
Community Cards

- vocea tinerilor din Ploiești -



Despre ”Community Cards”

- este un proiect inițiat de Asociația ”Un

Strop de Fericire” în parteneriat cu

”Global Intelligence”;

- scopul proiectului este acela de a

crește gradul de implicare civică al

tinerilor cu vârste între 15 și 25 de ani

din Ploiești prin:

identificarea unor metode prin care aceștia se

pot implica în comunitatea lor;

informrea despre modul în care funcționează

administrația publică locală, națională și

județeană;

dezvoltarea dialogului dintre autorități și tineri.



Vocea Tinerilor

- în urma consultării unei eșantion de

aproximativ 50 de tineri cu vârste

cuprinse între 15 și 25 de ani, format

din voluntarii celor două asociații

partenere, am identificat câteva

probleme pe care aceștia le-au

semnalat legat de orașul Ploiești.

- în același timp, aceștia au propus și

diferite soluții ce cred că ar putea fi

aplicate.



- nu există politici de promovare a reciclării;

- coșuri de gunoi, pubele și rampe de gunoi

insuficiente pentru necesarul de deșeuri;

- colectarea deșeurilor după un program care nu este

adaptat ritmului de umplere a pubelelor.

SOLUȚIILE PROPUSE:

 

- regândirea contractelor cu firmele de

salubrizare și o mai bună

supraveghere a activității acestora;

- oferirea unor cupoane de

reducere/tichete pentru colectare

selectivă și reciclare;

- implicarea cetățenilor prin programe

specifice.

Reciclare și

gestionarea deșeurilor



- depășiri ale limitelor de emisii din cauza

traficului auto și a activității industriale;

- infrastructura pentru parcări este necorepunzătoare

nevoilor reale ale cetățenilor;

- transportul în comun învechit și necorepunzător.

SOLUȚIILE PROPUSE:

 

- încurajarea folosirii de mijloace de transport alternative -

încheierea de parteneriate cu platforme ce oferă spre închiriere

biciclete, trotinete electrice, mașini electrice prin punerea la

dispoziția acestora a unor locuri speciale de parcare (un exemplu de

așa nu este modul de gestionare a situație generate retragerea

serviciului Lime);

- transformarea Ploieștiului într-un „oraș de 15 minute” - poți ajunge

cu bicicleta/trotineta/pe jos oriunde ai nevoie în acest interval de

timp. Această măsură ajută la reducerea eliminării de dioxid de

carbon și la un aer mai curat, pentru că nu s-ar mai folosi mașinile

așa des. Totodată, presupune o rețea de piste de biciclete, ceea ce

în Ploiești nu există;

- creșterea suprafeței zonelor pietonale;

Poluare, trafic și emisii

poluante



 

- încurajarea folosirii transportului în comun prin înlocuirea mijloacelor

de transport în comun poluante și regândirea traseelor și orarelor de

funcționare pentru o mai bună acoperire a orașului și adaptarea la

nevoile reale de transport ale locuitorilor;

- îmbunătățirea sistemului de informare cu privire la graficul de

funcționare în timp real a mijloacelor de transport în comun (panouri de

informare în fiecare stație, integrare cu sistemele de navigație de tip

Google Maps, Waze, Here, etc.);

- regândirea și îmbunătățirea interconectării și complementarității

sistemului de transport public local cu cel de la nivel județean;

- creșterea numărului și suprafeței spațiilor verzi;

- o mai bună monitorizare a surselor de poluare și îmbunătățirea

colaborării cu autoritățile responsabile de aplicarea sancțiunilor;

- controlarea și sancționarea celor care deschid șantiere în oraș

(inclusiv pentru lucrări comandate de primărie) fără a respecta

normele privind limitarea poluării cu materiale de construcție, praf, etc.

- introducerea de transport public gratuit – alternativa fiind

introducerea unei taxe anuale modice pentru transport verde

concomitent cu eliminarea biletelor și/sau abonamentelor astfel încât,

pe de o parte, să fie încurajată folosirea transportului public (cetățenii

știu că plătesc taxe pentru acest serviciu) și, pe de altă parte, să se

asigure fondurile necesare dezvoltării serviciului concomitent cu

reducerea cheltuielilor cu emiterea și controlul biletelor și

abonamentelor (inclusiv personalul necesar)

BUNE PRACTICI: Freiburg, Tallinn



- lipsa aproape totală de transparență cu privire la

activitatea și proiectele Primăriei. Acestea devin publice, de

cele mai multe ori, în momentul în care decizia este deja

luată;

- site-ul Primăriei este aproape complet nefuncțional din

perspectiva ușurinței în utilizare și a informațiilor oferite;

- nu există pro-activitate în ceea ce privește comunicarea

cu cetățenii cu privire la problemele comunității și viziunea

lor cu privire la dezvoltarea orașului.

