
 

 

 

 

RAPORT NARATIV 

 

1. Informaţii despre proiect 

Numele grupului de iniţiativă: “Absolvenții” 

Titlul proiectului: „Sănătatea e în mîinile noastra” 

Liderul grupului de iniţiativă: Zaicenco Dumitru 

Mentor: Pogor Constantin  

Localitatea: S. Văsieni 

Buget aprobat (lei): 7000lei 

Număr de înregistrare şi data 

semnării Acordului de colaborare: 

PGM T-III/11/ 55 din 24 octombrie 2011 

Data prezentării raportului: 15.12.2011 

 

2. Descrieţi măsura în care a fost realizat scopul proiectului şi s-au îndeplinit obiectivele acestuia: 

Scopul și obiectivele acestui proiect s-au îndeplinit, ba mult mai bine decît ne-am așteptat. Cu mici 

dificultăți, am reușit să obținem colțișorul sanitar mult dorit. Să păstrăm sănătatea și igiena tinerilor 

din liceu. Am creat condiții sănătoase pentru tinerii ce zi de zi își spală mîinile înainte de a lua masa. 

 

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 

Planul nostru de acțiuni a fost modificat întrucit toate activitățile au fost întîrziate, un motiv a fost 

transferal bancar. La data de 7 noiembrie au fost procurate materialele in valoare de 6500 lei,iar incă 

500 lei bani pentru transport și plăcuța informative, toate accestea au permis reconstrucția 

colțișorului sanitar. Un element neprevăzut era un aparat de sudat ce era nevoie să îl inchiriem. 

Pentru acceasta am organizat o colectare în incinta liceului. Colectarea a avut și un generic Un leu 

pentru sănătate., unde am colectat 227 lei.Instalarea lavoarelor a venit cu noi problem din partea 

canalizație care este foarte veche și a fost nevoie să procurăm niște coturi din plastic, și să inchidem 

o conductă. La instalarea lavoarelor a fost nevoie să mai procurăm niște fixatoare, si un nou robinet 

ce va permite să luăm apă cu caldaria. O altă dificultate a fost întîlnită la robinete ce nu aveau în 



 

 

 

4. Descrieţi implicarea membrilor grupului de iniţiativă, a mentorului şi a partenerilor în derularea 

activităţilor: 

5. Menţionaţi categoriile şi numărul beneficiarilor direcţi şi indirecţi ai proiectului şi descrieţi 

impactul activităţilor proiectului asupra acestora:  

De la profesori pînă la elevii claselor primare, de la lucrătorii școlii pînă la cei ce vor veni la secțiile 

sportive, toți sunt benificiarii direcții a accestui colțișor sanitar. Peste 400 de copii ce își fac studiile 

în liceu aproximativ 40 de profesori și 10 lucrători ai școlii.  

 

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)  

După implimentarea acestui proiect s-a realizat un vis devenit realitate, un colțișor sanitar de mai 

mare dragul. Acum copii vin cu o mare placere la acest colțișor pentru ași spăla miinile sau a se 

pieptăma. Lavoarele vechi , țevile sparte care curgeau jos au fost îmlocuite cu lavoare noi , țevi noi, 

acum totul sclipește și punctual culminant nu mai este intuneric, acum este lumină. La implimentarea 

proiectului au participat toți în egală măsură dacă nu fizic atunci mental( procese – verbale, 

evenimente organizatorii). Acum copii cei mici nu mai vin la școală cu stergărelu și săpunul în 

sacoșă , așa cum veneau odată, acum există săpun și uscătoate. 

 

7. Detaliaţi dificultăţile întâlnite pe parcursul implementării proiectului şi soluţiile găsite pentru 

depăşirea acestora: 

Încă de la început nu am reușit să mergem conform planului de activități, fiind neexperimentați, 

neștiind ce ne așteaptă, am planificat totul prea repede. O barieră a fost găsirea prețurilor de la trei 

magazine diferite. Un alt impediment am avut atunci cînd am procurat materialele nu am depistat 

unlele care ne permitea instalarea lavoarelor și continuarea tuturor lucrărilor. Suma simbolică pentru 

instalatorul lavoarelor  devenise o problemă , însă în urma colectării problema s-a rezolvat. 

