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

Tineri pentru localitate

Titlul proiectului:

Amenajarea curţii gimnaziului

Liderul grupului de iniţiativă:

Gîndea Victor

Mentor:
Localitatea:

Sat. Malcoci raionul Ialoveni

Buget aprobat (lei):

8000 lei

Număr de înregistrare şi data
semnării Acordului de colaborare:

PGM T-II/11/ 21 din 16 mai 2011

Data prezentării raportului:

2. Descrieţi măsura în care a fost realizat scopul proiectului şi s-au îndeplinit obiectivele acestuia:
Scopul proiectului a fost atins intru totul parcul pentru tineri este în folosul întregii comunităţi.

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
Prima activitate a fost organizarea unei întîlniri cu tinerii din localitate pentru ai informa despre
proiect si activitaţile care trebuie facute.Apoi membrii grupului de iniţiativă au negociat cu primăria
în legătură cu aportul APL şi susţinerea financiară a proiectului şi anume procurarea unor materiale
de construcţie şi achitarea meşterului.După ce am primit aprobarea din partea APL am găsit meşterul
am fost îmreună pe teritoriul în care trebuia desfăşurate activităţile am luat măsurile şi niam consultat
in legătură cu volumul de materiale care vor fi necesare.La un moment dat grupul de iniţiativă a
hotărît să schimbe puţin un element a proiectului şi anume amenajarea unei alte porţiuni a curţii
gimnaziului. După ce niam hotărît definitiv în legătură cu proiectul am început să procurăm şi să
transportăm materialele de construcţie aici au fost antrenaţi tinerii voluntari.A fost aduse două
remorci de nisip dintr-o carieră din localitate transportul a fost oferit de catre primărie,sa adus
cimentul şi o maşină de prundiş deasemenea achitate din bugetul primăriei Malcoci.Din cauza

condiţiilor meteo nefavorabile nu am putut incepe lucrările de pavare si instalare a băncilor şi urnelor
în timpul planificat deaceea am aminat în luna iulie.
4. Descrieţi implicarea membrilor grupului de iniţiativă, a mentorului şi a partenerilor în derularea
activităţilor:
Fiecare memebru a grupului s-a implicat activ în toate activităţile de la început pînă la finele
proiectului,inclusiv atrăgînd şi noi voluntari.Tinerii au fost încîntaţi de ideea de a face ceva pentru
localitate deasemenea un sprigin esenţial ne-a fost acordat de către primăria Malcoci.
5. Menţionaţi categoriile şi numărul beneficiarilor direcţi şi indirecţi ai proiectului şi descrieţi
impactul activităţilor proiectului asupra acestora:
Beneficiari sunt practic toţi locuitorii în mod special elevii Gimnaziului,adolescenţii şi nu în ultimul rînd
tinerele mame cu copii mici.Numărul beneficiarilor direcţi ar ajunge la 440 de persoane.Beneficiarii
indirecţi pot fi persoanele în etate care venind de la un vecin pot să se aşeze pe o băncuţă şi să se
relaxeze un pic,numarul beneficiarilor indirecţi pot atinge în jur de 100.Activităţile acestui proiect au
dus la mobilizarea tineretului din localitate.Tinerii se simţeau mîndri că au contribuit la crearea unui
spaţiu frumos în satul lor de baştină,deoarece această activitate de implicare voluntară a fost pentru
prima oară practicată la noi în sat.
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 evaluat gradul de implicare activă a tinerilor din localitate,ajungînd la concluzia că avem o tînără
generaţie motivată şi foarte activă.Grupul de tineri sportivi ,viitori beneficiari ,sau implicat la
încărcare şi descărcarea nisipului, prundişului şi altor materiale de construcţie.
Un alt grup de adolescenţi entuziasmaţi au instalat băncile şi urnele în spaţiul special rezeravat.
7. Detaliaţi dificultăţile întâlnite pe parcursul implementării proiectului şi soluţiile găsite pentru
depăşirea acestora:
O dificultate majoră ce a înpiedicat implimentarea proiectului au fost condiţiile meteo nefavorabile,şi
anume de multe ori cîn erau planificate lucrările din cauza condiţiilor meteo nu erau
înfaptuite.Neacordarea în timpul stabilit a ajutorului financiar din partea Primăriei Malcoci
deasemenea şi unele modificări în amenajarea curţii Gimnaziului apărute pe parcurs nea creat unele
obstacole dar datorită insistenţei grupului de iniţiativă cu privire la grăbirea cestui proces a facut ca să
obţinem rezultatul scontat.

8. Prezentaţi modul în care va continua proiectul după încetarea finanţării primite de la Fondul
pentru Tineri Ialoveni:
Fiind un proiect de lungă durată după finisarea acestuia, APL va angaja o persoană care va fi direct
responsabilă de păstrarea curăţeniei şi ordinei publice în acest parc.Pe viitor avem de gînd să dezvoltăm
complexul sportiv care face parte din teritoriul amenajat prin completarea acestuia cu inventar
sportiv.Deasemenea din iniţiativa reprezentanţilor Gimnaziului vor fi create clumbe de flori.Aici vor fi

implicaţi elevii cu fantezia bogată care vor dori să participle la acest concurs cu denumirea “crearea
celei mai fantastice clumbe de flori”.
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.
Aflînd de proiect grupul de iniţiativă care déjà activa pe teritoriul localitaţii a hotărît să se implice activ
în dezvoltarea satului şi anume să încerce amenajarea curţii Gimnaziului din Malcoci pentru a oferi
tinerilor un spaţiu pentru aşi petrece timpul liber şi mamelor cu copii de a avea un teritoriu pentru
plimbări şi relaxare.Grupul de iniţiativă a început cu informarea şi cointeresarea tinerilor pentru
participarea activă ca voluntari în acest proiect.Văzînd reacţia pozitivă a tinerilor,grupul de initiativă a
început intensiv lucru asupra proiectului.Cu toate că în timpul lucrărilor au apărut dificultăţi ,spiritul
şi energia tinerilor din localitate a reuşit să treacă peste aceste bariere,pînă la urmă atingîndu-şi scopul
propus.Evoluţia proiectului poate fi expus cel mai bine printr-o maximă “Per aspera ad astra” (prin
greutăţi spre stele).Tineriii din Ialoveni folosiţivă energia în dezvoltarea localitaţii voastre ,credeţine
aceasta e posibil totul depinde de voi la sigur cu suportul fondului pentru tineri Ialoveni şi nu în ultimul
rînd asociaţia obştească Eco – Răzeni.
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.
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