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RAPORT NARATIV 

1. Informaţii despre proiect 

Numele grupului de iniţiativă: Tineri pentru Tineri 

Titlul proiectului: Parcul tinerilor din Suruceni 

Liderul grupului de iniţiativă: Boişteanu Radu 

Mentor: Blăniţa Vasile 

Localitatea: Suruceni 

Buget aprobat (lei): 6000Iei 

Număr de înregistrare şi data 
semnării Acordului de colaborare: 

Data prezentării raportului: 

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

Scopul proiectului a fost realizat în proporţie de 70 la 100 . Obiectivele acestuia s-au îndeplinit parţial, din 
cauza unor probleme apărute pe parcurs , cum ar fi : timp nefavorabil pentru lucrările de construcţie, 
indiferenţă din partea adulţilor, întirzierea surselor financiare şi reţinerea transferurilor. Ceea ce am avut în 
putinţă am realizat. 

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 

Activităţile propuse nu au fost întocmai cu cele realizate. Prima activitate pe care am propus-o am si realizat-
o , am organizat o adunare cu membrii grupului de iniţiativă şi agenţii economici, la care agenţii economici 
nu s-au prezentat.Această activitate s-a desfăşurat în prima săptamîna din timpul propus, au fost implicaţi 4 
membri ai grupului de iniţiativă. Următoarea activitate propusă a fost procurarea materialelor necesare, 
acţiune care nu a putut fi îndeplinită din cauza intirzierii surselor financiare, pina la urma s-au făcut 
transferurile si din banii acordaţi de APL in suma de 4000 lei am procurat ciment si nisip (PGS) pentru 
construcţia aleelor, instalarea băncilor si urnelor. Activitatea a-3-a se baza pe coordonarea cu direcţia liceului 
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în legătura cu elevii voluntari, activitatea sa desfăşurat în decursul săptămînii a-3-a , s-a făcut curăţenie pe 

teritoriul parcului şi s-a amenajat pentru instalarea băncilor şi urnelor. Au fost implicaţi in jur de 20 elevi 

voluntari din clasele a-10-a - a -12-a , impreuna cu membrii grupului de initiativa . în a-5-a săptămîna am 

instalat 6 bănci şi 2 urne , restul urmeaza sa le instalam odata cu constructia aleelor, terasei si locului special 

amenajat pentru copii. Nu am putut creea si aleele din cauza vremii. La aceasta activitate au participat 

aproximativ 12 tineri voluntari şi 2 membri ai grupului de iniţiativă. 

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

Membrii grupului de iniţiativă s-au implicat cît au putut, la fel şi mentorul. împreună găseam rezolvarea 

tuturor problemelor. Din parteneri doar APL sa implicat si ne-a finantat, agenţii economici insă - nu sau 

implicat, arătau doar indiferenţă. Liderul, impreuna cu citiva membri ai grupului de initiativa au dedicat 

proiectului aproximativ 15 ore pe saptamina . Mentorul sa dedicat acestui proiect in jur de 7 ore saptaminal. 

Fiecare din noi avea sarcini pe care trebuia sa le îndeplinim , de exemplu: fiecare mergea la citiva agenţi 

economici, ii informa despre proiectul nostru, le transmitea invitatii; mergeam la magazine de constructie, ne 

faceam cunoscuţi cu preturile , luam conturi bancare pentru transfer, etc. 

5. Menţionaţi categoriile şi numărul beneficiarilor direcţi şi indirecţi ai proiectului şi descrieţi 
impactul activităţilor proiectului asupra acestora: 

Din categoriile beneficiarilor majoritatea sunt tinerii, elevii , deoarece asa i-am motivat, le-am aratat că se 
poate, că dacă vor fi mai activi îşi vor vedea visurile împlinite. Acest parc a fost o mare dorinţă a tuturor 
sătenilor dar mai ales tinerilor. Numărul de beneficiari a acestui parc sunt în ju r de 1800 persoane, dintre care 
aproximativ 1300 beneficiari direcţi şi 500 indirecţi. 

