RAPORT NARATIV
1. Informaţii despre proiect
Numele grupului de iniţiativă:

Tinerii sportivi

Titlul proiectului:

Montarea scaunelor in preajma stadionului

Liderul grupului de iniţiativă:

Balan Daniel

Mentor:
Localitatea:

Horesti

Buget aprobat (lei):

6 mii lei

Număr de înregistrare şi data
semnării Acordului de colaborare:

PGM T-II/11/_47__ din _16 mai 2011

Data prezentării raportului:

2. Descrieţi măsura în care a fost realizat scopul proiectului şi s-au îndeplinit obiectivele acestuia:
Tinind cont de faptul ca scaunele si urnele primite nu erau vospsite ,noi am cerut ajutorul
administratiei satesti pentru a ne acorda ajutorul pu finalizarea proiectului.

3. Detaliaţi activităţile desfăşurate în cadrul proiectului:
Vă rog subliniaţi următoarele aspecte pentru fiecare activitate:
 Descrierea activităţii/cum s-a realizat aceasta/schimbări faţă de planificarea iniţială
 Perioada de desfăşurare/durata
 Cine a fost implicat/ cum a fost promovată activitatea
Dupa primirea scaunelor si urnelor primul pas a fost ca sa le aducem in starea finalizata si evident replanuirea ce
tine de amplasarea acestor scaune si urne.Acest lucru se datoreaza faptului ca ni s-a oferit scaune deja
confectionate si care treabuiau amplasate in asa fel ca sa capete un aspect frumos.
4. Descrieţi implicarea membrilor grupului de iniţiativă, a mentorului şi a partenerilor în derularea
activităţilor:
Pentru implementarea acestui proiect au fost implicate mai multi tineri ai satului si evident Primaria sat.Horesti ce
ne-a acordat duport financiar pentru vopsire si montare.

5. Menţionaţi categoriile şi numărul beneficiarilor direcţi şi indirecţi ai proiectului şi descrieţi
impactul activităţilor proiectului asupra acestora:
Beneficiari directi ai acestui proiect nu sunt,insa indirecti sunt acele persoanea sunt cele ce vor avea
ocazia ca sa i-a loc pe aceste scaune.Tot beneficiari indirecti sunt acele persoare ce doresc schimbarea
anturajului pe stadionul satului.
6. Descrieţi / prezentaţi rezultatele finale obţinute:
Vă rugăm să subliniaţi următoarele aspecte
 Criterii (ce aţi urmărit să evaluaţi) De ex. Gradul de participare/implicare în cadrul activităţilor
proiectului
 Indicatori (ce aţi măsurat)
Pentru implementare a acestui proiect a fost necesara implicarea a mai putinor persoane in comparative
cu nr initial planificat,din motivul ca nu a fost asa mult de lucru.

7. Detaliaţi dificultăţile întâlnite pe parcursul implementării proiectului şi soluţiile găsite pentru
depăşirea acestora:
Dificultati intilnite a fost doar lipsa de timp ,deoarece persoanele membri ai acestei echipe sunt
implicati si in alte activitati,si pentru realizarea a fost dificil ce a gasi timp pu ca toti sa fie diponibili.

8. Prezentaţi modul în care va continua proiectul după încetarea finanţării primite de la Fondul
pentru Tineri Ialoveni:
Dupa finantarea din partea Fondului pentru Tineri proiectul speram sa fie in continuarea sustinut de
Primaria sat.Horesti si de catre membrii acestui grup.
9. Vă rugăm să scrieţi povestea proiectului implementat de grupul vostru (200-300 de cuvinte). Acest
material va fi publicat pe site-ul programului www.fondultinerilor.md.

10. Vă rugăm să anexaţi la raportul narativ:





materialele redactate în cadrul proiectului;
fotografii realizate în diferite etape ale desfăşurării proiectului;
lista voluntarilor implicaţi în proiect;
articole din presă referitoare la activităţi din cadrul proiectului.

Liderul grupului de iniţiativă:

Balan Daniel
Numele, prenumele

Semnătura

