
 

 

 

Anexa nr. 3  
la Acordul de colaborare 

nr. PGM T-V/12/114 din 01 noiembrie 2012 

 

RAPORT NARATIV 

 

1. Informaţii despre proiect 

Numele grupului de iniţiativă: Cheia succesului 

Titlul proiectului: Violenta-arma celor slabi 

Liderul grupului de iniţiativă: Goreanu Andrei 

Localitatea: Satul Puhoi 

Buget aprobat (lei): 2500 lei 

Număr de înregistrare şi data 

semnării Acordului de colaborare: 

PGM T-V/12/114 din 01 noiembrie 2012 

Data prezentării raportului: 09.01.2013 

 

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

Scopul proiectului a fost formarea unui mediu non-violent in scoala , familie prin sensibilizare 

.Acesta a fost realizat in totalitate prin indeplinirea obiectivelor propuse in proiect:  

1.Distribuirea panglicii albastre simbol al non-violentei si a pliantelor cu informatii despre 

combaterea violentei;  

2.Realizarea gazetelor de perete cu tematica ,,Violenta –arma celor slabi” 

3.Desfasurarea a trei seminare informative despre principiile sanatoase de viata, evitarea violentei. 

 

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 

In cadrul proiectului s-au desfasuat urmatoarele activitati: 

1. Distribuirea segmentelor de panglica albastra - simbolul solidaritaţii nonviolente şi foi 

pliante informative celor 654 de elevi şi 47 de cadre didactice.                                                  

Aceasta ativitatea s-a desfasurat pe data de 21 noiembrie 2012 nu si cum era programata 



 

 

 

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:  

initial pe 19 noiembrie , s-a aminat fiindca lipseau materialele necesare activitatii.  

Evenimentul s-a desfasurat intre orele 7:00 – 8:00.Membrii grupului de initiativa , in 

ajun de eveniment au pregatit si tiparit  pliante ce contineau informatii despre prevenirea 

violentei si au taiat panglica albastra in segmente cu lungimea de 10cm. Pe data de 21 

noiembrie ora 6:30 grupul ,,Cheia succesului „ erau la scoala pregatind la intrare in LT 

Puhoi o masa cu listele participantilor. Incepind cu orele 7:00  am dat start evenimentului 

. Elevii  nu au fost surprinsi deaorece pe data de 15.11.2012 in cadrul emesiunii 

radiofonice s-a anuntat despre desfasurarea activitatilor din cadrul proiectului ,,Violenta-

arma celor slabi”. Dupa ce primeau pliante , si panglica se semnau si plecau la ore. 

2.  Desfasurarea a trei seminare informative 2012  despre principiile sănătoase de viaţă. 

Seminarele s-au desfasurat in perioada indicata in proiect :5, 6, 7 decembrie 2012 ora 

14:00 – 15:30. La evenimente au fost prezenti : profesori; asistentul medical; psihologul 

scolar ;directorul educativ;directorul liceului. Seminarele au fost conduse de catre 

membrii grupulu de initiativa ,,Cheia succesului”. S-au inceput cu pauza de cafea 

deoarece elevii erau dupa ore , si inregistrarea participantilor. Impreuna cu participantii 

am dat o definitie violentei , dupa care i-am rugat sa-si aminteasca si sa povesteasca 

despre cazuri ce contin violenta, toti spre final am fact o concluzie ce  este 

inspaimintatoare : Traim intr-o lume violenta , unde nu ne-am intoarce violenta isi face 

aparitia si nimeni nu incearca sa o combata, toti sunt indiferenti de ce vad. Dupa ce am 

facut aceasta concluzie am decis sa inscenam citeva cazuri povestite , si sa schimbam 

finalul prin  evitarea oricaror forme de violenta.Intr-un final toti intr-un glas au spus 

,,Violenta se poate de evitat”. Urmatorul pas a acestui seminar a fost elaborarea 

posterelor cu cauzele violentei si au propus solutii pentru evitarea violentei. Impreuna cu 

participantii am vizionat la proiector un slideshow  despre principiile sănătoase de viaţă. 

Directoarea a vorbit despre influienta violentei in viata elevilor , consecintele ei 

.Asistentul medical impreuna cu psihologul au tinut un discurs despre abuzurile sexualea 

, conflictele intre elevi  si prevenirea lor. In final am impartit foi notes realizind feedback 

, fiecare  lipind pe o corabie foile notes comentind seminarul, pareri sugestii. Toti au 

apreciat lucru depus de catre grupul de initiativa , asta ne face sa credem ca lucru depus 

nu a fost in zadar si am  ajuns laa un numitor comun cu ei ,, Violenta  trebuie exclusa “. 

3. Concursul gazetelor de perete cu mesaj non violent.                                                                    

Pe data de 01.12.2012 am distribuit foi de format A1 dirigintilor de clase si am anuntat la 

radiou demararea concursului gazetelor de perete  cu termen limita de 

prezentare:10.12.2012.Elevii au fost receptivi , prezentind toti gazetele in termenul 

stabilit. Pe data de 11.12.2012 grupul de initiativa ,,Cheia succesului ‚ impreuna cu 

directorul educativ a stabilit  cistigatorii acestui concurs , au elaborat diplome de 

mentiune participantilor. Astfel pe data de 18.12.2012 in cadrul careului scolar au fost 

iminate premiile oferite de fondul pentru tineri , si diplomele.  