SOLUȚIILE PROPUSE:

 

- refacerea site-ului Primăriei astfel încât acesta să fie

orientat spre utilizator/cetățean, să ofere informații

complete cu privire la activitatea Consiliului Local și a

tuturor structurilor/companiilor din subordinea acestuia,

acces la servicii online (depunere cereri și eliberare acte,

plată taxe și impozite locale, urmărirea în timp real a

statusului unei solicitări și vizualizarea funcționarilor

responsabili), vizualizarea datelor care, conform legii, sunt

publice (exemplu – declarațiile de avere și interese ale

primarului sunt inaccesibile);

Comunicarea și implicarea

cetățenilor în viața

comunității



 

- introducerea practicii bugetului participativ prin

consultarea cetățenilor cu privire la prioritățile și alocările

bugetare înainte de definitivarea bugetului local;

- comunicarea transparentă cu privire la calendarul și

agenda ședințelor Consiliului Local și derularea de dezbateri

publice reale: timp suficient pentru consultare, transmiterea

pro-activă a propunerilor către cât mai mulți actori

interesați, regândirea orelor și zilelor precum și a formatului

de derulare a ședințelor și dezbaterilor publice (în week-

end, la finalul programului de lucru, în sistem on-line) pentru

a permite o participare cât mai largă.

BUNE PRACTICI: Sinaia



- orașul are o imagine publică mai proastă și nu este

prezent în comunicarea publică decât rar și, de obicei, ca

exemplu negativ;

- percepția proastă este întărită de lipsa de atenție

acordată infrastructurii urbane (inclusiv în centru) și

fațadei clădirilor publice și private;

 

- multe clădiri degradate și părăsite.

SOLUȚIILE PROPUSE:

 

- realizarea și implementarea unor strategii de dezvoltare și

promovare a orașului;

- organizarea de evenimente cu potențial de a atrage

interes și promovarea mai bună a celor care se derulează

deja (festival de jazz, de teatru), precum și regândirea unora

dintre acestea astfel încât să implice comunitatea în

ansamblul său (tabăra de sculptură monumentală);

- derularea unor programe de regenerare urbană și

renovare a centrului civic, dar și a altor zone reprezentative

(Gara de Sud);

Imaginea orașului



 

- realizarea și implementarea unei politici menite a

îmbunătății aspectul clădirilor (impunerea de condiții privind

cromatica, materialele de construcții, forma și dimensiunea

gardurilor, etc)

BUNE PRACTICI: Oradea



- spitalele din oraș sunt într-o stare precară și

oferă servicii neadecvate standardelor de

sănătate;

- locuitorii orașului sunt nevoiți să se trateze în

alte localități.

SOLUȚIILE PROPUSE:

 

- construirea de noi spitale conform

standardelor actuale;

- angajarea de personal medical

suplimentar concomitent cu

concedierea și sancționare cadrelor

medicale care nu corespund din punct

de vedere profesional, condiționează

actul medical, etc.

Infrastructura de 

sănătate



- spații insuficiente și prost dotate pentru

derularea activităților educaționale;

- lipsa infrastructurii pentru derularea de

activități extrașcolare.

SOLUȚIILE PROPUSE:

 

- construirea de noi școli, grădinițe, creșe și

modernizarea celor deja existente;

- construirea unui centru de tineret care să fie pus la

dispoziția tinerilor din oraș sau, alternativ, sprijinirea

unor centre de tineret private cărora să li se impună

anumite condiții privind un minim de evenimente, tineri

participanți, accesibilitate, etc.

Infrastructura

educațională și pentru

tineret



SOLUȚIILE PROPUSE:

 

- construcția de noi parcuri și locuri de joacă și reabilitarea

celor existente;

- îmbunătățirea administrării și supravegherii parcurilor și

locurilor de joacă pentru a preveni degradarea acestora;

- îmbunătățirea infrastructurii de acces la parcurile aflate în

afara orașului (Parcul Vest, Parcul Bucov);

- permiterea accesului la terenurile de sport ale unităților de

învățământ în afara programului;

- dezvoltarea infrastructurii și susținerea activității de copii și

juniori a cluburilor sportive și încurajarea sportului de masă;

Infrastructură de recreere

și petrecere a timpului

liber

- parcuri puține și în stare precară;

- locuri de joacă puține și degradate.



Orașul este deficitar în ceea ce privește facilitățile

pentru persoanele cu dizabilități – aplicarea legii în

ceea ce privește construcția de rampe de acces și alte

soluții de mobilitate pentru persoanele cu dizabilități,

nerecepționarea lucrărilor contractate de Primărie care

nu respectă normele în domeniu (treceri de pietoni

incorect sau deloc adaptate, semafoare fără

semnalizări acustice corespunzătoare, pasaje pietonale

inaccesibile persoanelor cu dizabilități, etc.);

Alte probleme și soluții

propuse

Sistemul de burse școlare este necorespunzător –

aplicarea legii și sprijinirea prioritară/suplimentară a

elevilor cu posibilități reduse;

Animale fără adăpost și animale de companie -

ridicarea de pe străzi a animalelor fără adăpost și

derularea de programe pentru găsirea de familii

adoptive, sancționarea persoanelor care nu respectă

legea, în sens larg, în ceea ce privește îngrijirea

animalelor de companie (rele tratamente, plimbatul

câinilor fără lesă și botniță, refuzul de a strânge

excrementelor câinilor de pe spațiul public, etc.)



Pentru mai multe detalii

contactați asociațiile:

Asociația ”Un Strop de Fericire” Ploiești

contact@unstropdefericire.ro

stropdefericire.ro

Asociația ”Global Intelligence”:

office@globalint.ro

globalint.ro


