unei tabere de vară educative
pentru cei 16 copii de la Centrul de Plasament „Universul Copiilor” din Rădăuți.
Descrierea resurselor și a experienței:
Resurse umane: Grupul „Rădăuțiul civic” are membri deosebit de valoroși cu o bogată
experiență în scrierea și managementul de proiecte:
- Lucian Popescul: experiență solidă de lucru în echipă, Președinte Toastmasters
Rădăuți în perioada 2016-2017;
- Luca Ciubotaru: experiență de peste 7 ani în sectorul de tineret, zeci de proiecte
de tineret implementate în mediul studențesc, președinte de ONG de tineret,
fondator al unui alt ONG studențesc în Iași, a scris un proiect pentru instituții
centrale (un minister și 3 parteneri) pentru fonduri europene nerambursabile
(programul POCA), manager al unui proiect recent încheiat (Educație juridică
pentru liceeni – peste 4100 de elevi din Rădăuți au beneficiat de el.
- Florin Tiperciuc: coordonator local al proiectului de educație juridică pentru
liceeni în Rădăuți unde au fost implicați peste 50 de voluntari din Rădăuți,
Suceava și Iași care au ținut peste 150 de ore de educație juridică pentru peste
4100 de liceeni;
- Ioana-Delia Rusu – o vastă experiență de coordonare și scriere de proiecte prin
asociația Umania, Fundația ICAR, activități la centrul pentru refugiați,
implicare în proiecte cu finanțare europeană, proiecte Youth in Action etc;
- Cristina Cramariuc – susținător constant al copiilor de la centrul de plasament,
prin sprijin pentru meditații, teme, ajutor material.
- Alți voluntari care pot contribui la buna implementare a proiectului;
Resurse financiare
- Grupul „Rădăuțiul civic” contribuie cu o cofinanțare de 10% (aproximativ 1300
de lei) prin depunerea extrasului de cont al colegului care depune proiectul:
Lucian Popescul.
Obiectivele solicitantului:
Obiectivele acestui proiect sunt de a ajuta copiii de la centrul de plasament să se
integreze mai bine în societate, să contribuie la dezvoltarea intelectuală
armonioasă a acestora și să nu resimtă lipsa familiilor care le-ar fi putut oferi și lor
o vacanță pe an, la fel cum alți copii de vârsta lor (colegii lor de la școală) primesc de
la părinții pe care îi au. Această acțiune îi va motiva să învețe și mai bine la școală și
să înțeleagă că rădăuțenii și comunitatea din Rădăuți sunt alături de ei, chiar dacă
provin din familii dezbinate și copilăria lor nu este la fel de frumoasă, din păcate, ca a
celorlalți copii.

