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RAPORT NARATIV 

1. Informaţii despre proiect 

Numele grupului de iniţiativă: „Activiştii" 

Titlul proiectului: Lipsa spaţiului de odihnă şi socializare pentru tineri 

Liderul grupului de iniţiativă: Erhan Mihaela 

Mentor: Codreanu Viorica 

Localitatea: Ruseştii Noi 
Buget aprobat (lei): 3000,00 lei 00 bani (trei mii lei zero bani) 

Număr de înregistrare şi data Nr. PGM T-I/10/02 
semnării Acordului de colaborare: 01 noiembrie 2010 

Data prezentării raportului: 14 decembrie 2010 

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

Proiectul dat şi-a realizat scopul, pus încă de la începutul redactării acestuia, de a crea un spaţiu de 

odihnă şi socializare pentru tinerii din comuna Ruseştii Noi. Acum tinerii din comună au un Ioc de 

odihnă , un loc de socializare atît cu semenii lor cît şi cu restul populaţiei, un spaţiu dedicat în 

exclusivitate lor. Prin faptul că s-au implicat în realizarea acestui proiect şi că au putut contribui şi ei, 

se simt utili societăţii şi mai speciali, pentru că părerea şi munca lor contează, pentru că în mîinile lor's 
află schimbarea. 

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 

In cadrul proiectului au fost realizate mai multe activităţi ce ţin de îndeplinirea propriu zisă a 
proiectului : 

1. La data de 05 noiembrie 2010, ora 10.00, în sediul primăriei din localitate, a avut loc o masă 

rotundă, la care grupul de iniţiativă a invitat actorii sociali din localitate (conducerea primăriei, 

directorul şcolii, agenţii economici, părintele de la biserică, ingineru-cadastral, muncitori calificaţi în 

domeniul construcţiei şi amenajării). Au participat 20 de persoane , cărora li s-a prezentat proiectul de 
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amenajare a parcului din localitate. Masa rotundă s-a efectuat cu scopul strîngerii de surse băneşti 

deoarece atunci finanţele pe care le aveam erau insuficiente . Şedinţa a avut succes, astfel încît mai 

apoi toţi şi-au adus contribuţia. în urma acestei campanii de informare despre proiect şi a strîngerii de 

fonduri, s-au colectat 9 mii 500 lei. S-a propus la şedinţă instalarea Ia intrarea în parc a unei arce cu 

denumirea parcului, idee care a fost acceptată de către toti. Atunci s-a mai implimentat şi un plan de 

acţiuni în realizarea proiectului de amenajarea, care s-a încadrat perfect în perioada de desfăşurare de 

Ia 08 noiembrie pînă la 21 noiembrie 2010. 

2. La data de 08 noiembrie, a fost organizat în incinta liceului din localitate, un careu, care a avut ca 

scop informarea tinerilor despre proiect şi despre cum ar putea ei să se implice în realizarea acestuia. 

Grupul de iniţiativă a realizat o prezentare, care a reuşit să capteze atenţia atît a profesorilor din liceu 

cit şi a tinerilor, motivîndu-i să îşi aducă contribuţia. Careul a avut un impact destul de favorabil, 

astfel încît chiar în acea zi, după ore, un grup din 10 tineri au plecat la locul destinat pentru a începe 
lucrările de pregătire a terenului. 

3. Pregătirea terenului pentru lucrările de amenajarea a avut Ioc în perioada 08-10 noiembrie, de 

care s-a ocupat un grup din 25 de tineri din localitate. Au fost realizate lucrări de curăţire şi de săpare 
a teritoriului. 

4. Colectarea fodurilor destinate proiectului a fost relizată în perioada 5-10 noiembrie, la care grupul 

de iniţiativă împreună cu conducerea primăriei au cerut ajutor de donaţie de Ia agenţii economici din 
localitate. 

5. Procurarea materialelor de construcţie a băncilor, a urnelor şi de pavare a aleelor, a trandafilor a 

avut Ioc în perioada 10-14 noiembrie. Aici a fost implicată mai mult persoane cu cunoştinţe în 

domeniu, angajaţi ai primăriei din localitate, la care am cerut ajutorul. Ei împreună cu primarul 

comunei, s-au ocupat de respectivele procurări. 

