Planul de acțiune
Elevii clasei a VII-a A din Școala Gimnazială Negru-Vodă au conceput un plan
pentru rezolvarea problemei siguranței copiilor in orașul Pitești prin adoptarea
soluției propuse de noi.
Acest plan constă în lansarea unei petiții care să se dezbată online, această decizie
fiind o măsură de protecție pentru a nu face contact cu oamenii plus că unii pot fi
în izolare, dată fiind situația in care ne aflăm.
Vom promova această petiție prin mass-media si prin presă pentru a afla cat mai
multă lume de sugestia noastră de politică publică. În același timp, făcând aceste
lucruri măsurile noastre de a ne întări securitatea in propriul oraș se vor răspândi
către toate orașele din România si vor putea și ele sa aplice aceste decizii ajutând la
crearea unei țări si unui oraș mai bun în care sa fim în siguranță.
Această petiție va fi trimisa Consiliului Local din Pitești împreună cu scrisoarea de
mai jos pentru a vedea și dumnealor câți oameni susțin această propunere și în
același timp să înteleagă cât de grava este problema.

Scrisoarea către Consiliul Local din Pitești
Către Consiliul Local al orașului Pitești,
Subsemnații, elevii clasei a VII-a A de la SC. Gim. "Negru-Vodă" din Pitești, 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.
După cum știți, au avut loc nenumărate cazuri de accidente rutiere, atacuri ale
animalelor maidaneze, dispariții, violuri, agresiuni, etc la adresa minorilor
provocate de oameni majori sau minori în locurile publice din fiecare cartier sau
oraș, ce au afectat copiii, familia și prietenii lor, viitorul lor și al țării, deoarece acei
copii ar fi putut să ajute la evoluția țării sau a lumii cu ajutorul cunoștințelor lor.
Dacă un copil ar avea parte de o asemenea crudități, el s-ar alege cu răni grave,
traume pe viață, boli, schimbări de personalitate, luarea de lângă familie, pierderea
bunurilor sau chiar cu pierderea vieții. Deoarece nu mai putem tolera aceste

nedreptăți, ne-am gândit la mai multe soluții : să se ia toți câinii maidanezi, și să fie
duși la un centru de unde pot fi luați și crescuți de oameni; sa se amplaseze unor
camere de luat vederi pe orice stradă, însoțite de câte un/doi polițiști ; să se facă
mai multe treceri de pietoni și la fiecare să fie câte un polițist ca să dirijeze
autovehiculele sau pietonii ;să se dea locuri de muncă oamenilor străziilor, ca să
câștige un venit. În urma unei analize foarte amănunțite, am ajuns la concluzia ca
cea mai bună soluție este aceea cu amplasarea camerelor de supraveghere, însoțite
de doi polițiști, deoarece are foarte multe avantaje și niciun dezavantaj. Avantajele
ar fi că :filmările de pe camerele de luat vederi rămân chiar dacă sunt distruse ;ele
filmează tot ce se întâmplă ; polițiștii o sa patruleze pe ture, nefiind nevoit un
polițist să stea toată ziua ; ajută și la combaterea drogurilor; dacă un copil are
nevoie de ajutor, mereu o sa fie un polițist ca să-l ajute ; deoarece polițiștii o sa fie
pe orice stradă, o sa ajungă mereu la timp pentru a oferi ajutor;toți o să se simtă
mai în siguranță;nu doar minorii o să beneficieze de acest ajutor.
Prezenta propunere este rezultatul activităților realizate de clasa noastră în cadrul
Proiectulu Cetateanul care s-a desfasurat in orele de cultură civică 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: scoala_12_pitesti@yahoo.com

