
 

 

 

Anexa nr. 3  
la Acordul de colaborare 

nr. PGM T-V/12/116  din 01 noiembrie 2012 

 

RAPORT NARATIV 

 

1. Informaţii despre proiect 

Numele grupului de iniţiativă: „Învaţă să fii un tînăr sănătos!” 

Titlul proiectului: „Primul ajutor pentru un viitor mai sigur!”  

Liderul grupului de iniţiativă: Goro Tatiana 

Mentor:   

Localitatea: Satul Costeşti 

Buget aprobat (lei): 3500 

Număr de înregistrare şi data 

semnării Acordului de colaborare: 

PGM T-V/12/116 din 01 noiembrie 2012 

Data prezentării raportului: 27.12.12 

 

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

Scopul proiectului  care grupul de iniţiativă “Învaţă să fii un tînăr sănătos!” şi l-a propus “O 

generaţie tînără şi informată cum să ofere primul ajutor!” a fost realizat în proporţii de 100%, iar 

obiectivele au fost  realizate în proporţie de 90%, luînd în considerare că unul din cele 10 seminare 

propuse iniţial nu a fost realizat, din cauza programului încărcat de iarnă a Liceului Teoretic Costeşti. 

 Astfel, la moment avem o reţea regională de educatori de la egal la egal, în domeniul oferirii 

primului ajutor formată din 15 educatori, instruiţi cu ajutorul metodelor de educaţie non-formală şi 

punerea lor în practică în cadrul seminarelor de către educatori. 

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. Instruirea şi formarea reţelei de educatori de la egal la egal în domeniul oferirii 

primului ajutor. Această activitate  a fost desfăşurată conform programării iniţiale: pe parcursul  a 4 

seminare în primele 2 săptămîni în incinta CSPT Avante. Instruirea a fost implementată de către un 



 

 

 

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:  

Categoria de beneficiari propusă sunt tinerii între 13 si 21 de ani. Iniţial s-a preconizat 200 de 

beneficiari direcţi (tinerii instruiţi, educatorii, profesorii), însă aşteptările noastre au fost depăşite de 

un număr de 210. Astfel, s-a mărit si numărul beneficiarilor indirecţi (colegii, părinţii, prietenii 

specialist în domeniul medicinii. Au fost utilizate metode precum prezentarea power point, exerciţii 

şi tehnici practice medicale, energizer, materiale informative şi teste CAP. Această activitate a fost 

promovată cu ajutorul articolelor publicate pe site-urile informative www.costeşti.tv si 

www.ialovenionline.md. De asemenea pe reţelele de socializare www.odnoklassniki.ru si 

www.facebook.com. 

Activitatea 2. Realizarea a 10 seminare în 5 instituţii educaţionale din satele Costeşti, Moleşti şi 

Hansca, pentru elevi în domeniul oferirii primului ajutor prin intermediul educaţiei non-formale. 

Iniţial s-au planificat ca seminarele să fie realizate pînă pe data de 9 decembrie, însă din motivul 

prezenţei unei singure truse medicale pentru toată echipa supunerii controlului raional a Liceului 

Teoretic “Olymp”, a începerea tezelor semestriale de iarnă şi a coinciderii cu perioada sărbătorilor 

de iarnă, programul seminarelor s-a prelungi pînă pe data de 20 decembrie 2012. Pentru derularea 

seminarelor au fost create 5 subgrupe de educatori de la egal la egal, coordonaţi de cîte un membru 

al grupului de iniţiativă. Pentru o desfăşurare mai interesantă si mai educativă, educatorii au făcut 

schimb de experienţă. În modul acesta grupele de elevi de la Costeşti au plecat la Moleşti şi la 

Hansca si viceversa. Educatorii au utilizat aceleaşi metode cu care au fost instruiţi. Pentru 

promovarea activităţilor s-au utilizat următoarele metode: publicarea anunţurilor, coordonarea cu 

directorii instituţiilor de învăţămînt, cu diriginţii si clasele implicate în proiect. Această activitate a 

fost promovată de asemenea cu ajutorul articolelor publicate pe site-urile informative 

www.costeşti.tv si www.ialovenionline.md, pe reţelele de socializare www.odnoklassniki.ru si 

www.facebook.com. Activitatea a fost evaluată prin intermediul testelor CAP. 

Activitatea 3. Organizarea Zilei Mondiale a voluntarilor cu oferirea diplomelor de educator de la 

legal la egal pentru cei 15 tineri incluşi în reţea. În cadrul acestui eveniment s-au oferit cele 15 

diplome din partea Fondului pentru Tineri,  şi din partea Asociaţiei Obşteşti Alternativa şi CSPT 

Avante s-au oferit premii şi cadouri celor mai activi educatori si membrilor grupului de iniţiativa. 

Sărbătoarea a continuat cu jocuri distractive şi concurs de Mister şi Miss Voluntar a anului 2012, 

dansuri , cîntece, scenete şi multă voie bună. Evenimentul a fost promovat  pe reţelele de socializare 

www.odnoklassniki.ru si www.facebook.com.  

