
 

 
 

 

 

 

RAPORT NARATIV 

 

1. Informaţii despre proiect 

Numele grupului de iniţiativă: Tierele Bloggerițe 

Titlul proiectului: Școala tinerilor bloggeri 

Liderul grupului de iniţiativă: Sabina Cotorobai 

Mentor:   

Localitatea: Comuna Ruseștii Noi 

Buget aprobat (lei): 3000 lei 

Număr de înregistrare şi data 

semnării Acordului de colaborare: 

PGM T-VI/13/__149__ din 17 aprilie 2013 

Data prezentării raportului: 1 iulie 2013 

 

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

Proiectul a fost realizat în măsură de 95 la sută, întru cît toate acțiunile au fost implimentate cu mici 

devieri, care ar fi: număr un pic mai mic de beneficiari direcți și bloguri preconizate de a fi lansate.  

 

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 

Activitatea 1: Școala tinerilor blogg-eri activi ai comunei Ruseștii Noi. Activitatea s-a desfășurat la 

data de 17 mai 2013 în incinta Liceului Teoretic Ruseștii Noi. 

Responsabile de această activitate va fi întreg grupul de inițiativă. 

Activitatea a constat în oferirea informației la temele activism civic, blogg-ing, reportaj video și audio, teste 



 

 
 

 

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

activităţilor: 

jurnalistice, activități extracuriculare cu impact social etc.  

Traineri au fost: Sabina Cotorobai și Parascovia Topada 

 

Activitatea 2:  Crearea unui PLAN STRATEGIC al blogg-erilor activi pe următorii 2 ani. La 

data de 24 mai 2013, grupul format în cadrul primei activități s-a unit pentru a elabora strategia de 

tineret pentru următorii 2 ani.  

Activitatea activitatea s-a desfășurat în format de Focus Group.  

Responsabilă de această activitate va fi Sabina Cotorobai. 

 

Activitatea 3: Concursul celor mai bune activități civice ale tinerilor blogg-eri activi.  

Timp de 2 săptămîni tinerii blogg-eri, fiind împărțiți în 4 echipe au realizat activități civice. Acestea 

au fost: Campionat local de dezbateri, Formarea consiliului Local al Tinerilor, Promovarea modului 

de viață sănătos și Campanie de informare antigunoi. Responsabile de această activitate au fost 

Patricia Rotari și Cristina Russu. 

 

Activitatea 4: Masă rotundă de totalizare. La această masă rotundă s-au adunat beneficiarii și 

organizatorii precum și reprezentanți ai primăriei și liceului pentru și au discutat privitor la proiec și 

s-au oferit premii celor care au realizat acțiuni comunitare.  

 

Graficul de realizare a activităţilor:  

N

r. 
Activitatea 

aprilie mai iunie 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Școala tinerilor blogg-eri activi       X      

2 Crearea unui PLAN STRATEGIC        X     

3 Concursul celor mai bune activități civice         X X   

4 Masa rotundă            X  

 

Toate părțile au fot implicați activi. Au fost însă perioada examenilor și din acest motiv unele 

activități au fost realizate cu întîrziere. 



 

 
 

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

impactul activităţilor proiectului asupra acestora:  

Beneficiari direcți cca 20 persoane, iar indirecți a fost întreaga comunitate întru cît toți au auvut de 

cîștigat pe urma activitpților comunitare. 

 

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)  

Am dorit să urmărim gradul de implicare a rinerilor și l-am măsurat cu ajutorul numărului peroanelor 

implicate și gradul lor de responsabilitate. 

 

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

depăşirea acestora: 

A fost greu să motivăm tinerii pentru a se implica, dar am reușit să-i captăm cu certificate de 

participare și premii. 

 

 

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

pentru Tineri Ialoveni: 

Proiectul deja a început să continuie întru cît grupul format a reușit duminică săofere film gratis 

pentru tinerii din sat în incinta Casei de cultură. 

 

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. 

Proiectul a început din dorință de a face tinerii responsabili și cu dorință de implicare la nivel 

comunitar. Acest lucru ne-a reușit întru cît actualmente cca 12 tineri formează Consiliul Local al 

Tinerilor, iar acest organism încearcă să apere interese tinerilor din comuna Ruseștii Noi. Iniațial am 

format beneficiarii direcți ca să devină bloggeri, apoi am stabilit împreună ce avem de făcut în 

următorii 2 ani și am trecut la acțiuni. Toți actorii comunitari ne-au ajutat, iar Fondul Tinerilor a fost 

un foarte mare imbold pentru a continua.  

 

 

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:     

  Numele, prenumele  Semnătura 

Mentor:     

  Numele, prenumele  Semnătura 

 


