
 

 

 

 

RAPORT NARATIV 

1. Informaţii despre proiect 

Numele grupului de iniţiativă:   L.A.L 

Titlul proiectului:   Descoperă  Moldova 

Liderul grupului de iniţiativă: Atanasov Ana 

Mentor: Atanasov Aurelia  

Localitatea: s.Horeşti 

Buget aprobat (lei): 4000 

Număr de înregistrare şi data 

semnării Acordului de colaborare: 

PGM T-VI/13/138 din 17 aprilie 2013 

Data prezentării raportului: 26.06.2013 

 

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

Noi, grupul de iniţiativă L.A.L., am realizat scopul propus al proiectului “”Descoperă Moldova”, 

adica un grup de tineri social-vulnerabili au fost familiarizaţi cu valorile istorice, etnografice şi 

geografice ale plaiului natal în vacanţa de Paşte, la Orheiul Vechi, acest lucru a influenţat asupra 

integrării lor în societate. Unele obiective, însa, nu au fost îndeplinite conform planificărilor iniţiale. 

Dacă la filmări au luat parte şi beneficiarii, atunci la montaj – nu.  Filmul, la prima sa prezentare, în 

cadrul perioadei de finanţare, a fost vizionat de un numar nu prea mare de spectatori, cca. 40, nici pe 

departe numarul de persoane  la care ne aşteptam noi iniţial.   

 

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 

   Înaintea desfăşurării activităţilor propuse, s-a întocmit lista benefeciarilor, coordonată cu asistentul 

social al Primăriei satului Horeşti; s-au procurat produse alimentare pentru prânz, finanţate de către 

Primăria s. Horeşti. 

 Dar, prima, şi cea mai importantă activitate a proiectului a fost excursia la Orhei. Aceasta a avut loc 

pe data de 8 mai, aşa cum a fost stabilită iniţial. Grupul de beneficiari a fost anuţat provizoriu cu 



 

 

 

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:  

Proiectul nostru a fost o cale spre cunoaşterea şi promovarea vlorilor naţionale în rîndurile tinerilor 

social-vulnerabili, de excursia propriu-zisă au beneficiat 37 de tineri (cu 12 mai mult decât au fost 

preconizaţi odata cu aplicarea proiectului),  care au fost însoţiţi de asistentul medical şi de un 

reprezentant al şcolii, de membrii grupului şi de reprezentantul FpTI.   

Precum am menţionat, proiecţia de film a fost vizionată de un grup de cca. 40 pers. Sperăm ca să mai 

facem şi alte proiecţii de film după care acesta va fi donat spre păstrare muzeului satului. 

 

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 urmărit ca beneficiarii proiectului, un grup de  tineri din familii social-vulnerabile, care nu-şi pot 

permite luxul de a efectua excursii de sine stătător, sunt izolaţi de restul societăţii, nu cunosc 

frumuseţea plaiului natal şi valorile cultural-spirituale ale ţării noastre, să se includă în societate prin 

participare la excursia menţionată, să se simtă şi ei importanţi, să afle lucruri noi despre plaiul natal. 

Am încercat şi noi, grupul de iniţiativă, elevi de clasa a 9-a, pentru prima dată în viaţă, să acumulăm 

o experienţă, realizând şi un film documentar.  

 

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

depăşirea acestora: 

privire la data, locul, ora şi condiţiile desfăşurării excursiei de către membrii grupului de iniţiativă.  

Călătoria propriu- zisă a început mai tîrziu cu 1 ora decit a fost planificată, ceea ce ne-a permis sa 

ne asiguram că toate pregatirile au fost facute. Ajunşi la complexul muzeal, Orheiul Vechi, am 

vizitat muzeul istoric, apoi a urmat cel etnografic şi spre sfîrşit cele 2 mănăstiri. Dupa ce am parasit 

complexul, noi, grupul de iniţiativă, am decis sa facem un popas pentru masa de prânz într-o 

minunată poieniţă sub cerul liber. După aceasta am mers spre casă, ajungînd în jurul orei 17:00 în 

satul Horeşti.  Pe toată perioada acesteia s-au desfăşurat filmări. 