Membrii grupului de initiativa s-au implicat activ in desfasurarea activitatilor , nime nu s-a eschivat 

de la responsabilitate , dupa ore am pregatit materialele necesare seminarelor , si a tuturor 

activitatilor . Membrul grupului Soltan Olga  pregatea regulat  emisiuni radiofonice ce contineau 

informatie despre activitatile ce urmau sa se desfasoare in cadrul proiectului. Am fost ajutat de 

urmatorii elevi : Bumbu Victoria , Bumbu Nadejda ; Bitca Victor si sustinuti de catre directorul 

educativ : Soltan Tatiana , directorul LT Puhoi :Soltan Olga. 



 

 

   Grupul ţintă îl constituie: 

- 12 elevi din grupul de risc, care provin din familii cu probleme sociale educative;  

- 20 de copii ai căror ambii păinţi sînt peste hotare; 

-  53 de copii ai căror un părinte este peste hotare;  

-  13 copii tutelati.  

 

Beneficiari direcţi:     654 elevi, 47 cadre didactice 

Beneficiari indirecti:  societatea civilă 

 In urma desfasurarii activitatilor din cadrul proiectului ,,Violenta- arma celor slabi” grupul tinta a 

benificiat de educatie non-formala ,  in liceu s-a stabilit o atmosfera nonviolenta , panglica albastra – 

simbolul solidaritaţii nonviolente  a fost purtata de elevi in urmatoarele zile dupa ce a vut loc 

evenimentul , acesta fiind un semnal : SUNTEM GATA SA EXCLUDEM VIOLENTA DIN 

VIATA NOASTRA!!! 

 

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 priectului ,,Violenta – arma celor slabi” a fost: ,,crearea unui mediu favorabil, nonviolent prin 

sensibilizarea si conştientizarea fenomenului violenţei în rîndul tinerilor: în şcoală, în familie, în 

societate” . Dupa desfasurarea activitatilor din cadrul proiectului putem spune ferm ca scopul l-am 

indeplinit.   In prima activitate realizata pe 21 noiembrie 2012 a avut loc senzibilizarea elevilor , in 

aceasta activitate am urmarit atit gradul de participare cit si numarul elevilor indiferenti fata de 

problema violentei.  Rezultatele au fost intr-o masura oarecare prevezibile , la eveneminent au 

participat majoritatea elevilor din LT Puhoi , doar 3 din ei au refuzat sa poarte panglica albastra, 

elevi din categoria ,,predespusi  violentei”.  In cadrul seminarelor am avut scopul de a sensibiliza  

elevii . Rezultatul nu s-a lasat mult asteptat  , spre sfiristul seminarilor elevii constiintezasera 

problema violentei ,  comunicau deschis despre aceasta problema cu profesorii , seminii lor trecind 

peste bariere de sex , virsta , statut social. Rezultatul  seminarilor s-a reflectat si in concursul 

gazetelor de perete cu tematica non-violenta , fiecare clasa prezentind postere cu imagini ce 

corespund temei , imagini ingenioase ce vorbesc de la sine : am ajuns la inima elevilor !!!  

 

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

depăşirea acestora: 

Pe parcursul implementarii proiectului grupul nostru s-a ciocnit de uurmatoarele dificultati : 

1. Din motiv ca fondul nu finanteaza incarcarea cartusilor cu cerneala  era problematica tiparirea 

pliantelor informative necesare activitatii din 21 noiembrie 2012. Am depasit acest obstacol datorita 

directorului LT Puhoi care ne-a oferit printerul ei si am tiparit numarul de pliante necesare. 

 

2. In cadrul evenimentului din 21 noiembrie 2012 au fost si citiva elevi care au refuzat sa poarte 

panglica in piept . Fiindca traim intr-o tara democratica am decis sa nu insistam , fiecare is face 

alegerea sa!!!  

 

 



 

 

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

pentru Tineri Ialoveni: 

Continuitatea proiectului se va realiza prin: 

1.Difuzarea emisiunilor radiofonice cu tematică nonviolentă. 

2.Realizarea sistematică în ziarul liceului  a rubricii ,,Violenta - arma celor slabi”. 

 

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. 

Istoria noastra a inceput cu citeva luni in urma,cind grupul nostru de initiativa din liceu a hotarit sa se 

ocupe de problema ce ne afecteaza din ce in ce mai mult societatea.Martori oculari atit la cazuri reale 

cit si cazuri care ne-au fost povestite,am hotarit sa nu raminem indiferenti si sa incercam sa aducem 

un mic aport in educatia tinerii generatii care este viitorul si fundamentul tarii noastre.Actiunile care 

le-am realizat  au adus o schimbare in rindul tinerilor din liceu.Am organizat citeva seminare 

educative unde am comunicat deschis cu elevii,am dus o discutie de suflet,ascultindu-le atit parerile 

cit si intrabarile.Pe data de 21 noiembrie am hoatrit sa facem un gest mai semnificativ pentru a 

ajunge mesajul la inimile tuturor,am prins fiecarui elev cite o lenta alabstra in piept  -  simbol al non 

violentei. Prin actiunea care am desfasurat-o nu speram sa vedem o schimbare radicala intr-un timp 

atit de scurt in subconstientul adolescentilor,totusi schimbarea a fost facuta,  acest proiect fiind  pasul 

spre un inceput de cale,o cale care la sigur daca va fi sustinuta cu alte initiative si idei noi neaparat va 

da rezultate , rezultate ce intr-un final vor reduce cazurile de violenta atit pshilogica ,cit fizica si 

sexuala. 

 

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:  Goreanu Andrei  Goreanu 

  Numele, prenumele  Semnătura 

 


