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2. Descrieți măsura în care a fost realizat scopul proiectului și s-au îndeplinit obiectivele acestuia:
Prin inplimentarea acestui proiect în localitate a avut loc un șir de schimbări.Pe teritoriul gimnaziului a fost
inlăturată vechea livadă și a fost amenajat un parc înzestrat cu mobilier stradal și material săditor și un nou
gard. Astfel că gimnaziul este singurul edeficiu care găzduiește oaspeții localității. A devenit un loc frumos și
bine dotat.Tinerii,elevii și locuitorii satului vizitează des parcul gimnaziului deoarece aici este centrul de
agrement a tuturor.
3. Detailați activitățile desfășurate în cadrul proiectului:
In cadrul acestui proiect activitățile s-au desfășurat bine. Liderul grupului de inițiativă a convins tractoristul și
meșterii să muncească pe bază de voluntariat la care ei au reacționat pozitiv. In acest mod s-a economisit
1100 lei.In timpul vacanței de vara elevii și alti tineri din localitate s-au întors pe teritoriul școlii la apelul
liderului grupului de inițiativă pentru eliberarea lotului de pamînt de rădăcini.Tinerii au dat dovadă de
inginiozitate și au reacționat pozitiv. Activitățile intreprinse pentru scoaterea pomilor și prelucrarea pamîntului
s-au desfăsurat pe parcursul lunilor iunie- septembrie. In cadrul proiectului am obținut finanțare pentru
mobilierul stradal și material săditor. Astfel am primit de la Fondul pentru Tineri finanțare pentru mobilier
stradal:
6-scaune;
6-urne;
La instalarea mobilierului au contribuit părinții cu brațe de muncă și materiale, aceștea au adus de la casele
lor materiale necesare(ciment,nisip,pietriș).Mobilierul a fost instalat în decursul unei zile. Materialul săditor
pentru care am obținut finanțare de la Fondul pentru Tineri:
Mesteacăn-15
Paltin-15 buc.
Castan:15 buc.
Salcie-30 buc.
Buxus-35 buc.
Spireia-80 buc.
Trandafiri-80 buc.
Iarbă de gazon-10 kg.

Materialul săditor a fost sădit în decurs de o săptămîna cu ajutorul si sprijinul elevilor și a părinților,acesta la
fel nu a suferit schimbări de locuri.
4.Descrieți implicarea membrilor grupului de inițiativă,a mentorului și a partenerilor în derularea
activităților:
In cadrul activitaților desfașurate în proiect grupul de inițiativă a fost pasiv
din cauza ca erau preocupati cu continuarea studiilor,
dar au fot obiectivi și au participat și ei la unele activitați. Mentorul a sustinut liderul
grupului de inițiativă la fiecare activitate întreprinsă
și a ajutat la mobilizarea tinerilor.Primăria satului Hansca a contribuit cu 5600lei la
proiectul ”Renovarea și amenajarea teritoriului gimnaziului”.Banii au fost folosiți la
procurarea conbustibilului(600lei):
Motorina-30 l
Benzina-15 l
Din acești bani 5000lei s-au alocat pentru instalarea gardului.
5.Mentionați categoriile și numărul beneficiarilor direcți și indirecti ai proiectului si descrieți impactul
activitaților proiectului asupra acestora:
Beneficiarii acestui proiect sunt tinerii din satul Hansca:
Beneficiarii direcți-140 persoane
Beneficiarii indirecți-500 persoane
Implimentarea acestui proiect este primul pas al tinerilor pentru afirmarea
dragostei fata de locul natal. Beneficiarii au fost activii,au participat la toate activitățile din cadrul
proiectului,muncind pe baza voluntară.

