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

Tineri pentru Cărbuna

Titlul proiectului:

Clubul de șah-Cărbuna

Liderul grupului de iniţiativă:

Cecan Irina

Mentor:

-

Localitatea:

Cărbuna

Buget aprobat (lei):

4000 lei

Număr de înregistrare şi data
semnării Acordului de colaborare:

PGM T-III/11/80 din 29 noiembrie 2011

Data prezentării raportului:

12.01.2012

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

După cum am menționat la începutul înaintării proiectului că obiectivele noastre v-or fi în prim
plan în domeniul dezvoltării și aplicării beneficiilor șahului pentru tineri ,evidențiem faptul că la
etapa inițială de realizare a proiectului nostru propus tinerii au dat dovadă de primele rezultate
pozitive.Deci dacă ne întoarcem la obiectivele propuse în cadrul proiectului înaintat validăm faptul
ca aceste obiective sunt realizabile în măsura proporțională cu timpul de acțiune.
Primul pas ce a fost stabilit de noi în crearea mediului optimal și a condițiilor necesare a fost
finalizat cu succes.Și anume a fost realizată o conferință în care s-a pus accent în primul rînd pe
masura în care s-au implicat tinerii,ideile acestora ,obiectivele posibil realizabile și potențialul de
promovare a proiectului în continuare.Remarcînd faptul că discuția despre șah nu satisface aceleași
obiective cît insuși jocul de șah,tinerii dornici de a juca au făcut rost chiar și de o tablă de șah și au
făcut cîteva jocuri chiar la finele primei conferințe.

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

Pentru o mai buna planificare a acțiunilor noastre am realizat un plan de acțiuni care ne-a fost de
folos în primul rînd la încadrarea în timp dar și la realizarea acțiunilor.Desigur față de planificarea
inițială,planul de acțiuni cu identificarea exactă a timpului de execuție a minimizat esențial multe
din neclaritățile apărute dar și a sublimat responsabiliatea acțiunilor spre realizare în raport cu
forțele disponibile pentru realizare,iar perioada de realizare fiind încadrată în limitele de timp
propuse în raport cu planul de acțiuni și anume 20 de zile după cum a fost preconizat inițial.Și deci
planificarea inițială a venit în concordanță cu planul de acțiuni ,ideea concursului nostru astfel fiind
promovată datorită atît membrilor grupului de inițiativă cît și a voluntarilor alăturați din gimnaziu și
desigur cu sprijinul administrației publice locale.
4. Descrieţi implicarea membrilor grupului de iniţiativă, a mentorului şi a partenerilor în derularea
activităţilor:

Deoarece ideea concursului nostru din start a fost salutată din parte voluntarilor și a tinerilor
interesați de șah,realizarea sarcinilor repartizate între membrii grupului a fost facilitată de ajutorul
tinerilor alaturați.Desigur că responsabilitatea membrilor grupului în raport cu tinerii alăturați
diferă,aceștia luînd masurile necesare de organizarea a ședințelor și sălii ,informarea tinerilor din
gimnaziu pentru promovare,colectarea informațiilor și materialelor necesare pentru desfașurarea
ședințelor astfel încît cei prezenți să rămînă suprinși placut de lucru nostru în echipă.Organizările sau desfașurat în limita timpului stabilit,informarea,atragerea și cointeresarea tinerilor din gimnaziu
la fel acțiunile respective s-au realizat datorită muncii membrilor grupului de inițiativă.
5. Menţionaţi categoriile şi numărul beneficiarilor direcţi şi indirecţi ai proiectului şi descrieţi
impactul activităţilor proiectului asupra acestora:

Dacă am face o clasificare atunci putem menționa 3 categorii de beneficiari.În prim plan beneficiarii
direcți sunt grupul de șahiști creat,aceștia în prim plan beneficiază de acest proiect cît și într-o
oarecare măsură promovează perspectivele acestuia.În planul doi sunt elevii din gimnaziu care la fel
au rămas plăcut surprinși de aceste succese atfel încît nu au ezitat mult și au studiat regulile cît și au
început jocul,iar în final însă nu în ultimul plan am fost noi membrii grupului de inițiativă.Iar ideea
generalizatoare a impactului activităților proiectului asupra acestora este strategie de asimilare a
beneficiilor șahului cum ar fi :

* Concentrarea (creșterea capacității de atenție și concentrare)
* Anticiparea (capacitatea de a gîndi înainte de a acționa)
* Răbdarea (șahul este unul dintre jocurile care necesită o cantitate generoasă de ră bdare)
* Gandirea concretă, dar și abstractă(gîndire independentă de stimulare creativitatății)
* Latura socială , memoria, responsabilitate...
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)

Scopul nostru a fost exact și ,și anume dotarea sălii de educție fizică cu echipament de șah și
implicarea a cît mai multor tineri din localitatea la acest proiect.Din punct de vedere informațional
ne-am străduit ca tinerii să fibă informați în prim-plan despre acest proiect cît și despre celelalte
proiecte înaintate la Fondul pentru Tineri și să facem un pas care să ne ofere șansa de a ne face auziți
la nivel raional.Acet proiect a fost un scop comun de lucru în echipă cu beneficiari mai mulți.

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

Dacă am face o comparție, atunci putem spune că pe lîngă micile ostacole cum ar fi insuficiența de
timp,cointeresarea și implicarea mai multor tineri atunci ce mai mai mare difucultate am întîlnit-o la
aplicarea acestui concurs în lipsa de echipament necesare deoarece aparea ideea suplusului de
informație în lipsă de rezultate cît și dorința tinerilor de aplica cunoștințele de șah.În cele din urmă
acest obstacol a fost înlăturat în urma transferului de echipament și aplicării acțiunilor preconizate
încontinuare.

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

După încetarea finanțării primite de la Fondul pentru Tineri Ialoveni proiectul “Clubul de șah
Cărbuna” al grupului nostru de inițiativă “Tineri pentru Cărbuna”iși v-a continua activitatea în felul
următor:
-V-om organiza concursuri, victorine,premii.
-V-om promova proiectul încontinuare prin participarea și la alte concursuri raionale pentru
completarea cu echipamentul necesar pentru șah.
-La finele acestuia v-om organiza și o serbare.

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.

Ideea crării unui club de șah a apărut în momentul în care la etapa inițială a acestuia tinerii au fost
influențați de ideea creării unui sprijin intelectual pentru tinerii din localitatea Cărbuna. Salutată cu
succes această ideea a fost foarte repede promovată.Am rămas placut surprinși placut la etapa în care
proiectul nostru a fost salutat cu succes. Stabilirea unui plan de acțiuni ne-a ajutat minuțios la programarea
timpului de acțiuni. Datorită ședinșelor efectuate am ajuns la etapa comună de promovare a ideilor noi apărute, totodată
fiind alăturați mai mulți tineri din localitate aceștia venind cu inițiativa de promovare continuă a acestui proiect.
Deaorece efortul îl facem în echipă acest proiect nu a cunoscut divergențe majore astfel sala de educație fizică fiind
dotată cu 6 table de șah și 5 ceasornice . Suntem foarte recunoscatori celor care ne-au susținut și eu avut încredere în
forțele noastre ,iar Fondului pentru Tineri le dorim succese încontinuare și le suntem foarte recunoscători pentru această
șansă!

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;

Liderul grupului de iniţiativă:

Cecan Irina
Numele, prenumele

Semnătura

Numele, prenumele

Semnătura

Mentor:

