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RAPORT NARATIV 

1. Informaţii despre proiect 

Numele grupului de iniţiativă: Fenix 

Titlul proiectului: IALOVENI IN VIITOR (in viziunea artistica a tinerilor) 

Liderul grupului de iniţiativă: Bordei Tatiana 

Mentor: Pletosu Elena 

Localitatea: laloveni 

Buget aprobat (Iei): 35001ei 

Număr de înregistrare şi data 

semnării Acordului de colaborare: 

01 noiembrie 2010 

Nr. PGM T-I/10/05 

Data prezentării raportului: 18 Decembrie 

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

Proiectul a fost realizat in întregime si s-a urmărit scopul de ridicare a gradului de conştientizare a 

apartenenţei tinerilor din oraşul laloveni la comunitate. 

Obiectivele planifícate au fost realizate: 

- Tinerii din oraşul laloveni au fost încadraţi in activitati publice. 

- A fost organizat un concurs de desen cu genericul "laloveni- oraşul meu " 

- S-au valorificat desenele participante in cadrul unei expoziţii. 

- Desenele au fost publicate pe internet si au fost mediatízate rezultatele proiectului. 

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 

Pe data de 10 noiembrie a fost şedinţa de planificare a membrilor grupului de iniţiative in care am 

discutat pas cu pas despre toate activitatile din proiect. 
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Pina pe 14 noiembrie am intocmit avizurile necesare pentru informare, si le-am plasat in localitate. 

Incepind cu 15 noiembrie pina la 1 decembrie am colectat desenele efectuate de participanţi in biroul 
ziarului "Ora Locala". 

La 3 decembrie am invitat o comisie de evaluare pentru a nota desenele participante. 

• Gutu Victor-profesor de arte plastice 

• Popescu Nina-profesor de arte plastice 

• Rusu Cristina-studenta anul 3 la Academia de Arte 

• Pletosu Diana-absolventa Şcoala de Arte Ialoveni, catedra pictura 

• Bordei Tatiana- absolventa Şcoala de Arte Ialoveni, catedra pictura 

4-5 decembrie am făcut totalurile evaluarii si am stabilit cistigatorii. 

10 decembrie am efectuat comanda la atelier pentru a monta rame desenelor premiate. 

14 decembrie liderul grupului si domnul Sergiu Gurau au achiziţionat premiile in valoare de 1000 de lei 
pentru premierea participanţilor. 

17 decembrie- am amplasat desenele in holul Casei De Cultura, si am deschis expoziţia. Au fost invitati 
participanţii concursului la "Festivalul Tinerilor Activi" pentru a-i premia. 

La aceasta activitate a fost prezent reporterul Veceslav Afteni de la ziarul "Ora Locala" care a mediatizat 
activitatea. 

Dupa încheierea premierii am fotografiat toate desenele participante pentru a fi plasate pe 
www.ialovenionline.md. 

4. Descrieţi implicarea membrilor grupului de iniţiativă, a mentorului şi a partenerilor în derularea 
activităţilor: 

Toti membrii grupului de iniţiativa s-au implicat activ in desfasurarea proiectului, insa majoritatea 
acţiunilor au fost efectuate de liderul grupului. 

Mentorul a sustinut tinerii, si a dat idei preţioase care a facilitat realizarea proiectului. 

Deasemenea ne-au venit in intimpinare si membrii din comisia de evaluare, care au acceptat fara nici o 
remunerare sa evalueze desenele participanţilor. 

Funcţionarii secţiei cultura Ialoveni ne-au acordat permisiunea de a deschide expoziţia in Casa de 
Cultura. 

Domnul Sergiu Gurau a fost un sprijin deosebit in realizarea proiectului. 

Reporterul Veceslav Afteni si domnul Andrei Hincu au ajutat mult la promovarea si mediatizarea 
proiectului. 

5. Menţionaţi categoriile şi numărul beneficiarilor direcţi şi indirecţi ai proiectului şi descrieţi 

impactul activităţilor proiectului asupra acestora: 

In primul rind pentru membrii grupului de iniţiativa a fost o deosebita plăcere implicarea in acest 
proiect, care ne-a făcut mai responsabili pentru acţiunile noastre si am acumulat o mare experienţa dupa 
încheierea proiectului. 

Participanţii au fost foarte mulţumiţi de faptul ca li s-a oferit sansa sa-si manifeste talentele si 

capacitatile intr-un concurs de desen. Deasemenea copiilor le-a plăcut enorm premiile oferite la acest 

concurs( Guas, creioane colorate si simple, radiere etc) care ii incurajeaza sa isi continue hobbyul in 
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continuare. 

