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RAPORT NARATIV 

1. Informaţii despre proiect 

Numele grupului de iniţiativă: Tinerii "Cineaşti" 

Titlul proiectului: "Proiecţia mediului este un lux pe care ni-1 putem permite" 

Liderul grupului de iniţiativă: Nacu Eugen 

Mentor: Mihalache Nina 

Localitatea: s. Vasieni 

Buget aprobat (lei): 2500 lei 

Număr de înregistrare şi data 

semnării Acordului de colaborare: 

Acord de colaborare nr PGM T-I/10/4 

Data prezentării raportului: 17.12.2010 

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

Scopul proiectului nostru este dezvoltarea atitudinii pozitive faţă de mediul înconjurător. Obectivele 

noastre sunt: Dezvoltarea responsabilităţilor fiecaruia dintre noi pentru propria sănătate şi pentru 

mediul înconjurător. încurajarea tinerilor de a acţiona pentru a produce schimbări pozitive in mediu, 

îmbunătăţirea comportamentului şi schimbarea atitudiniilor tinerilor faţă de natura. Conform 

activităţilor desfăşurate noi ne-am obţinut atît cît scopul cît şi obiectivile. 

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 

Desfăşurarea activităţilor au decurs în mod normal, cu mici schimbări faţă de planificarea iniţial. Dficultaţile au 

fost lipsa de timp, condiţiile meteo nefavorabile, aparate necesare. începutul proiectului a fost 01 noiembrie pînă 

la data de 15 decembrie. In cazul proiectului au beneficiat 25 de tineri de informare problemelor cu care ne 

confruntăm: problema mediului poluat. Toate întrunirile care le-am avut atit cît noi grupul de iniţiativă cît şi întreg 

colectivul Tinerii Cineaşti au avut loc în incinta Liceului Teoretic D. Cantemir s. Vasieni. Aceşti tineri s-au 

implicat activ în comunicarea pe care am încercat să o realizăm cu ajutorul lor. Noi membrii grupului de iniţiative 
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ne întilneam destul de frecvent in Centru de Resurse din liceu şi discutam cum evolueaza desfăşurarea proiectului 

şi informam destul de frecvent concurenţii care s-au inscris la concurs despre evoluţia proiectului. Sistematic 

petreceam 2-3 zile din săptămină in Centru timp aproximativ o ora jumate. Fiecare membru avea 

responsabilitatea de-a informa concurenţii de eventualele schimbări şi de informaţiile noi. Mentorul avea grija ca 

lucrurile să decurgă sub control şi unde aveam nevoie de ajutor ne ajuta. Spre finele proiectului am adunat 

, materialele video şi am stabilit ămpreuna cu Tinerii Cineaşti data concursului. La concurs au participat Tinerii 

Cineaşti şi elevii din Liceul Teoretic D. Cantemir, care a avut loc pe data de 8 decembrie. în cadrul concursului av 

fost prezenţi şi reprezentanţi de la Fondul pentru Tineri. 

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

activităţilor: 

Membrii grupului de iniţiative au făcut tot posibilul pentru a realiza proiectul pină la sfîrşit cu success. Mentorul 

nostru a fost mereu in preajma noastră ne-a susţinut moral cît şi fizic în întreaga activitate. Am fost sub controlul 

mentorului şi ne-am exprimat părerile în privinţa concursului. 

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

impactul activităţilor proiectului asupra acestora: 

Benificiarii indirecţi ai proiectului sunt familiile noastre şi ale colegilor noştrii şi vizitatorii blogului 

www vasienitv.wordpress.com şi situl www.curaj.tv aproximativ 2000 persoane . 

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 reuşit să ne realizăm scopul propus. Am reuşit să colectăm 7 materiale video cu care vrem sa 

atragem atenţia oamenilor despre sănatatea noastră care este dirijată de mediul înconjurător. 

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

depăşirea acestora: 

Dificultăţile pe care le-am întilnit au fost lipsa aparatelor de filmat si prognoza meteo. Soluţii am găsit 

pentru ca am vrut să ne obţinem scopul şi am găsit aparate de la prieteni, rude si susţinătorii noştrii de 

la Hyde Park. în privinţa prognozei meteo am anulat şedinţele pe altă data. 

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

pentru Tineri Ialoveni: 

Preconizăm sa mai facem activităţi pe 7 aprilie Ziua Mondială pentru Sănatate şi 22 aprilie Ziua 

Mondială a Mediului, unde vom aminti că aceste acţiuni sunt legate cu proiectul Protecţia mediului est 

un lux pe care ni-1 putem permite. 

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. 
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Gtupul de iniţiative Tinerii Cineaşti l-am creat în 2009 pentru că doream să participămla cursul de video-

jurnalism Academia Curajului oferit de Hyde Park. La cursuri am invăţat tehnici de manevrare a 

aparatelor de filmat, tehnici şi reguli importante în realizarea materialelor video. De atunci am creat un 

blog www.vasienitv.wordpress.com pe care cu părere de rău nu putem publica materialele noastre video 

pentru că nu avem echipamentul necesar. Ne-am incercat norocul la acest concurs pentru a obţine un 

note book penrtu a avea de unde încărca materialele noastre video şi de-a prezenta colegilor nostril 

importanţa unui mediu curat. 

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: J^OSAJ. 8ujQ£X\ J ^ (XtU. 

Numele, prenumele Semnătura 

Mentor: 

Numele, prenumele Semnătura 
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