
 

 

 

Anexa nr. 3  

la Acordul de colaborare 

nr. PGM T-V/12/122 din 01 noiembrie 2012 

 

RAPORT NARATIV 

 

1. Informaţii despre proiect 

Numele grupului de iniţiativă: CUBE 

Titlul proiectului: Cafeneaua ONG-urilor 

Liderul grupului de iniţiativă: Vrajmaș Sanda 

Mentor: -  

Localitatea: Ialoveni 

Buget aprobat (lei): 2000  

Număr de înregistrare şi data 

semnării Acordului de colaborare: 

PGM T-V/12/__122__ din 01 noiembrie 2012 

Data prezentării raportului: 09.01.2013 

 

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

Scopul proiectului a fost realizarea unei conexiuni ONG-ONG si ONG-tinerii din raionul Ialoveni. 

Obiectivele au fost realizate , deoarece Cafeneaua ONG-urilor a avut deja 3 intilniri si in planul de 

actiuni sint deja 2 activitati .Program de training-uri cu aceeasi tematica. S-a creat un grup de tineri 

activi, receptivi si cu multe idei pe care le vor pune in practica in timpul apropiat.  

 

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 

1. S-a creat grupul ”Cafeneaua ONG-urilor” pe facebook unde membrii comunica si prezinta 

informatia in urma desfasurarii diverselor evenimente in cadrul ONG-ului din care fac 

parte,astefel realizindu-se conexiunea dintre ONG-urile raionului 

S-a realizat  Planul de actiuni pentru luna ianuarie: 

 2.Desfasurarea orelor de educatie civica in licee intru sustinerea tinerilor sa se implice in activitati 



 

 

 

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:  

20 tineri din raion (membri ai Cafenelei ONG-urilor) 

elevii claselor a 10-12 ( care beneficiaza de instruiri si training-uri organizate de acest grup) 

 

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)  

S-a creat Cafeneaua ONG-urilor care urmareste raspindirea ideii de participare in activitati civice 

printre tinerii raionului si care organizeaza evenimente  pentru ei. S-a întocmit o listă cu contactele 

unor ONG-uri din raion prin intermediul carora specialistul pe tineret anunță mai ușor tinerii din 

fiecare localitate despre activitatile ce se desfasoara la nivel de raion. 

 

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

depăşirea acestora: 

Nu am intilnit dificultati. 

 

 

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

pentru Tineri Ialoveni: 

Fondul pentru Tineri a pus baza unui proiect util comunitatii care isi va continua activitatea pe baza 

resurselor proprii sau a unor altor finantari din partea Consiliului Raional sau Primariei Ialoveni. 

 

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. 

”Cafeneaua ONG-urilor” a fost creata cu scopul de a realiza o conexiune intre ONG-urile si grupurile 

de initiativa din raion. Principalele obiective ale acestu grup sint: motivarea tinerilor in implicarea 

activitatilor desfasurate de ONG-uri, depistarea problemelor tinerilor din raion si realizarea 

evenimentelor si activitatilor ce ar fi solutii ale acesora. Grupul creat are abilitatile si sustinerea 

necesara din partea FpT si APL pentru a-si realiza planurile. Dorinta si entuziasmul tinerilor  vor 

permite obtinerea rezultatelor frumoase . Modul prin care acest grup va comunica comunitatii despre 

existenta unor probleme va aduce cu sine si idei de solutionare care va motiva tinerii sa se implice. 

Impactul va fi unul considerabil , deoarece grupul este format din tineri perseverenti si capabili. 

Aceasta s-a observat in urma celor 3 sedinte productive si fluxul de idei care vor fi aplicate pe 

civice ( 14-26 ianuarie) 

Orele vor fi desfasurate in liceele din Ialoveni, Costesti, Zimbreni, Suruceni, Milestii Mici, Horesti 

3. Program de training-uri cu  tematica implicarea tinerilor in viata sociala (2 februarie-2 martie) 

 

Membrii sint receptivi la fiecare propunere. Se implica la organizarea intilnirilor, isi asuma 

responsabilitati la realizarea activitatilor propuse . 



 

 

parcurs. 

 

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:  Vrajmaș Sanda   

  Numele, prenumele  Semnătura 

Mentor:     

  Numele, prenumele  Semnătura 

 


