RAPORT NARATIV
1. Informaţii despre proiect
Numele grupului de iniţiativă:

Tinerii Online

Titlul proiectului:

Tinde spre perfectiune: informeaza-te online!

Liderul grupului de iniţiativă:

Mihaela Busila

Mentor:

Diana Josu-Braniste

Localitatea:

Cigirleni

Buget aprobat (lei):

5000 lei

Număr de înregistrare şi data
semnării Acordului de colaborare:

PGM T-VI/13/148 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:

Scopul pe care ni l-am propus a fost realizat cu succes, noi, echipa Tinerii Online, ne-am dorit sa
creem un site al localitatii, sa le asiguram locuitorilor satului accesul la informare, in special cu tot
ce se-ntimpla pe teritoriul satului.De aceea, www.cigirleni.md este binevenit in localitatea noastra.
Un alt obiectiv pe care ni l-am propus initial, a fost promovarea acestui site. Pentru realizarea acestui
obiectiv am confectionat 10 maiouri pe care s-a aplicat adresa site-lui, cit si titlul proiectului. Tot la
realizarea acestui obiectiv am elaborat si un baner pe care , deasemenea, a fost aplicat adresa siteului, logo-urile Consiliului Raional Ialoveni, Fondul pentru Tineri, Eco Razeni si Primaria Cigirleni.
Mobilizarea si implicarea atit a tinerilor cit a Administratiei Publice Locale in solutionarea
problemelor sociale. Consultarea opiniei publice vis-à-vis de deciziile si evenimentele care au loc pe
teritoriul satului.Acest obiectiv s-a realizat prin intermediul discutiilor in grupuri mici, in grupuri pe
interese.

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. Colectarea informatiei – a inceput la 1 aprilie si va dura atita timp cit va exista cigirleni.md
La realizarea acestei activitati a fost implicate intreaga echipa, fiecarui membru a avut misiunea
de a colecta informatia de la o institutie.
2. Crearea site-lui s-a realizat un pic cu intirziere, deaceea nu a fost posibil de a-l accesa la 30 mai
dupa cum ne-am planificat, ci la 25 iunie 2013.
3. Informarea cetatenilor despre crearea si lansarea site-ului www.cigirleni.md a avut loc in
cadrul a doua manifestari culturale: TVC-ul din 5 mai 2013, iar lansarea site-ului a avut loc in
cadrul Festivalului bucatelor traditionale “La vatra Placintei”ed a II-a care s-a desfasurat la 2
iunie, in curtea caminului cultural.

4. Descrieţi implicarea membrilor grupului de iniţiativă, a mentorului şi a partenerilor în
derularea activităţilor:
Activitatile pe care le-am stabilit impreuna cu echipa ,s-au desfasurat cu success, inafara de seminarul
de instruire. Acesta il planificam sa-l realizam in luna august, cu sustinerea APL. Fiecare membru a avut
misiunea lui in care sa se implice si a fost raspunzator de ceea ce face. Datorita mentorului care a fost
atent la micile detalii si ne-a indrumat,findu-ne ca un ghid in realizarea si implimentarea proiectului,
care a avut loc cu success.Liderul s-a implicat impreuna cu tot grupul si fiecare s-a manifestat in ce
poate mai bine,s-a muncit concomitent si cot la cot ,vazindu-se spiritul de echipa. In derularea
activitatilor putem spune sigur ca s-a dat dovada de seriozitate, punctualitate,raspundere,ne-a fost ca o
mica invatatura "daca vrei sa abtii ceva trebuie sa si muncesti",ne-a multumit si faptul ca grupul de
initiativa, liderul, mentorul au primit placere sa munceasca asupra proiectului si sa vada roada acestei
munci atit de frumoase si utile societatii in care traim…

5. Menţionaţi categoriile şi numărul beneficiarilor direcţi şi indirecţi ai proiectului şi descrieţi
impactul activităţilor proiectului asupra acestora:
Proiectul nostru vizeaza toate categoriile de persoane,dar in special tinerii, persoanele apte de munca
(din diferite domenii, in special din sfera bugetara) si cei care au acces la internet.
Site-ul cigirleni.md il poate accesa oricine, care este interest de satul nostru si de tot ceea ce se-ntimpla
pe teritoriul satului, in special, cei din afara Republicii Moldova.Beneficiarii directi sunt cei care vor
folosi site-ul nostru pentru plasarea anunturilor, in general toti locuitorii satului Cigirleni, si ce-i care au
crescut dar sunt peste hotarele tarii,beneficiarii indirecti sunt cetatenii din satele vecine,din raionul
nostru cit si toata Republica care doreste sa fie la curent cu ce se petrece la noi. Un impact major al
acestui proiect este informarea rapida a cetatenilor despre ceea ce se petrece in societate.De asemenea,
este important impactul pe care l-a avut asupra tinerilor, asupra grupului de initiativa care au avut o
ocupatie captivanta,s-au implicat in proiect si le-a sporit pofta de munca,
i-a imbogatit spiritual, au cistigat proiectul si a vazut ca datorita lor ,acum, in sat, se va mai adauga o
mica, dar importanta realizare. Micile activitati petrecute, i-a determinat pe tineri sa se simta importanti
in comunitate. Sa fie un exemplu demn de urmat, pentru ceilalti, adunarile petrecute le-a oferit sansa sasi exprime opiniile care le par lor impartante si sa vada ca viitorul sunt ei si totul e in miinile lor. Chiar
pornind de la titlu "Tinde spre perfectiune.." -i-a facut importanti si a fost un titlu sugestiv, dind un
impact pozitiv tinerilor de a nu se opri aici,ci cu pasi marunti sa continuie la infinit sirul activitatilor
frumoase….