Părinţii si profesori care vad ca copii lor sunt implicate in activitati benefice. 

Beneficiarii indirecţi sunt toti acei care au vizionat expoziţia in holul Casei de Cultura. 

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 dorit sa evaluam gradul de participare in acest concurs si calitatea efectuării lucrărilor. 

Total: 42 de paricipanti 

• 7-10 ani- 29 desene 

• 11-15 ani- 8 desene 

• 16-20 ani- 5 desene 

Cei mai numeroşi participant! au fost din prima categorie care au efectuat cele mai originale lucrări. 

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

depăşirea acestora: 

Pe data de 16 trebuia sa fie finisate lucrările la rame, insa din cauza timpului rece care nu a permis 

uscarea vopselei de pe rame era riscul ca sa nu reuşim sa aplasam lucrările in Casa de Cultura. 

Ramele au fost aduse pe data de 17 decembrie, chiar in ajunul inceperii premierii. Membrii grupului s-

au eliberat mai devreme de la ore pentru a reuşi sa aranjeze desenele. Astfel pina la începerea 

festivitatii am deschis expoziţia. 

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

pentru Tineri Ialoveni: 

Dupa expunerea desenelor premiate in holul Casei de Cultura Ialoveni, lucrările v-or fi trasnferate in 

sediul Primarii unde se va organiza o expoziţie de durata . Iar mai apoi aceste lucrări v-or fi amplasate in 

Consiliul Raional 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. 

Despre acest proiect am aflat de la membrul din Fondul pentru Tineri- Sanda Vrajmas. Mi s-a 

părut o idee foarte interesanta si am decis sa ma implic in aceasta activitate. împreuna cu cei mai buni 

prieteni am format un grup unit in care ne susţineam unii pe alţii. Deoarece toti avem tangente cu arta si 

suntem absolvenţi ai Scolii de Arte —catedra pictura, am hotarit sa organizam un concurs de desen cu 

genericul "Ialoveni-orasul meu" care era necesar pentru tinerii ce au talent si capacitatea de a-si 

exprima viziunile artistice prin culori. Scopul nostru era ca sa ridicam gradul de conştientizare a 

apartenenţei tinerilor din oraşul Ialoveni la comunitate, astfel contribuind la prosperarea culturii si artei 

in societate. 

Ateptarile noastre despre participarea tinerilor s-au adeverit, astfel s-au implicat activ 42 de copii din 

oras, si au realizat lucrări cu adevarat valoaroase care au fost expuse in holul Casei de Cultura. 

..Fondul pentru Tineri Ialoveni" este un proiect implementat de către Asociaţia Obştească „Eco-Răzeni" In parteneriat cu Consiliul Raional Ialoveni. susţinut financiar de Fundaţia 
Est-Europeanâ din resursele acordate de Agenţia Suedeză pentru Cooperare şi Dezvoltare Internaţională (Sida/Asdi). Ministerul Afacerilor Externe al Danemarcei (DANIDA) şi Agenţia 

Statelor Unite pentru Dezvoltare Internaţională (USAID) prin intermediul Fundaţiei Eurasia. în cooperare cu Ministerul Tineretului şi Sportului al Republicii Moldova. 

^ ^ S J S W H H Aiîw. l i ' i - ÎX* . a I A A.AN.J • ~ USAID ^ FIII 
U L U Â | THE AMERICAN PEOR.E L ^ J F ^ L 

http://www.fondultinerilor.md


Am remunerat aceşti tineri dupa merit cu premii in valoare de 1000 lei, care includeau materiale pentru 
realizarea altor lucrări formidabile. Premierea a avut loc la "Festivalul Tinerilor Activi" in Casa Raionala 
de Cultura pe 17 noinembrie 2010. 

Noi ne bucuram nespun ca am mers la provocare si am participat la acest proiect organizat de Fondul 

pentru Tineri. Aceasta exprienta ne este folositoare in viitor si speram ca va fi un antrenament pentru o 

participare si mai activa. 

10. Vă rugăm să anexaţi la raportul narativ: 

• materialele redactate în cadrul proiectului; 

• fotografii realizate în diferite etape ale desfăşurării proiectului; 

• lista voluntarilor implicaţi în proiect; 

• 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: Bordei Tatiana 

Numele, prenumele Semnătura 

Mentor: Pletosu Elena ¿ ^ ^ ^ M 

Numele, prenumele Semnătura 
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