   A doua activitate a fost prezentarea filmului despre excursia noastră. Iniţial prezentarea a fost 

preconizată pe data de 22 mai, însă din cauza precipitaţiilor, prezentarea a fost amînată pînă pe data 

de 1 iunie (ziua internaţională a copiilor), dar proiecţia, deşi a avut loc, nu a avut prea mulţi 

spectatori (40 pers)  din cauza faptului că a fost anunţată cu o zi înainte. Aceasta a fost o greşeală a 

grupului de iniţiativă care fiind presat de examene a întirziat cu anunţurile. Şi aici au fost şi alte 

iregularităţi pe care le-am rezolvat.           

Membrii grupului de iniţiativă au decis să-şi repartizeze responsabilităţile între ei în mod egal şi în 

mare parte acest scop a fost atins.Cu FpTI şi cu partenerii externi comunica mai des liderul grupului, 

iar cu beneficiarii şi alţi parteneri locali au comunicat ceilalţi membri. Mentorul a susţinut ideile 

grupului şi a încurajat toate activităţile acestuia, dîndu-le sfaturi utile, a coordonat serviciile  

transportului pentru călătorie, a produselor alimentare, a supravegheat copiii minori împreună cu 

asistenta medicală şi reprezentantul şcolii.  

Adevărul este că partenerii, inclusiv autorităţile locale, s-au dovedit a fi foarte receptivi şi acest 

parteneriat a avut un impact pozitiv asupra activităţilor proiectului.    



 

 

O dificultate a fost găsirea unu mijloc de transport, la un preţ optim pentru excursie.Aceasta însă a 

fost repede soluţionată.O altă dificultate ce a apărut la prezentarea filmului a fost urmă a unei greşeli 

a grupului de iniţiativă, membrii acestuia au intîrziat cu promovarea filmului şi cu anunţul, fapt care 

a şi generat lipsa de spectatori pe data de 1 iunie. Susţinerea din partea FpTI ne-a ajutat să depăşim 

alte dificultăţi de ordin administrativ.  

 

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

pentru Tineri Ialoveni: 

Memoria despre o călătorie prin Moldova valorează mult pentru tinerii beneficiary, în primul rind 

pentru cunoştinţele acumulate de ei în cadrul acesteia. Sperăm ca să mai facem şi alte proiecţii de 

film care vor fi prezentate la casa de cultură din sat şi chiar la televiziunea naţională, să mai găsim şi 

alţi finanţatori pentru continuarea proiectului, să nu permitem descriminarea în societate.  

 

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. 

   Atunci cînd ne-a fost acordată şansa de a scrie un proiect, am fost entuziasmaţi şi a doua zi după 

aceea am format grupul nostrum de iniţiativă şi am creat ideea de proiect, deşi iniţial am vrut sa 

facem un radiou şcolar. Şi estimind gradul de imposibilitate a unor membri ai societăţii să întreprindă  

activităţi elementare de cunoaştere a plaiului natal, am decis sa organizam excursiile respective.  

   Am fost foarte fericite că  primul nostru proiect a fost finanţat, deşi parţial. Unele activităţi au fost 

noutaţi pentru noi şi, chiar dacă am întîmpinat unele dificultăţi, am reuşit să organizăm o  excursie pe 

potrivă. Călătoria aceasta a fost cea mai importantă activitate a proiectului şi a avut un impact asupra 

grupului ţintă. Au aflat lucruri noi despe etnografia şi istoria zonei centrale a ţării şi au vizitat locuri 

de o splendoare geografică şi o mare importanţă religioasă.  Unii beneficiari ne întrebau dacă vor mai 

fi şi altele.  

Apoi a avut loc, după o amînare, proiecţia de film şi ne-a bucurat că măcar cineva l-a vizionat. La 

montarea acestuia au participat şi alţi tineri, din afara proiectului, dupa zile de muncă am avut pină la 

urmă un rezultat satisfăcător.  

    Poate nu a fost cel mai reuşit şi important proiect petru societate, dar a însemnat mult pentru noi, a 

fost o experienţă interesantă. Serăm ca grupul nostru să mai aducă beneficii localitaţii, raionului, ţării 

şi lumii întregi.   

 

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:    Atanasov Ana   

  Numele, prenumele  Semnătura 

Mentor:    Atanasov Aurelia   

  Numele, prenumele  Semnătura 

 