6.Descrieți \ prezentați rezultatele finale obținute:
Inplimentarea proiectului “Renovarea și amenajarea teritoriului gimnaziului” a
obținut rezultate foarte bune. Fiecare activitate a fost bine organizată în care au
fost implicati elevii claselor VII-IX și tinerii din localitate. Scopul proiectului a fost:
amenajarea unui parc dotat cu banci, urne, arbori, arbuști, flori pe teritoriul
gimnaziului. Acest proiect a trezit conștiința tinerilor din localitate, în timpul implimentării acestui proiect au
apărut noi inițiative din partea tinerilor care
optează pentru schimbări prin intermediul proiectelor avind ca model proiectul implimentat de grupul de
inițiativă “Ecologistii” în perioada lunilor mai-noiembrie pe teritoriul gimnaziului finanțat de Fondul pentru
Tineri Ialoveni. La final proiectul “Renovarea și amenajarea teritoriului gimnaziului”a fost implimentat cu
succes,
obectivele acestuia s-au realizat:
-Scoaterea pomilor fructiferi
-Pregatirea terenului pentru instalarea mobilierului, arborilor, arbustilor, florilor.
-Dezvoltarea voluntariatului și instruirea tinerilor dornici de schimbări benefice în comunitate. Aceste
obiective au fost realizate în cadrul proiectului cu ajutorul Fondului pentru Tineri Ialoveni.
7.Detaliați dificultațile intîlnite pe parcursul implimentării proiectului și soluțiile găsite pentru
depășirea acestora:
In cadrul proiectului “Renovarea si amenajarea teritoriului gimnaziului” s-au întîlnit
și dificultăți adesea fiind lipsa finanțelor. Prima problemă cu care s-a ciocnit grupul
și liderul grupului de inițiativă a fost mobilizarea tinerilor, astfel pentru soluționarea acesteia liderul și
grupul de inițiativă au u organizat un seminar prin care au
informat tinerii despre proiect și cerințele lui, după acest seminar tinerii au devenit
mai receptivi. Arenda tractorului și încheierea contractului de muncă cu meșterii a
fost o problema, deoarece nu dispuneam de finantele necesare la acest subpunct,aceasta problemă a
fost soluționată de liderul și grupul de inițiativă care
a convins tractoristul și meșterii să muncească pe baza voluntară, astfel problema
a fost soluționată.Cu părere de bine acestea au fost singurele probleme cu care
ne-am confruntat în cadrul proiectului.
8.Prezentați modul în care va continua proiectul dupa încetarea finanțării
primite de la Fondul pentru Tineri Ialoveni:
Prin implimentarea proiectului“Renovarea și amenajarea teritoriului gimnaziului”
s-a obținut rezultate foarte bune, curtea gimnaziul s-a schimbat radical prin amenajarea parcului. Acest

proiect a trezit în tinerii dragostea față de baștină, astfel
ei vin cu inițiative de a implimenta noi proiecte pentru inbunătățirea mediului ambiant.
După încetarea finanțării de la Fondul pentru Tineri Ialoveni avem ca scop să continuăm renovarea
teritoriului gimnaziului prin implimentarea proiectelor prin care se va renova și amenja un loc de joaca în
spatele școlii, la fel avem și scopul de a renova sala sportivă a gimnaziului prin reparația capitală și
dotarea ei cu echipament sportiv corespunzator.
9.Va rugam să scrieți povestea proiectului implimentat de grupul vostru (200-300de cuvinte).
Grupul de inițiativă “Ecologiștii” din satul Hansca reprezentat de Maria Levinte-lider și Opinca Irina-mentor, a
inaintat în luna aprilie 2012 în cadrul programului de
Granturi mici pentru tineri (runda a IV-a) al Fondului pentru Tineri Ialoveni proiectul ”Renovarea și amenajarea
teritoriului gimnaziului” scopul acestui proiect a fost amenajarea unui parc pe teritoriul gimnaziului.
Implinentarea acestui proiect a fost benefică intregii localitați și la final s-au obtinut rezultate foarte bune ,
deoarece s-a amenajat un parc dotat cu banci, urne, arbori, arbusti, flori;totodata prin intermediul acestui
proiect s-a dezvoltat voluntariatul.Tinerii din localitate apreciază munca depusa de grupul de inițiativă și
inpreună prin intermediul proiectelor schimbă mediul ambiant din localitate.
Multumiri Fondului pentru Tineri Ialoveni pentru sprijinul oferit!
Liderul grupului de inițiativă:
Mentor:

Levinte Maria
Opinca Irina

