
 

 

 

 

RAPORT NARATIV 

 

1. Informaţii despre proiect 

Numele grupului de iniţiativă: „Activiștii” 

Titlul proiectului: “Forme sportive pentru volei” 

Liderul grupului de iniţiativă: Damaschin Alina 

Mentor: Paladi Aurelia  

Localitatea: c. Zîmbreni 

Buget aprobat (lei): 4000 

Număr de înregistrare şi data 

semnării Acordului de colaborare: 

PGM T-VI/13/150  din 17 aprilie 2013 

Data prezentării raportului: 30 iunie 2013  

 

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

Scopul proiectului a fost de a asigura echipele de volei din liceu cu forme sportive și de a implica 

tinerii în viața activă a localității. Acesta a fost realizat datorită sirguinței și efortului depus de 

grupul de inițiativă. Au fost organizate ședințe de lucru  și mese rotunde a grupului de inițiativă cu 

directia liceului și elevi ai claselor a IX-XII-a, la care s-a anunțat despre scopurile și obiectivele 

propuse; au fost organizate întreceri sportive între echipe amatoare de volei pentru a spori motivația 

lor de a se implica activ în viața liceului și a comunității; au fost implicați tinerii sportivi pentru 

alegerea modelului și a măsurilor formelor sportive cît și găsirea ofertelor potrivite; a fost depusă o 

muncă efectivă și organizată pentru a implementa proiectul în timpul preconizat. 

 

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: 19 aprilie. Ședința plenară cu grupul de inițiativă și direcția liceului cu privire la situația 

inițială a proiectului; stabilirea și determinarea exactă a graficului de lucru. Ședința a avut loc la ora 16:00 în 



 

 

 

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:  

Proiectul este destinat elevilor din liceu în număr de 336.Beneficiari ai acestui proiect sunt atît actualii elevi ai 

liceului cît și foștii elevi, de asemenea tinerii din sat care  participă la competițiile de volei ce au loc în liceu și 

comună. Datorita formelor sportive, jucătorii vor fi motivați să aducă succese mari și să-i motiveze și pe alți 
elevi sa fie activi în viața comunității. 

 

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)  

În final am reușit să finisăm cu succes implementarea proiectului.Elevii liceului au primit formele 

sportive de care se vor putea folosi începînd cu următorul an de studii. 

 

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

depăşirea acestora: 

Pe parcursul implementarii proiectului nu am întîlnit dificultăți majore, doar lipsa de timp a fost o 

mică problemă pe care am reușit să o rezolvăm cu success. 

 

 

sala de calculatoare. Sa hotărît ca ședințele să fie combinate și astfel numărul lor  să fie micșorat.  Am 

utilizat rechizite de birou și materiale. Președintele grupului de inițiativă a fost responsabil de organizarea 

ședinței. 

Activitatea 2:  24 aprilie. Ședința de lucru a grupului de inițiativă cu elevi ai claselor a IX-XII-a pentru 

informarea elevilor privitor la obiectivele proiectului și stabilirea și determinarea exactă de procurare a 

materialului pentru forme sportive. Ședința a avut loc la ora 13:40 în sala de calculatoare. 

Activitatea 3: 8 mai. Ședința de lucru a grupului de inițiativă pentru stabilirea cantității  și modelului 

formelor pentru volei.  Ședința a avut loc la ora 13:40 în sala de calculatoare. 

Activitatea 4: 24 mai. Masa rotundă cu directia liceului și elevi ai claselor a IX-XII-a pentru informarea 

despre procesul de implementare a proiectului. Ședința a avut loc la ora 13:35 în sala de calculatoare. 

 

 

Fiind un grup format din 4 membri, împreuna am muncit egal, efectiv și serios pentru 

implementarea proiectului. Mentorul și curatorul proiectului  ne-au ajutat la rezolvarea problemelor 

întîlnite pe parcursul implementării proiectului, ca locul și timpul desfașurării ședințelor și a 

meselor rotunde etc. Direcția liceului ne-a oferit transport pentru gasirea ofertelor. 



 

 

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

pentru Tineri Ialoveni: 

Direcția liceului împreună cu APP “ Viitorul” s-a angajat să schimbe pe pacurs 1-2 forme în cazul în 

care v-or fi deteriorate și va fi necesară înlocuirea lor. 

 

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. 

În liceul nostru elevii se ocupa activ cu sportul,în deosebi cu voleiul.Participînd la competițiile 

sportive de volei ne-am întîlnit cu problema lipsei formelor sportive.O cerință importantă a 

competițiilor era ca toți membrii echipei să aibă o forma unică. Neavînd o formă sportivă pentru toți 
eram nevoiți să improvizăm sau să împrumutăm tricouri de la echipe de fotbal,ceea ce nu întotdeauna 

era posibil.Participînd în fiecare an cu proiecte la Programul de Granduri Mici, am decis ca în luna 

aprilie la ediția a 6-a să înaintăm un proiect care să ne ofere formele sportive pentru volei de care 

aveam nevoie. Am adunat o echipa de elevi dornici de muncă și ne-am pus pe treaba. Numindu-ne 

''Activiștii'' am dorit să arătăm că sportul te face activ și dornic de muncă.                                                                                                  

Cîteva săptămîni de muncă ne-au ajutat să realizăm ceea ce ne-am propus, apoi am prezentat 

proiectul Fondului pentru Tineri Ialoveni. Mare ne-a fost bucuria cînd am înțeles că munca  noastră 

nu a fost în zadar. Cîștigînd proiectul noi am reușit să ne atingem scopurile și să aducem echipelor 

școlare la volei forme sportive pentru a participa activ la competiții. Dar nu era să reușim fără 

susținerea Fondului pentru Tineri Ialoveni, domnului Sergiu Gurău și direcției liceului,cărora le 

mulțumim din suflet. 

 

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:  Damaschin Alina  Damaschin 

  Numele, prenumele  Semnătura 

Mentor:  Paladi Aurelia  Paladi 

  Numele, prenumele  Semnătura 

 