6. Acţiunea de sădire a trandafi lor a avut Ioc Ia data de 15 noiebrie, unde un grup de 15 tineri s-au 
ocupat de sădirea a 100 tufe de trandafiri . 

7. Pavarea aleelor a fost efectuată în perioada 16-17 noiembrie de un grup de 10 băieţi şi un 
muncitor calificat care îi instruia în lucrări. 

8. La data de 18 noiembrie au avut loc lucrările de sădire a copacilor, de care s-a ocupa un grup de 

25 de tineri ; s-au construit cele 8 bănci de către 4 muncitori calificaţi; s-au văruit aceşti căpăcei de 

către 2 tinere ; s-au instalat cele 8 bănci de către 8 băieţi în conlucrare cu un muncitor calificaţi; 4 

sudori s-au ocupat de instalarea arcei la intrarea în parc. 

9. La data de 19 noiembrie, un grup de 10 tineri s-a ocupa de vopsirea a 16 bănci şi a 8 urne din 

parcul din localitate, iar un muncitor s-a ocupat de tunderea arbuştilor ce îngrădesc parcul. 

10. Festivitatea de deschidere a parcului ce s-a realizat Ia data de 21 noiembrie, în paralel cu 

sărbătoarea de „Hramul Satului " din localitate, unde s-au adus mulţumiri tuturor celor care s-au 

implicat în realizarea acestui proiect de amenajare destinat tinerilor din comună. 

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

Membrii grupului de iniţiativă şi-au adus nespus de mult contribuţia prin faptul că ei au fost prezenţi şi s-
au implicat direct la muncile din parc zi de zi. La fel ei s-au acupat de strîngerea fondurilor, de stabilirea 
parteneriatelor cu agenţi economici şi actorilor sociali de la noi din localitate, şi cu informarea populaţiei 
despre decurgerea proiectului. Toate acestea au fost realizate, sprijiniţi de mentorul nostru, şi a 
partenerilor ce ne-au ajutat atunci cand am întâlnit dificultati. 
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5. Menţionaţi categoriile şi numărul beneficiarilor direcţi şi indirecţi ai proiectului şi descrieţi 
impactul activităţilor proiectului asupra acestora: 1 

în urma amenajării parcului d 7 , a „oi din localitate, au beneficiat de el, ca loc de odihnă şi socializare 
circa 300 de tineri care locuiesc la noi in localitate sau îşi fac studiile la liceul din s a , De Ltfel ceUa p 
ocuiton ai satului maturi şi bătrîni deasemenea au considerat parcul drept un loc de odihnă fo r " ^ 

şi benefic, un mod de a relaxa şi distra tinerii. 

6. Descrieţi / prezentaţi rezultatele finale obţinute: 

Vă rugăm să sublimaţi următoarele aspecte 

' ^ Z J Z ^ Urmărit " CValUati) De ^ GmdUl ^ PariiciP^rnPliCare în cadrul activităţilor 

• Indicatori (ce aţi măsurat) 

Noi suntem satisfăcuţi de r e z u l t a i final, prin f a p t ^ T n o i , tinerii am putut găsi limbă comună cu cei 
maturi, şi am avut posibilitatea sa fim mai responsabili, în mîinile noastre fiind un spaţiu public ce urma 
a fi amenajat pentru binele populaţiei. Credem că s-a făcut un lucru bun, însă er de dorit dac i 
efectuarea lucrărilor se implicau mai mulţi tineri din localitate, acei care nu mai învaţă în şcoli, ce mai 
ma„ «u doar tinern-e evi din localitate. Considerăm că şi maturii ar fi putut fi mai activi în ceea ce tine 
de fonduri şi lucrări, însă am tăcut un lucru de care acum suntem mîndri, şi care pe viitor va rămîne 
drept un spaţiu efectuat de către tineri-pentru tineri. 

7. Detaliaţi dificultăţile întâlnite pe parcursul implementării proiectului şi soluţiile găsite pentru 
depaşirea acestora: 1 

Ceea ce ţine de dificultăţi, putem menţiona faptul că nu s-au implicat atît de mulţi tineri pe cît ne 

aşteptam la început, cu toate că au participat la lucrări destul de mulţi, am reuşit să atragem atentia 

lor « t ş, atenţia celor maturi, care la început nu prea s-au implicat în lucrări, şi ne lăsau doar pe „oi să 

ne descurcam. Insa pe parcurs, odată cu evoluarea muncilor, ei observau că „oi chiar putem schimba 
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a fi ost mai receptiv, m ceea ce ţ,ne de strîngerea fondurilor, cu toate că suma pe care am strî„s-o „e-a 

fost deaj uns, am fi dont ca atunci cîndle vorba de un lucru ce urmează să îl îndeplinească tinerii, să 

avem ma, mult sprijin din partea lor. Insă dorinţa noastră de a continua şi de face schimbări, ne-a 
ajutat nespus de mult, şi uite că am finalizat un lucru important. 

