
INVITAȚIE
Workshopul nr.   3   derulat în cadrul Proiectului  

„Voluntar 3.00 - Rețele de voluntariat pentru asistență umanitară în Sectorul 3 Municipiul București”

Către 
Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3
În atenția doamnei Director General - Mihaela Ungureanu
office@dgaspc3.ro

Stimată doamnă Director General,

Filiala Sector 3 a Societății Naționale de Cruce Roșie din România, in parteneriat cu Primaria
Sector 3 București, implementează în perioada 01.09.2022-31.10.2023 proiectul „Voluntar 3.00 - Rețele
de  voluntariat  pentru  asistență  umanitară  în  Sectorul  3  Municipiul  București”-  cod  SIPOCA
1098/MySMIS 2014+151544, având ca obiectiv general  realizarea unui parteneriat în vederea creșterii
spiritului civic pe raza sectorului 3 cu impact pozitiv asupra gradului de interventie si acordare a asistenței
umanitare  pentru  persoanele  aparținând  grupurilor  vulnerabile,  precum  și  asupra  pregătirii  pentru
acordarea asistenței umanitare ca urmare a unor situații de urgență (dezastre naturale, incendii, epidemii
etc.).  Valoarea totală a proiectului este  421.766,00  lei,  inclusiv TVA, formată din contribuția Uniunii
Europene din FSE  -  330.664,53  și contribuția din bugetul national -  82.666,14. Valoarea contribuției
eligibile a Societatii Naționale de Cruce Rosie Sector 3 este 8.435,33 lei.

Vă invităm, în acest context, la Workshopul nr. 3 derulat în cadrul Proiectului „Voluntar 3.00 -
Rețele de voluntariat pentru asistență umanitară în Sectorul 3 Municipiul București”,  ce va avea loc
16.11.2022,  ora  13.00-17.00, în  Municipiul  București, sediul  DGASPC Sector  3,  etaj  2, B-dul  1
Decembrie 1918, nr. 12-14, conform Agendei atasate. 

Scopul atelierului de lucru este acela de a dezbate teme precum: nevoia de implicare a comunității
în situație de criză și  dezastre;  necesitatea organizării  unei  rețele de voluntari  la  nivelul  sectorului 3,
instruiți în acordarea primului ajutor și intervenția în situații de criză; utilitatea elaborării unui Ghid de
bune practici. De asemenea, vor fi prezentate modalitățile de integrare în proiect a principiilor egalității de
șanse și de gen, nediscriminării și dezvoltării durabile. 

Grupul țintă al proiectului pentru cele 6 workshop-uri este constituit din 120 de persoane, din care
15 persoane din rândul aleșilor locali, 75 de persoane din rândul personalului din autoritațile și instituțiile
publice locale (personal de conducere și de execuție) și 30 de reprezentanți ai ONG-urilor.

Ținând cont  de atribuțiile  pe care   le  are  Direcția  Generală de Asistență Socială  și  Protecția
Copilului Sector 3, prin Biroul Securitate, Sănătate în Muncă şi Situaţii de Urgenţă respectiv, asigurarea
identificarii  pericolelor şi  evaluarea riscurilor  de accidentare şi  îmbolnăvire profesională pe locuri  de
muncă/posturi  de  lucru,  elaborarea  şi  actualizarea  planului  de  prevenire  şi  protecţie,  elaborarea
programului de instruire – testare şi  tematica pentru toate fazele de instruire, informarea şi  instruirea
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lucrătorilor, precum şi verificarea însuşirii şi aplicarii de către lucrători a informaţiilor primite, vă rugăm
să ne sprijiniți prin nominalizarea a 8 persoane din cadrul insituției care să participe la workshop-ul din
16.11.2022 prin completarea si transmiterea Formularului de inscriere atasat. 

Cu deosebita consideratie,

Întocmit
Expert grup țintă

Daniela Elena ABRUDEAN Lucian Risipitu
SNCRR - Filiala Sector 3 București                                           
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