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)

Activitatea 1. Colectarea informatiei
Activitatea 2. Lansarea site-ului
Activitatea 3. Crearea a 10 maiouri si a unui baner cu aplicarea www.cigirleni.md
Activitatea 4. Procurarea unui aparat de fotografiat digital.
7. Detaliaţi dificultăţile întâlnite pe parcursul implementării proiectului şi soluţiile găsite pentru
depăşirea acestora:

La implimentarea acestui proiect ne-am confruntat cu o mica problema: cheltuielile pentru hosting si
domeniu. Primaria Cigirleni si-a luat angajamentul sa le achite, dar din cauza plecarii contabilei in
concediu nu se putea efectua transferul, si din aceasta cauza ne-am intirziat un pic cu deschidea siteului www.cigirleni.md. APL a facut o scrisoare de garantie catre Moldata, prin care si-a luat
angajamentul de a efectua transferul la reintoarcerea contabilei din concediu.
Deasemenea, colectarea informatiei de la institutii a durat un pic, dar incercam sa
colectam/redactam informatia si in prezent.

8. Prezentaţi modul în care va continua proiectul după încetarea finanţării primite de la Fondul
pentru Tineri Ialoveni:
Proiectul dat va avea continuitate…in primul rind, echipa care a participat la elaborarea acestui proiect,
va avea grija sa colecteze informatia, iar liderul si mentorul se vor implica in scrierea, redactarea si
monitorizarea materialelor.Iar cheltuielile de intretinere a site-ului www.cigirleni.md vor fi suportate
de catre primaria Cigirleni, (mai exact: bugetul Caminului cultural).
In urma procurarii unei aparat foto digital , va mai fi posibila continuitatea proiectului , care va contribui
la evolutia proiectului si vom putea si pe viitor imortaliza activitatile care vor avea loc in localitatea
noastra.

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.
Tinde spre perfectiune: informeazate ON-LINE!
A fost deviza noastra, care mai apoi a reprezentat titlul proiectului nostru. Lipsa unei surse de
informare locale, ne-a determinat sa ne unim fortele si sa creem ceva frumos si util pentru comunitatea
noastra. Din pacate, in localitate avem doar un panou informativ, care este amplasat in centrul localitatii
si care din pacate, informatia plasata nu ajunge intodeauna la destinatar. Iar ca o alternativa,si totodata,
o sursa de informare a secolului XXI, este mediul online. Deaceea, ne-am propus ca scop: crearea siteului, Cigirleni.md, dotarea echipei cu un aparat de fotografiat digital si promovarea lui. Acum putem
ferm afirma, ca scopul nostru a fost realizat cu succes, iar obiectivele propuse: de a mobiliza si implica
tinerii, cit si angajatii din Administratia Publica Locala in solutionarea problemelor sociale si
consultarea opiniei publice vizavi de deciziile si evenimentele care au loc pe teritoriul satului, au fost

implimentate cu succes. Noi tinerii implicați în acest proiect, vrem cu adevărat să demonstrăm că
putem mai mult , și incercam sa ne construim un viitor mai bun. Odată cu crearea site-ului, noi, cît și
locuitorii satului vom dispune de informații utile, vom avea acces la diferite aplicații și vom putea face
conexiune cu concetatenii plecati peste hotare, cu meleagurile natale. Acesta este un mijloc de
promovare a tinerilor din localitate, cit si pregatirea lor catre o profesie care urmeaza sa fie imbratisata
(micii reporteri, viitori informaticieni, cameramani, fotografi etc.). Toate satele din raion inclusiv cele
vecine au site-ul localitatii lor, doar noi am fost lipsiti de acest serviciu. …Doar prin această cale vom
demonstra tuturor că nu suntem mai prejos,că putem să ne mîndrim și noi cu tinerii nostri și desigur
suntem capabili, optimiști și credem in fortele noastre.
Echipa “Tinerii Online” este formata din 10 membri, care pe parcursul scrierii si implimentarii
proiectului au dat dovada de entuziasm, creativitate, seriozitate si punctualitate. Iar experienta
acumulata le va fi de un real folos la formarea lor ca personalitate, de a avea incredere in fortele proprii
si de a fi util societatii.
Omul informat este ,,o mina de ajutor “de a rezolva problemele sociale.
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:

Mihaela Busila
Numele, prenumele

Mentor:

Semnătura

Diana Josu-Braniste
Numele, prenumele

Semnătura