 

 

8. Prezentaţi modul în care va continua proiectul după încetarea finanţării primite de la Fondul 

pentru Tineri Ialoveni: 

complect cauciucul prin care va veni apa, fiind nevoiți să-l procuram. Astfel cei 227 de lei au fost 

cheltuiți pentru procurarea elementelor neprevăzute în proiect. Pentru remunerarea instalatorului ce 

a folosit toate instrumentele necesare am lansat o nouă campanie de colectare de fonduri, unde am 

acumulat 600 lei, ban ice au fost primiți de către instalator. Directorul Liceului Constantin Pogor a 

venit și el cu contribuția personală în valoare de 300 lei. Amplasarea celor doua uscătoare și oglinzii 

a fost după instalarea lavoarelor. Iar lumina a fost lăsata la final. Proiectul a fost încheiat cu o 

sărbătoare o zi a succesului desfășurată pe 9 decembrie. 

Zaicenco Dumitriu s-a ocupat de procurarea materialelor, Țapeș Viorica și Ghimp Efimea au 

participat la campaniile de colectare de fonduri, deasemenea intreaga echipă au lucrat deschiderea 

colțișorului sanitar, la sărbătoarea succesului. Directorul liceului care defapt ne este și mentor s-a 

ocupat de achiziționarea transportului, deasemenea și instalatorii luminii cît și lavoarelor. 



 

 

Acest proiect va exista zeci de ani încontinuare, așa cum zeci de ani acest colțișor sanitar nu a fost 

renovat , cam atîțea ani își va avea contenuitatea. Zilnic copii se folosesc de aceste lavoare, și zilnic 

se ia apă de la colțișorul sanitar. Aici administrația liceului va avea grija să stabilească cine din 

lucrătorii școlii este responsabil de acest colțișor sanitar, pentru al menține în ordine și de al adduce 

într-o stare satisfăcătoare atunci cînd va fi cazul, tot administrația liceului va hotărî de unde vor pune 

săpun , pentru ca copii sa nu aducă de acasă. 

 

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. 

Grupul de initiativa “Absolvenții” s-a creat in cadrul programului de granturi mici runda a III, cînd a 

venit o ideie de-a nu pleca cl 12 U fără a lăsa amintiri placate liceului, și atunci ne-am gindit că 

trebuie să facem ceva ce vom fi în istoria liceului. Ne-am gindit în primul rind la acest colțișor 

sanitar care defapt reprezintă sănătatea noastră. Aflîndu-se intr-o situație nefavorabilă , viața noastră 

ne este pusă în pericol și cum cel mai des cei mici se folosesc de acest colțișor sanitar practice 

creștem o generație bolnavă utilizînd aceste lavoare defectate. Cîștigînd acest proiect ce a fost 

finanțat cu 7000mii lei am reușit să schimbăm situația. Astăzi colțișorul sanitar nu mai reprezintă o 

problemă pentru tinerii din liceu, iar copii mici nu mai trebuie să vină la școală cu ștergărel și 

săponel. Iar “Absolvenții” din cl 12 U și-au atins scopul, demonstrînd că sănătatea e în miinile nostre 

și noi trebuie să avem grija de ea. 

 

10. Vă rugăm să anexaţi la raportul narativ: 

 materialele redactate în cadrul proiectului; 

 procesele-verbale ale şedinţelor grupului de iniţiativă; 

 fotografii realizate în diferite etape ale desfăşurării proiectului; 

 lista voluntarilor implicaţi în proiect şi a participanţilor la evenimente; 

 articole din presă referitoare la activităţi din cadrul proiectului; 

 orice alt material pe care îl consideraţi relevant pentru modul de desfăşurare a proiectului. 

 

Liderul grupului de iniţiativă:  Zaicenco Dumitru  Zaicenco 

  Numele, prenumele  Semnătura 

Mentor:     

  Numele, prenumele  Semnătura 

 


