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RAPORT NARATIV 

1. Informaţii despre proiect 

Numele grupului de iniţiativă: Tineri si Ingenioşi 

Titlul proiectului: Informarea-un pas sigur spre viitor 

Liderul grupului de iniţiativă: Rotari Gheorghii 

Mentor: -

Localitatea: s.Tipala r. laloveni 

Buget aprobat (Ici): 2500 Iei 

Număr de înregistrare şi data 
semnării Acordului de colaborare: fJ\- ii (loi<X .Vi Hv^VuJfrUt Joio 

Data prezentării raportului: 10 decembrie 

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

Proiectul a fost realizat conform planului de acţiuni, unde am realizat o vasta campanie de oferire a 
informaţiei privind voluntariatul-munca de voluntariat, dar si instalarea panoului informativ. 

Obiectivul grupului de initiativa a fost sa oferim informaţii tinerilor despre: voluntariatul-munca de 
voluntariat, scriera proiectelor, ce este un grup de initiativa, unde pot aplica proiectele, pe care site-uri 
pot gasi mai multa informaţie despre scrierea proiectelor. 

3. Detaliaţi activităţile desfăşurate în cadrul proiectului: 

Vă rog subliniaţi următoarele aspecte pentru fiecare activitate: 
• Descrierea activităf ii/cum s-a realizat aceasta/schimbări faţă de planificarea iniţială 
• Perioada de desfăşurare/durata 
• Cine a fost implicat/ cum a fost promovată activitatea 

Activităţile desfasurate in cadrul priectului au fost realizate cu succes, doar ca au fost unele schimbări ale 
activitatilor fata de planificarea iniţiala, unde am efectuat 2 mese rotunde si doar 2 seminare cu tematici 
diferite,unde am abordat si unele teme care trebuiau sa fie realizate la alte seminare de exemplu :protectia 
mediului, drepturile omului, nivelul de cultura etc. Pe parcursul acestei perioade 23 octombrie-15 decembrie au 
fost implicau 40 de elevi cu virsta 16-18 ani, unde un aport foarte mare 1-a adus atit. grupul nostru de initiativa cit 
si Directoarea liceului, Maria Castravet, dar si alti profesori care s-au implicat pentru realizarea activitatilor. 
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4. Descrieţi implicarea membrilor grupului de iniţiativă, a mentorului şi a partenerilor în derularea 
activităţilor: 

Membrii grupului de iniţiativa s-au implicat foarte activ, dind dovada de experienţa si curaj, cu toate ca este foarte 
greu sa tii lecţii elevilor si chiar profesorilor care cindva ne-au invatat pe noi. Noi am dat tot ce am avut mai bun, 
ca aceste activitati sa fie bine venite si sa aiba succese in fata elevilor. Ne-am mobilizat ori de cite ori a fost nevoie 
pentru ca tinerii din Liceul Teoretic Tipala sa inteleaga ca totul se poate, doar iniţiativa sa fie si susţinere 
reciproca. 

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

Benificiarii direcţi ai proiectului silit elevii, dar si profesorii, care au avut posibilitatea de a lua cunoştinţa 
de aspectele informării, voluntariatului, dar si despre scrierea proiectelor. Intr-un final au dat dovada de 
interes si implicarea lor in societate. Spun cu voce tare ca orice lucru bun făcut astazi ne face cinste si 
mine. 

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) 

Rezultatele finale au fost cele pe care le-am aşteptat. In primul rind sensibilizarea opiniei publice, in 
special a elevilor ceea ce priveşte instalarea panoului, dar si informarea depre munca de voluntariat. S-a 
observat implicarea activa a elevilor in cadrul seminarelor cit si la instalarea panoului informativ. Intr-un 
final noi am urmărit ca tinerii din liceu sa poata scrie proiecte si sa se implice in orice alta activitate. 

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

Pe parcursul implimentarii proiectului nu am intilnit dificultati in realizarea seminarelor. Doar ca am 
schimbat data desfasurarii acestor seminare. In general totul a fost bine si noi ne-am descurcat 
excelent. 

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

Dupa încetarea finanţaţii primite de Ia Fondul pentru Tineri Ialoveni, Consiliul Local de Tineri va fi 
onorat sa asigure continuitatea si durabilitatea proiectului. Un rol foarte important il vor avea si elevii 
Liceului care vor monitoriza permanent, implimentind noi informaţii si acţiuni desfasurate in comuna 
Tipala. 

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.fonduItinerilor.md. 

Incepind cu desfasurarea proiectului la prima masa rotunda noi am ramas uimiţi de interesul elevilor, care 

doreau sa se implice in acest proiect. Dupa care au urmat 2 seminare cu tematici diferite unde am discutat 
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despre: cultura,protectia mediului, studii, scrierea proiectelor, munca de voluntariat ce adus la diferite 
schimburi de opinii, dezbateri si implicare mai activa a elevilor in grupuri. Atunci cind am instalat panoul 
informativ tinerii voluntari s-au implicat si au dat dovada de interes si dorinţa de a schimba lucrurile spre 
bine. In urma implementării proiectului, tinerii din Liceul Teoretic Tipala dispun de un spectru mai larg de 
informaţii, conştientizează responsabilitatea respectării drepturilor omului, a protectie mediului, scrierea 
proiectelor si se pot implica in diferite activitati. Suntem fermi convinşi ca elevii Liceului Teoretic Tipala vor fi 
cei care vor scrie noi proiecte pentru comuna dar si pentru liceu. Noi ca grup de initiativa am dat tot ce am 
avut mai bun si am reuşit sa capatam încrederea elevilor,profesorilor ca totul se poate, doar initiativa sa fie 
si susţinere reciproca. 

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 Ia activităţi din cadrul proiectului; 
• orice alt material pe care îl consideraţi relevant pentru modul de desfăşurare a proiectului. 

Liderul grupului de iniţiativă: ^ ^ i Q j ^ f j f C . ^ , 

Numele, prenumele ' J Semnătura 

Mentor: 

Numele, prenumele Semnătura 
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