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2. Descrieţi măsura în care a fost realizat scopul proiectului şi s-au îndeplinit obiectivele
acestuia.
Proiectul a fost realizat prin efortul comun al elevilor gimnaziului , grupului de iniţiativă şi al
părinţilor. Elevii au defrişat, salubrizat, plantat, iar părinţii au instalat gardul, băncile, coşurile de
gunoi.
Scopul proiectului a fost amenajarea unei grădini pe terenul aferent gimnaziului, precum şi
îngrădirea ei. Obiectivele:1. Înverzirea terenului adiacent gimnaziului Gangura, prin plantarea
diverselor specii de plante atît lemnoase cît şi ierboase;
2. Amenajarea teritoriului prin intalarea coşurile de gunoi, şi băncilor;
3. Implicarea locuitorilor comunei cît şi a APL-lui în suşţinerea ideii;
4. Monitorizarea procesului de implimentare a proiectului.
Toate aceste obiective puse în faţă au fost realizate conform planului de activităţi, întocmit din start.
3. Detaliaţi activităţile desfăşurate în cadrul proiectului.
a) Proiectul a fost finisat fără devieri esenţiale de la proiectarea iniţială: s-a defrişat terenul, s-a îngrădit cu un
gard de beton ornamentat, s-au făcut lucrările de salubrizare şi de plantare a materialului săditor (arbori,
arbuşti, flori decorative ), au fost instalate băncile de odihnă şi coşurile pentru gunoi. E necesar să menţionăm
că gardul vechi a fost utilizat pentru separarea curţii şcolii de un teren privat, lăsat în voia sorţii, ceea ce
ashimbat spre bine aspectul, general al şcolii. Deasemenea pe durata realizării proiectului pe terenul şcolii a
fost construit şi amenajat un teren de minifotbal modern, în stil european, cu ajutorul Federaţiei Naţionale de
Fotbal a Moldovei şi cu susţinerea unor sponsori.
b) Perioada de desfăşurare: mai – noiembrie, durata 6-7 luni.
c) În realizarea proiectului a fost implicat ONG-ul local ,,Hai, Gangura!”, APL, sponsori locali şi membri ai
comunei Gangura.
Activitatea a fost promovată prin intermediul grupului de iniţiativă, prin susţinerea Consiliului local Gangura ,
prin intermediul şedinţelor grupului de iniţiativă cu membrii Consiliului Şcolăresc, prin discuţii individuale cu
membrii comunităţii, prin intermediul panoului publicitar: ,,Pentru o comună curată”. Mentorul a monitorizat
calitatea tuturor activităţilor, realizarea lor la timpul stabilit.

4. Descrieţi implicarea membrelor grupului de iniţiativă, a mentorului şi a partenerilor în derularea activităţilor:
Membrii grupului de iniţiativă au declanşat activitatea printr-un Flaş-mog ,,Nouă ne pasă” în grădina şcolii
(luna aprilie), punînd accentul pe schimbarea înfăţişării grădinii şi mobilizîndu-i pe ceilalţi elevi la activităţile
ulterioare de amenajare. Ca partener, APL a susţinut financiar realizarea proiectului (50% din costul total al
proiectului) , iar sponsorul local Cibotaru Victor a oferit cantitatea necesară de nisip cu pietriş pentru
instalarea gardului şi mobilierului. Deasemenea din contul APP(asociaţia părinţilor şi pedagogilor) s-au plătit
lucrătorii ce au instalat gardul.
5. Categoriile şi numărul beneficiarilor direcţi şi indirecţi ai proiectului şi descrierea impactului activităţilor
proiectului asupra acestora:
Vor bineficia direct de rezultatele proiectului 161 de elevi, micuţii din grupele pregătitoare, rofesorii şi viitoarele
generaţii.
Bineficiari indirecţi vor fi ceilalţi membri ai comunei şi vizitatorii comunei.
Vor putea să admire frumuseţea grădinii şi se vor odihni, conştientizînd şi păstrarea lucrului făcut în comun şi
importanţa ecologiei în viaţa personală şi a comunei.
6. Descrierea /prezentarea rezultatelor finale obţinute:
S-a urmărit evaluarea gradului de implicare a elevilor, a APL şi membrilor comunei în rezolvarea problemelor
strigente ale şcolii şi comunei, s-a urmărit ridicarea nivelului de responsabilitate ca viitori cetăşeni ai ţării.
Toţi au participat binevol socotind lucrul ca activ de voluntariat.
7. Dificultăţile primite pe parcursul implimentării proiectului şi soluţiile găsite pentru depăşirea acestora:
Cea mai mare dificultate a fost lipsa de finanţe pentru realizarea totală a proiectului, avînd
doar 17 mii de lei, donaţi de Fondul pentru Tineri din Ialoveni, costul total al proiectului fiind de 42.595 de lei.
Problema a fost depăşită cu ajutorul APL Gangura, APP şi sponsorului local, Cibotaru Victor care a oferit
restul sumei.
8. Prezentarea modului în care va continua proiectul după încetarea finanţării primite de la Fondul pentru
Tineri Ialoveni:
Pe viitor se preconizează instalarea porţilor grădinii şi a părţilor laterale ale gardului. Deasemenea permanent
elevii în cadrul orelor de educaţie tehnologică după lecţii vor avea grijă de salubrizare, amenajare şi păstrare
a ceea ce s-a realizat pînă în prezent cu efort comun.
9. Povestea proiectului implimentat de grupul nostru.
În aprilie curent a demarat Programul de Granturi Mici pentru Tineri, runda a IV-a ,, Sprijin de la adulţi în
proiecte pentru tineri”, cu suportul Fondului Tinerilor din Ialoveni şi a Consiliului Raional Ialoveni.
Elevii gimnaziului Gangura la iniţiativa cîtorva colegi din clasele superioare, au organizat mişcarea ecologică
,,Hai, Gangura!” care s-a înscris în concursul organizat. Ne-a costat mult efort atît fizic, cît şi intelectual, dar în
final, am cîştigat un grant de 17000 lei, care a fost direcţionat spre amenajarea grădinii adiacente gimnaziului
nostru.
Începînd din iulie curent, noi, membrii grupului de iniţiativă, am decis să ducem la bun sfărşit procesul
demarat. Mai întîi cu susţinerea direcţiei şcolii şi APL am pregătit terenul pentru schimbările preconizate (gard
nou, bănci de odihnă, aleie, flori, coşuri moderne pentru gunoi): am defrişat arborii deterioraţi, am curăţit
grădina de uscăciuni şi am înlăturat gardul cel vechi.
Mentorul ne-a ajutat să învăţăm cum să ne orientăm în toate plăţile prin transfer bancar. Ştim deja ce
înseamnă cont de plată, factură fiscală şi cum se face un contract între cumpărător şi furnizor.
Noi, grupul de iniţiativă ,,Hai, Gangura!” a participat la instalarea gardului, coşurilor de gunoi şi băncilor de
odihnă, o bucurie mare pentru elevii gimnaziului. Am mai salubrizat terenul adiacent şcolii şi am plantat
materialul săditor oferit de gospodăria silvică Eco-Rezeni.
Primăvara cînd va învia natura, vor înflori arbuştii (spireia, trandafirii), vom avea o grădină în jurul şcolii de
invidiat şi vom păstra-o, lăsînd-o generaţiilor viitoare s-o facă şi mai frumoasă.
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