 

http://ialovenionline.md/index.php/social/2288-la-costesti-a-fost-lansat-un-nou-proiect-consacrat-

tinerilor 

http://costesti.tv/index.php?option=com_content&view=article&id=66:cursuri-de-prim-

ajutor&catid=3:stiri&Itemid=8 

http://ialovenionline.md/index.php/social/2314-proiect-tineri-costesti 

 

Membrii grupului de iniţiativă a fost format din cei mai activi tineri din satele Moleşti , Costeşti şi 

Hansca care s-au implicat activ de la începutul proiectului şi pînă la finalizarea acestuia . Implicarea 

a avut loc prin scrierea proiectului , apărarea acestuia , selectarea candidaţilor pentru reţeaua de 

educatori , participarea la seminarele de instruire , oferirea ajutorului de logistică, colaborarea cu  

reprezentaţii instituţiilor de învăţămînt , coordonarea seminarelor cu educatorii , scrierea articolelor , 

anunţurilor, raportarea proiectului, realizarea programelor festive, etc. Liderul grupului de iniţiativă 

a menţinut legătura cu reprezentanţii Fondului pentru Tineri şi curatorul grupului. De asemenea a 

fost responsabil de întîlnirile membrilor grupului, distribuirea materialelor necesare, raportarea 

săptămînală despre activităţile proiectului şi colaborarea cu partenerii.  

http://www.costeşti.tv/
http://www.odnoklassniki.ru/
http://www.costeşti.tv/
http://www.ialovenionline.md/
http://www.odnoklassniki.ru/
http://www.facebook.com/
http://www.odnoklassniki.ru/
http://www.facebook.com/
http://ialovenionline.md/index.php/social/2288-la-costesti-a-fost-lansat-un-nou-proiect-consacrat-tinerilor
http://ialovenionline.md/index.php/social/2288-la-costesti-a-fost-lansat-un-nou-proiect-consacrat-tinerilor
http://costesti.tv/index.php?option=com_content&view=article&id=66:cursuri-de-prim-ajutor&catid=3:stiri&Itemid=8
http://costesti.tv/index.php?option=com_content&view=article&id=66:cursuri-de-prim-ajutor&catid=3:stiri&Itemid=8
http://ialovenionline.md/index.php/social/2314-proiect-tineri-costesti


 

 

tinerilor instruiţi si comunitatea în general).  

Impactul activităţilor proiectului se materializează în rezultatele testelor CAP, care le prezentăm mai 

jos, A- semnificînd numărul răspunsurilor adevărate, iar F- numărul răspunsurilor false. Astfel, 

realizăm ca impactul seminarelor a fost unul pozitiv, mărindu-se considerabil nivelul de cunoştinţe al 

tinerilor după participarea la seminare. 

Rezultatele testelor CAP la începutul seminarelor: 

 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

A F A F A F A F A F A F A F A F AF F A F A F A F A F A F A F 

Liceul teoretic 

„Olymp” 

47 

   28  

39 

   36 

42 

  33 

28 

   47 

52 

   23 

40 

   35 

33 

   42 

56 

   19 

24 

   51 

39 

   36 

45 

   30 

16 

   59 

37 

   38 

51 

   24 

49 

   26 

Liceul teoretic 

„Costesti” 

42 

   34 

47 

   29 

40 

   36 

58 

   18 

63 

   13 

51 

   25 

37 

   39 

40 

   36 

35 

   41 

22 

   54 

34 

   42 

38 

   38 

33 

   43 

29 

   47 

42 

   34 

Liceul teoretic 

„Molesti” 

8 

   16    

20 

    4 

16 

     8 

16 

     8 

22 

     2 

14 

    10 

7 

   17 

2 

   22 

17 

     7 

21 

     3 

9 

   15 

20 

     4 

9 

   15 

15 

     9 

21 

     3 

Gimnaziul 

Hansca 

5 

   18 

11 

   12 

9 

   14 

11 

   12 

19 

     4 

11 

   12 

3 

   20 

7 

   16 

7 

   16 

13 

   10 

4 

   19 

13 

   10 

10 

   13 

9 

   14 

12 

   11 

Total 

 

A 

F 

106 117 107 113 156 116 80 105 83 95 92 87 89 104 124 

96 81 91 85 42 82 118 93 115 103 106 111 109 94 74 

 

 

Rezultatele testelor CAP la sfîrşitul seminarelor: 

 

 

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)  

Cu ajutorul studiilor CAP, am urmărit să evaluăm nivelul de cunoştinţe şi pregătire a tinerilor în 

oferirea primului ajutor şi evaluarea acestora după participarea lor la seminarele de instruire. 