B. Proiectul
6.Titlul proiectului:
Tabără educativă pentru copiii Centrului de Plasament „Universul Copiilor” Rădăuți
7.Locul desfăşurării proiectului (localitate):
Localitatea Costinești, județul Constanța
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8.Durata proiectului:
De la 21 august 2017 până la 27 august 2017 (7 zile, 6 nopți).
9.Rezumatul proiectului , structurat astfel:
Titlu: Tabără educativă pentru copiii Centrului de Plasament „Universul Copiilor”
Rădăuți
Scop: Scopul proiectului este de a oferi copiilor din Centrul de plasament „Universul
Copiilor” din Rădăuți o tabără de vară, o oportunitate de care n-au avut șansă până
acum.
Obiectivele proiectului:
 de a oferi o tabără educativă la finalul lunii august pentru cei 16 copii ai
centrului de plasament din Rădăuți care fac parte din familii dezorganizate sau
cu părinți decăzuți din drepturi;
 de a organiza cel puțin 5 activități educative cu ei pe parcursul taberei dintre
temele menționate – „Copilul în societate”, „Copilul și școala – importanța
educației”, „Copilul și consumul de alcool sau țigări”, ”Copilul și organele legii”,
„Cunoașterea de sine – valorile mele”.
 de a-i motiva prin această acțiune să obțină rezultate mai bune la învățătură și
de a-I recompense pe cei care deja fac acest lucru și de a le arăta că
rădăuțenilor le pasă și că nu sunt singuri în Rădăuți, deși nu au o familie și
pentru ei, la o vârstă atât de fragedă, copilăria nu se compară cu a colegilor lor;
Grupul țintă este reprezentat de 16 elevi între clasele a II-a și a XI-a de la Centrul de
Plasament „Universul Copiilor” din Rădăuți, situate pe Str. Bogdan Vodă, numărul 5,
Rădăuți. Acest centru aparține de Direcția de Asistență Socială a Consiliului Județean
Suceava care asigură școlarizarea acestor copii, asigură resurse pentru cazarea lor,
mesele lor și pentru rechizitele necesare școlii.
Cu toate acestea, resursele lor sunt limitate și pentru ca niște copii de vârsta lor să
se dezvolte echilibrat din punct de vedere emotional, fără complexe de inferioritate sau
rețineri față de alți colegi de ail or, este important ca lipsa familiilor lor să fie acoperită
cât mai mult cu putință și pe cât mai multe planuri. Sprijinirea acestei tabere de vară lear aduce o imensă bucurie și i-ar scoate din mediul Rădăuțean, i-ar face să cunoască
societatea și altfel și să se integreze mai ușor, iar scoate din zona de confort și ar
contribui la maturizarea lor și la formarea lor ca viitori adulți, printr-o copilărie
echilibrată. Activitățile sunt gândite pentru 18 persoane (fiind necesar ca doi adulți să îi
însoțească).
Activitățile principale ale proiectului constau în susținerea deplasării lor și a
costurilor pentru o tabără la mare. Pentru cele 7 zile petrecute acolo, vom stabili
împreună cu însoțitorii lor un program educativ, bazat pe următoarele
direcții/componente:
- cunoașterea de sine, cunoașterea valorilor personale: cinste, respect,
integritate, demnitate, altruism etc;
- discuții despre drepturile și obligațiile unui copil;
- alte teme precum: „Copilul și școala – de ce e importantă educația?”, „Copilul în
societate”, „Copilul și organelle legii”, „Copilul și consumul de alcool sau țigări”.
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Rezultatele sunt cele de a stimula copiii să învețe mai bine, să se comporte adecvat în
societate, să fie mai integrați și să contribuim la stablitatea lor emoțională, ajutându-I să
scape de complexe și arătându-ne direct sprijinul nostrum, al comunității rădăuțenilor
pentru ei.

10. Suma solicitata: 12.938 lei
11. Echipa proiectului:
- Lucian Popescul – coordonator proiect;
- Cristina Cramariuc – asistent proiect;
- Luca Ciubotaru – responsabil scriere proiect și relații cu instituția publică;
- Alina Forcuță – asistent scriere proiect;
- Adrian Nicolae Popescu – responsabil promovare și fundraising pentru cofinanțare;
- Florin Tiperciuc – responsabil logistică necesară.
12. Partenerul proiectului (daca este cazul):
Centrul de Plasament „Universul Copiilor” Rădăuți – Str. Bogdan Vodă, nr. 5, prin Directorul
centrului, doamna Crina Popescu - 0230 563 306
-

-

Personalul de la Centrul de Plasament ne va ajuta cu toate aspectele organizatorice pentru
implementarea acestui proiect, inclusiv stabilirea cu însoțitorii copiilor a activităților
educative pentru elevi;
De asemenea, centrul va asigura cei doi însoțitori care vor avea grijă de copii pe toată durata
taberei și vor implementa activitățile educative pe durata acesteia;

13. Ordinea de prioritate: - nu este cazul, întrucât s-a depus un singur proiect.
14. Domeniul pentru care se aplica: - domeniul social

Data: 22 iunie 2017

Semnatura reprezentantului legal
Lucian-Constantin Popescul

Semnatura coordonatorului de proiect
Lucian-Constantin Popescul
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