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) 

Din păcate rezultatul final nu este cel dorit, din cauza unor probleme. Am fi dorit ca mai multe persoane sa se 

implice in implimentarea proiectului nostru. Din cauza timpului nefavorabil am incetat lucrările, dar ne 

asumăm raspunderea ca în cel mai apropiat timp sa finalizam totalmente obiectivele propuse. La moment 

parcul este realizat aproximativ 70% , sunt instalate urne , banei , lipsesc aleele deoarece timpul nu ne-a 

permis sa continuam lucrările. Am procurat aproape toate materialele necesare pentru alei din banii alocaţi de 

administraţia publica locala in jur de 40001ei. 

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

Pe parcursul lucrărilor am întîlnit diferite probleme de diferite tipuri: întirzierea transferurilor pentru 
procurarea materialelor de construcţie, din cauza ca modul de transferare a banilor prin cont durează; am 
intimpinat dificultăţi în discuţiile cu adulţii cu unii parteneri, deoarece nu ne acordau atenţia necesară. La 
toate problemele cît de cît ne-am stăruit sa găsim soluţii, însă la problema timpului nefavorabil nu am putut 
găsi soluţie. 
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8. Prezentaţi modul în care va continua proiectul după încetarea finanţării primite de la Fondul 
pentru Tineri Ialoveni: 

Proiectul va continua cu alte idei cu alte contribuţii după încetarea finanţării primite de la Fondul pentru Tineri 

Ialoveni. Avem nevoie de alte instalaţii pe teritoriul parcului precum : iluminare , construcţia unei terase , unui 

loc special amenajat pentru copii. La aceste idei avem promisiunea administraţiei publice locale că ne va 

susţine şi ne va ajuta cu alte contribuţii. Plus la aceasta vom cauta si alţi investitori atît locali cît şi străini. 

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.fondultineriIor.ind. 

Ideea înaintării acestui proiect a venit după cîteva săptămîni de la crearea grupului de iniţiativă. Propunearea 

a venit în urma efectuării a cîtorva focus - grupuri, la care am analizat împreună cu tinerii din localitate, 

problemele cele mai importante ale acestora. Printre multele necesităţi ale tinerilor, s-a evidenţiat lipsa unui 

parc in localitate. Făcîndu-ne cunoscuţi cu programul de granturi mici pentru tineri, am decis să înaintăm un 

proiect de amenajare a unui parc. Am trecut de selecţie şi proiectul a fost ales pentru finanţare. Apoi a urmat 

semnarea acordului de colaborare şi sa dat start implementării. Am creat un plan de acţiuni în baza căruia pas 

cu pas am ajuns la obiectivul propus. în prima etapă am realizat cîteva adunări cu adiministraţia publică locală, 

direcţia liceului, agenţi economici, la care am discutat despre modurile prin care pot sa ne ajute. în următorea 

etapă am informat persoanele - voluntare. Noi, membrii grupului de iniţiativă, împreună cu voluntarii am 

făcut ordine pe teritoriul viitorului parc. Cu susţinerea financiară din partea administraţiei publice locale am 

procurat materiale de construcţie necesare pentru amenajarea aleelor si bordurei. însă din cauza timpului 

nefavorabil nu am putut începe lucrările. Din suma cerută de la Fondul pentru Tineri Ialoveni am primit bănci, 

în număr de 8 bucăţi şi urne în număr de 4 bucăţi. Pe care le-am instalat pe teritoriului parcului după design-ul 

propus. Cam aceasta este povestea proiectului nostru. 

10. Vă rugăm să anexaţi Ia 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: fcol^WtA^ flouCU^ D ^ W c u 

Numele, prenumele Semnătura 

Mentor: I ( . Â6u>J±£L> 
Numele, prenumele Semnătura 
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