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

“Tinarul turist”

Titlul proiectului:

“Echipament turistic”

Liderul grupului de iniţiativă:

Mereacre Ana

Mentor:

….

Localitatea:

s.Costesti

Buget aprobat (lei):

5000 lei

Număr de înregistrare şi data PGM T-II/11/___20___ din _13__ mai 2011
semnării Acordului de colaborare:
Data prezentării raportului:

29.06.2011

2. Descrieţi măsura în care a fost realizat scopul proiectului şi s-au îndeplinit obiectivele acestuia:
Scopul proiectului “Echipament turistic” a fost realizat,insa nu in intregime,mai raminind de procurat
unele componente necesare ale echipamentului.
Insa o realizare foarte importanta este organizarea la nivel raional a competitiilor de turism.

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 urma obtinerii suportului financiar al F pt.T am procurat o parte din echipamentul necesar in
perioada25-26 mai 2011,datorita caruia rezultatele inalte in cadrul competitiilor raionale si
republicane nu s-au lasat asteptate.
Membrii echipei”Tinarul turist” cu sustinerea “Fondului pentru Tineri Ialoveni” si a Asociatiei de
economii si imprumut “Botna” ,au organizat in perioada 27-30 mai 2011 Competitiile raionale de
turism “BOTNA 2011”.Aici au avut posibilitatea de a participa toate echipele din r.Ialoveni.Despre
organizarea acestor intreceri echipele au aflat de la coordonatorii lor,informati de echipa “Tinarul

turist”,iar despre reusitele acestei competitii sau scris articole pe Fondul Tinerilor si ialovenionline.
Rezultate inalte obtinute sunt si cele din cadrul Competitiilor republicane de la Radoaia si
Capriana,sportivii din Costesti plasinduse pe locurile II si III la Orientarea sportive si I la Tehnica
turismului pedestru.Rezultatele au fost publicate in ziarul Ora Locala.

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

Atit membrii grupului de initiative cat si profesorul nostru de turism sau implicat activ in
aducerea la indeplinire a activitatilor planificate.
Profesorul a fost cel care a avut grija de procurarea echipamentului.Membrii echipei sau
ocupat de informarea,organizarea si desfasurarea competitiilor raionale,dar si publicarea
rezultatelor acestora.

5. Menţionaţi categoriile şi numărul beneficiarilor direcţi şi indirecţi ai proiectului şi descrieţi impactul
activităţilor proiectului asupra acestora:
Beneficiari directi ai echipamentului procurat sunt cca. 70 tineri sportivi din Costesti,insa de
competitiile rationale de turism organizate de echipa noastra au beneficiat toti tinerii din raion ce au
raspuns apelului nostru si ne-au onorat cu participarea lor,in nr. De 150 persoane.
Impactul proiectului a fost unul pozitiv,iar procurarea echipamentului a dat forte tinerilor sa lupte
in continuare pentru asi mentine intietatea la nivel republican.
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)
In urma beneficierii de suport financiar din partea Fondului pentru Tineri Ialoveni,am obtinut
procurarea a o parte din echipamentul turistic necesar,dar si organizarea la nivel inalt a competitiilor
raionale de turism: “BOTNA 2011”.
Gradul inalt de participare a tinerilor din raionul Ialoveni a dus la rezultatul pozitiv pe care lam
obtinut,in urma implementarii proiectului.
7. Detaliaţi difiultăţile întâlnite pe parcursul implementării proiectului şi soluţiile găsite pentru
depăşirea acestora:
Printre dificultatile minore intilnite pe parcursul implementarii proiectului se enumera:
- lipsa sponteniitatii si increderii la inceput a unor tineri din raion;
- neincrederea eventualilor parteneri in reusita acestui proiect;
- lipsa receptivitatii organelor locale in sustinerea implementarii acestui proiect.
Am trecut peste aceste dificultati prin munca si responsabilitatea de care am dat dovada,dar si
insistenta asupra reusitei implementarii planului nostru de actiuni.

8. Prezentaţi modul în care va continua proiectul după încetarea finanţării primite de la Fondul pentru
Tineri Ialoveni:
Continuitatea acestui proiect va fi posibila datorita interesului si implicarii la nivel inalt de care
dau dovada atat tinerii din s.Costesti cat si din intreg r.Ialiveni.Organizarea competitiilor raionale,dar
si participarea in cadrul celor republicane va fi posibila datorita aportului primariei,administratiei
L.T.Costesti si a achitarii cheltuielilor necesare de catre participanti.
Iar pentru procurarea celorlaltel lucruri necesare si organizarea noilor competitii de turism vor
mai fi aplicate proiecte si in cadrul altor Programe de Granturi pentru tineri,dar si de sustinere a
sportului in R.Moldova.
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.
Ideea implementarii proiectului “Echipament turistic” a aparut spontan in interiorul grupului de
initiativa“Tinarul turist”,datorinduse necesitatii stringente de inoire a echipamentului sportiv
existent,dar si convingerea tinerilor din raion ca sportul este cel mai sanatos mod de viata.
Chiar de la bun inceput,plini de incredere in fortele proprii am facut pasi siguri spre obtinerea
rezultatelor dorite si atingerea obiectivului propus,acela de a obtine echipamentul mult rivnit,alcatuit
din:busole,carabine,sisteme de securitate,funie,corturi si saci de dormit.Echipa noastra a reusit
organizarea in perioada 27-30 mai 2011 a competitiilor raionale de turism “BOTNA 2011”,in padurea
de linga satul Pojorani.Trecand peste toate obstacolele iesite in cale am dus la bun sfirsit angajamentul
asumat fata de F pt. T,dar si fata de toti tinerii iubitori de sport din localitatea noastra.
Datorita suportului obtinut de la Fondul pentru Tineri Ialoveni prin Programul de Granturi mici
pentru tineri a fost posibila realizarea acestui proiect.Detinerea unui echipament nou si performant va
usura mult participarea echipei de turism din Ialoveni la competitiile nationale.Dincolo de contributiile
materiale,realizarea acestui proiect a adus incredere sportivilor in fortele proprii,dar si raspindirea
acestui sport in rindurile multor tineri necunoscatori in domeniu.
Noi nu putem decat sa ne luam angajamentul ca si in continuare vom fi cei mai buni la
competitiile republicane de Turism,plasind raionul Ialoveni pe cele mai inalte pozitii.

10. Vă rugăm să anexaţi la raportul narativ:






materialele redactate în cadrul proiectului;
fotografii realizate în diferite etape ale desfăşurării proiectului;
lista voluntarilor implicaţi în proiect;
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:

Mereacre Ana
Numele, prenumele

mereacre
Semnătura