Participanţii în proporţii de 100% s-au încadrat în activităţile practice au fost deschişi fată de 

coordonatori,au oferit un feedback puternic. La seminarul organizat în cadrul Liceului Teoretic 

“Olymp”, în cadrul claselor a IX-a fost prezent un reprezentant al Raionului, d-ul Coteţ, care l-a 

finele seminarului a multumit subgrupului de educatori pentru munca efectuată si de calitatea înaltă a 

prezentării, menţionînd faptul că li se va face o invitaţie pentru desfăşurarea seminarelor de acest gen 

în instituţiile de învăţămînt din raion. De asemenea directorii şi unii diriginţi de clase au mulţumit 

subgrupelor si i-au încurajat membrii pentru desfăşurarea acestor gen de seminare si cu alte clase.  



 

 

 

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

depăşirea acestora: 

În cadru desfăşurării seminarelor am întîlnit următoarele dificultăţi: 

- deplasarea dintr-o localitate în alta a fost îngreunată de orarul transporturilor care nu coincidea 

cu programarea orei pentru seminare, şi prin acordul de colaborarea nu nea fost permis o altă 

metodă de deplasare rambursabilă, astfel impunînd educatorii să absenteze de la ore,  

- prezenţa unei singure truse medicale şi lipsa manechinului 

- unii diriginţi au privit cu sceptitism idea desfăşurării unor astfel de seminare 

- în unele cazuri ni-a fost impus un anumit interval de timp pentru desfăşurarea seminarelor 

- desfăşurarea proiectului a coincis cu efectuarea controlului frontal raional si orarul tezelor 

semestriale de iarnă 

Pentru reuşirea implementării seminarelor şi a obţinerii rezultatelor propuse iniţiale, membrii 

grupului de iniţiativă împreună cu subgrupele de educatori au reuşit să ajungă la un compromis. În 

cazurile în care diriginţii au privit cu indignare din strat aceste activităţi, s-au realizat discuţii intense 

pentru a ajunge la un acord.  

În momentul coincidenţelor a 2 seminare am apelat la medicul de familie, d-ul Negru Gheorghe 

pentru a ne pune la dispoziţie încă o trusă medicală. 

 

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

pentru Tineri Ialoveni: 

Datorită faptului ca avem deja formată o reţea de educatori instruită şi pregătită pentru a efectua 

seminare de prim ajutor, ne propunem ca începînd cu luna februarie, proiectul poate continua în 

aceiaşi formă în următorul semestru. Astfel se vor putea instrui si tinerii care nu au beneficiat de 

seminare în acest semestru. De asemenea, CSPT Avane v-a continua să ofere suport tehnic si spaţiu 

pentru organizarea planului de desfăşurarea a seminarelor, iar promovarea ştirilor si activităţilor în 

cadrul portalului de informare online nu necesită costuri financiare. 

 

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. 

 Eu , Bîrca Victor fiind martor a unor accidente şi auzind de la rude şi de la prietenii mei despre astfel 

de cazuri fiind şi voluntar al AO “Alternativa” m-am gîndit că ar fi necesar pentru comunitatea 

realizarea si desfăşurarea unor seminare în acest domeniu. Obstacolul implimentării a fost suportul 

financiar.  

Navigînd pe internet şi vizitînd site-ul www.fondultinerilor.md am observat începerea rundei a V-a 

de implimentare a mini-proiectelor de scurtă durată şi vizitînd proiectele propuse şi implementate de 

alţi tineri, mi-a venit idea de a crea un astfel de proiect, discutînd cu colegii mei voluntari pentru a-l 

putea realiza. Neavînd experienţa necesară, în momentul cînd a fost format grupul de iniţiativă am 

hotărît că ar fi oportun si un avantaj pentru grupul nostru să le avem prezente în echipă pe Goro 

Tatiana si Bivol Maria, persoane care au reuşit să ne ajute la realizarea si implementarea proiectului. 

Totul a început în momentul cînd am reuşit să trecem de prima fază-interviul. Fiind deja asiguraţi cu 

o parte financiară, am fost stimulaţi de a începe desfăşurarea proiectului. Am început promovarea şi 

gasirea persoanelor doritoare de a se implica în problemele comunităţii. În modul ăsta a fost creată o 

reţea de educatori din satele Costeşti, Molesti si Hansca, formată din 15 tineri. Simţindu-se necesară 

prezenţa unui expert în domeniul medicinii, fiind capabil sa colaboreze cu tinerii, am propus d-nei 

Levinte Cristina de a veni cu informaţia teoretică şi practică, fiind în modul acesta formatorul 

http://www.fondultinerilor.md/


 

 

seminarelor. Fiind asiguraţi cu cele necesare, am dat start implementării proiectului, cu realizarea 

obiectivelor propuse. Drumul realizării proiectului a avut suişuri şi coborîşuri, însă în final proiectul 

s-a bucurat de succes, fiind un imbold de a continua mai departe. 

 

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:  Goro Tatiana  Goro 

  Numele, prenumele  Semnătura 

Mentor:     

  Numele, prenumele  Semnătura 

 


