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

Promotorii Talentelor

Titlul proiectului:

Tinere Talente din Costesti

Liderul grupului de iniţiativă:

Adasan Lucia

Mentor:

Mereacre Rodica

Localitatea:

Costesti

Buget aprobat (lei):

4000,00 lei

Număr de înregistrare şi data
semnării Acordului de colaborare:

PGM T-VI/13/__130__ din 17 aprilie 2013

Data prezentării raportului:

25 iunie 2013

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

Misiunea proiectului nostru a fost organizarea si desfasurarea unui concurs cu genericul “Tinere
Talente din Costesti” la nivel local, pentru toti tineri talentati si dornici de a se afirma. Ca obiective
am urmarit: participarea activa si implicare in voluntariat, dezvoltarea potentialului, incurajarea
initiativei si promovarea talentelor. Consider ca aceste obiective au fost atinse in proportie de 100 %,
lucru pe care l-a demonstrat finalul concursului nostru. Intr-adevar, am avut parte de un concurs
frumos, motivind totusi tinerii sa se implice si sa lupte pentru talentul lor.

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

Activitatile proiectului s-au desfasurat cu mici schimbari fata de planificarea initiala, asa incit am
fost nevoiti sa desfasuram concursul in fata Liceului nostru, si nu la casa de cultura, unde era
planificat de la inceput. Inceputul proiectului a fost 01 mai- 01 iunie. In cazul proiectului au au
beneficiat cca 50 de tineri cu care am avut marea placere sa colaboram. Toate intrunirile pe care le-a

desfasurat grupul nostru de initiativa a avut loc in incinta Liceului Teoretic Costesti. Fiecare
membru avea responsabilitatea de a informa cetatenii in mod direct sau indirect (anunt,pliante) si de
a le oferi detalii despre concursul nostru. Spre finele proiectului am adunat poze si materiale video,
prin care vrem sa demonstram ca ne mindrim cu talentele noastre si dorim sa le promovam si in
continuare.
4. Descrieţi implicarea membrilor grupului de iniţiativă, a mentorului şi a partenerilor în derularea
activităţilor:

Desfasurarea proiectului nostru a fost precedata de efortul comun ai membrilor grupului de
initiativa. Impreuna am fost o putere, si am tinut cont de opiniile tuturor membrilor in organizarea
concursului.
5. Menţionaţi categoriile şi numărul beneficiarilor direcţi şi indirecţi ai proiectului şi descrieţi
impactul activităţilor proiectului asupra acestora:

Beneficiarii directi sunt membrii grupului de initiativa si cei 40 de participanti ai concursului Tinere
Talente, pentru care si a fost creat a cest concurs.
Beneficiarii indirecti sunt publicul, membrii consiliului local (APL), care au avut ocazia sa se
delecteze cu concursul nostru.
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)

Rezultatele finale ne indreptatesc sa credem ca acest proiect este o reusita. Am reusit, deci sa
realizam scopul propus. Am reusit sa desfasuram un concurs pentru Tineri, si sa le promovam
talentele , pentru ca dispunem de ele.
7. Detaliaţi dificultăţile întâlnite pe parcursul implementării proiectului şi soluţiile găsite pentru
depăşirea acestora:

Nu as spune ca am intilnit dificultati in realizarea proiectului. Totul a decurs fluent, pentru ca ne
place sa muncim in aceasta sfera.

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

Pentru anul viitor e planificata o a doua editia a concursului. Prin ambitie, si perseverenta, vom reusi
sa facem din acest concurs o traditie, acesta fiind obiectivul cel mai important pe care il urmarim.
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.

Noi, suntem cei ce au realizat proiectul, cei care am strins in jurul nostru o echipa, care ne-a ajutat in
atingerea scopului final. Noi am fost piesa de baza a echipei. Am inţeles că fiecare dintre noi putem
reuşi să realizăm ceea ce ne propunem pentru că „noi ştim si putem aplica” dar e foarte important să ne
cunoaştem pe noi inşine foarte bine. Trebuie să ştim care este nivelul nostru, si sa stim exact unde dorim sa
mergem. Drumul nostru, a fost ales si chibzuit bine de la inceput. Am ales drumul talentelor, pe care am

reusit sa-l parcurgem cu mult tact, ambitie si perseverenta. Ne-am pus ca scop: participarea,
responsabilitatea, integritatea, spiritul de echipa, profesionalismul, si nu in ultimul rind am depus suflet in
ceea ce am creat. Nu am creat pentru public, ci pentru noi.. Pentru ca ne place sa descoperim talente, sa le
promovam si sa motivam tinerii de a participa activ in sfera voluntariatului.
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.
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