8. Prezentaţi modul în care va co„ti„ua proiectul după încetarea finanţării primite de la Fo„dul 
pentru 1 meri Ialoveni: 

Parcul va fi ingnpt săptămînal de către angajaţii primăriei comunei în salubrizarea Incurilor publice ei 
fiind salarizaţi conform Legislaţiei Republicii Moldova. Plus la asta au mai rămas bani din urma 
colectam de fonduri, şi plănuim ca la primăvară să mai plantăm gazon de iarbă, clumbe de flori, şi să 
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m loc. Insa, o data pe an, pnmana comunei împreună cu tinerii din localitate, vor efectua o îngrijire de 
prim avara a teritoriului reînnoind ceea ce va fi necesar. 

1 

Vă rugăm să scrieţi povestea proiectului implementat de grupul vostru (200-300 de cuvinte) Acest 
material va li publicat pe sitc-ul programului www.fontlultinerilor.md. 

Suntem tineri, ş i bineînţeles în societatea în care trăim, întîlnim dificultăţi şi probleme oriunde nu ne-" 

am duce, iar statului şi celor maturi poate că nu le stă în putinţă să fie receptivi la toate cerinţele noastre. 
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Uite că această situaţie ne caracterizează şi pe noi, grupul de iniţiativă „Activiştii" din comuna Ruseştii 
Noi. Ne-ani confruntat cu o problemă destul de gravă după părerea noastră, prin faptul că la noi în 
localitate nu era nici un spaţiu special amenajat, destinat odihnei şi socializării tinerilor. Nu există nici 
discotecă, nici vre-o cafenea, nemaivorbind de alt spaţiu în care tinerii de la noi ar fi putut sa-şi petreacă 
timpul liber alături de prieteni. Noi, suntem cei pe care ne afectează direct acestă problemă, iată de ce, 
într-o zi, am hotărît că trebuie să luăm situaţia sub control, şi cît de cît să începem a o rezolva. Cum 
discutam noi despre problema tinerilor de la noi din comună, uite că am decis să scrirn un proiect care ar 
putea schimba starea acesta. Şi exact atunci, un coleg ne-a anunţat despre ofertele de finanţare a 
granturilor mici a Fondului Pentru Tineri Ialoveni, uite că am zis, că asta e şansa noastră, de a ne 
schimba singuri soarta. Şi am purces la redactarea proiectului de amenajarea a unui parc în centrul 
localităţii. 

De aici a început, şi acest proiect, ajuns la Fondului Pentru Tineri Ialoveni, uite că a trecut preselecţia 
şi am cîştigat să fim finanţaţi. Apoi, după semnarea contractului de colaborarea, am informat majoritatea 
tinerilor din comună despre această posibilitate, şi despre acest proiect, la care ei au reacţionat foarte 
bine, întrebîndu-ne, cînd vom începe lucrările propriu zise. Am început să colabărăm cu primarul 
comunei, care ne-a susţinut foarte mult în acest proiect, şi care ne-a fost precum un tată în toate, noi 
fiind tineri cu puţină experienţă. După ce c-am greu am strîns surse băneşti, am început lucrările la 
parc, la care s-au implicat tinerii din localitate. Şi uite că cu forţele lor, şi cu susţinerea celor maturi, am 
reuşit să ne îndeplinim visul. 

Suntem mîndri că am avut această posibilitate, şi că am reuşit să îl ducem la bun sfîrşit, fiindcă noi, 
tinerii, suntem viitorul ţării şi doar de noi depinde cum vom trăi mai departe. 

Am crezut în noi, în forţele proprii, şi am reuşit!!! 

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: 

Mentor: 

Erhan Mihaela Erhan 

A'urnele, prenumele 

Codreanu Viorica 

Semnătura 

Codreanu 

Numele, prenumele Semnătura 

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