
 

 
 

 

 

 

RAPORT NARATIV 

 

1. Informaţii despre proiect 

Numele grupului de iniţiativă: „Ecologiştii” 

Titlul proiectului: „Strategia de dezvoltare a activitatilor cultural fizice în 

gimnaziu” 

Liderul grupului de iniţiativă: Levinte Maria 

Mentor: Opinca Irina  

Localitatea: s.Hansca 

Buget aprobat (lei):  10 999.00 lei 

Număr de înregistrare şi data 

semnării Acordului de colaborare: 

PGM T-VI/13/_147 din 17 aprilie 2013 

Data prezentării raportului: 01.07.2013. 

 

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

 Grupul de iniţiativă „Ecologiştii” a avut ca scop organizarea unor activităti special dedicate copiilor 

cu dizabilităti din Casa Comunitară din localitate, organizarea saptăminii sportului in gimnaziu(20-

24mai), ziua copiilor (concursuri de desen,poezie si eseuri), procurarea echipamentului electronic 

(computer,proiector)in valoare de 10 999.00lei.Resursele financiare au fost acoperite de ambele 

părti(fondul pentru Tineri Ialoveni si Gimnaziul Hansca), fiecare contribuind cu 50% din suma 

totală.La activităti beneficiarii au participat activ,la final fiind remunerati cu premii si certificate de 

participare. 

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 



 

 
 

 

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 tineri cu virsta cuprinsă intre 13-20 ani.La activităti au 

participat tineri din paturile social vulnerabili si copiii cu dizabilităti. 

Beneficiari directi-50persoane, beneficiari indirecti-130persoane. 

 

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)  

La finalul acestui proiect grupul de initiativă s-a bucurat de succes.Toate activitătile au fost 

organizate cu succes(saptamina sportului,ziua copiilor). 

Prin implimentarea acestui proiect grupul de initiativă a reusit sa imbunatăteasca relatiile dintre 

sateni si copiii din casa Comunitară, au reusit prin activitatile cultural fizice sa uneasca pe toti intr-un 

singur grup folosind jocul ca o metodă de a inceta discriminarea dintre tineri.Au organizat o 

sarbatoare dedicate copiilor.La final am procurat pentru grupul de initiativă si consiliu scolăresc un 

computer si un proiector.  

 

Activitatea1:Vizita grupului de initiativă la copiii cu dizabilităti din Casa Comunitara,aceasta 

activitate a avut loc la 26.05.2013 in incinta casei Comunitare, la care a participat membrii  grupului 

de initiativă, liderul, mentorul, psiho-pedagogul Maria Josu si directorul Casei Comunitare.Membrii 

grupului de initiativă au organizat diverse jocuri distractive pentru copiii, acestea s-au implicat in 

masura puterilor. 

Activitatea2:Săptămina sportuluil; Activitătile au avut loc in perioada 20-24 mai, grupul de initiativă 

inpreună cu liderul si mentorul au organizat activităti cultural fizice dedicate elevilor din 

gimnaziu.Timp de 5 zile beneficiarii au participat la diverse probe sportive ,iar la final  au primit 

premii si certificate de participare. 

Activitatea3:Ziua copiilor. Toate activitătile au fost organizate(concursurile de eseuri,poezie si 

desen pe tema”Frumoase si senine sunt zilele copilăriei”), partea festivă nu a fost organizată 

deoarece satul Hansca se afla in doliu.Participantii la concursurile de eseu, poezie, desen au fost 

premiati, lucrarile lor au fost evaluate de catre grupul de initiativă si mentorul grupului. 

Activitatea4:Procurarea echipamentului electronic.Resursele financiare au fost achitate de catre 

Fondul pentru Tineri Ialoveni si Gimnaziul Hansca. Ambele parti au contribuit cu 50%din suma 

totală,astfel s-a procurat echipament in valoare de 10 999.00lei 

Computer-5339 lei 

Proiector-5660 lei. 

Membrii grupului de initiativă si mentorul grupului sau implicat activ in implimentarea acestui 

proiect.Administratia publica locală a contribuit cu premii si pauze de cafea. Administratia Casei 

Comunitare Hansca ne-au oferit suport moral si ne-au ajutal la organizarea activitatilor.Fondul 

pentru Tineri Ialoveni este un partener care a oferit sustinere financiară si morală grupului de 

initiativă.  



 

 
 

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

depăşirea acestora: 

Dificultătile intilnite pe parcursul implimentari proiectului au fost: 

1.Lipsa experientei grupului;  

2.Probleme in grupul de initiativă ; 

3.Programul supraincarcat ce ne-a determinat să absentăm de la ore, 

 

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

pentru Tineri Ialoveni: 

Dupa incetarea finantarii primite de la Fondul pentru Tinerii Ialoveni ,grupul de initiativă va mai 

organiza si va mai implimenta si alte proiecte.Pe viitor ne propunem sa mai organizam si alte 

activitati cultural fizice dedicate tinerilor din localitate.Cu sprijinul Fondului pentru tineri Ialoveni 

avem ca scop sa implimentam proiecte in cadrul carora sa organizam ateliere de formare pentru 

tineri. 

 

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. 

Lipsa centrelor de agrement este o problemă a societătii noaste.In zilele de astazi, tinerii de la sate nu 

au ocupatii,iar vizitind site-ul fondultinerilor.md am vazut anuntul postat(programul de granturi 

mici).Fiind lider a grupului de initiativă “Ecologistii” din satul Hansca am decis să aplicam si 

noi.Fiind acceptati am dat startul implimentării proiectului ”Strategia de dezvoltare a activitătilor 

cultural fizice in gimnaziu”.Pe parcursul lunilor aprilie-iunie 2013 am organizat activităti cultural 

sportive  dedicate tinerilor din localitate. La final am obtinut succese exceptionale ca rezultat al 

realizarii acestui proiect.Pe viitor avem ca scop implimentarea altor proiecte sociale si ecologice. 

 

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:  Levinte Maria  Levinte 

  Numele, prenumele  Semnătura 

Mentor:  Opinca Irina  Opinca  

  Numele, prenumele  Semnătura 

 


