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1.

Informaţii despre proiect

Numele grupului de iniţiativă:

Grupul de iniţiativă constituit din elevii clasei a XH-ea „A"

Titlul proiectului:

Implicarea tinerilor în activităţi culturale şi sociale - o necesitate a
timpului.

Liderul grupului de iniţiativă:

Căpăţină Rodica

Mentor:

Pulbere Aliona

Localitatea:

Mileştii Mici

Buget aprobat (lei):

2500 lei

Număr de înregistrare şi data
semnării Acordului de colaborare:

nr. PGM T-I/10/09
01 noiembrie 2010

Data prezentării raportului:

08 decembrie 2010

2.

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

La finalul proiectului am confecţionat cortina în întregime pînă la data de 26 noiembrie 2010. în aceeaşi zi a avut
loc serata în cadrul Campaniei de colectare a fondurilor de carte pentru a mări numărul de cărţi din biblioteca
liceului. Astfel ne-am îndeplinit scopul propus, ca fiind o clasă absolventă, să desfăşurăm în acest an cîteva
activităţi extraşcolare, deoarece anume ele rămîn în memorie şi au un impact asupra tuturor. De asemenea ne-am
propus să facilităm organizarea unor activităţi extraşcolare şi de a le face mai interactive, implicînd cît mai mulţi
elevi în organizarea acestor activităţi culturale.
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
• Perioada de desfăşurare/durata
• Cine a fost implicat/cum a fost promovată
activitatea

iniţială

Am organizat şedinţa cu membrii grupului de iniţiativă cu privire la începerea lucrărilor pentru proiectul dat, la
care au participat toţi membrii echipei noastre. Această şedinţă a avut loc în I săptămînă a lunii noiembrie, în
cadrul ei am concretizat de ce avem nevoie şi am stability cine şi cu ce se va ocupa în cadrul proiectului.
In săptămînă a II şi a III au fost procurate materialele necesare pentru confecţionarea cortinei.

o b
E^ElManTrnliTu'il'L'rÎItHrr0",0'
Î ' r '
* » » 4 . E c o - R i z e n H n partenenat cu Consiliul Raional lalov.™. .ustfnut financiar de F ^ d a ţ , a
Est
d mUnite
' « « » pentru
» l e « oDezvoltare
r d a t e d e AInternaţionali
p * » , S u e d e (USAID)
z i pentru prin
Cooperare
f i Dezvoltare
(Sida/Asdi), Ministerul Afacerilor Externe al Danemarcei (DANIDA) , i Agenda
Statelor
intermediul
Fundaţiei Internaţionali
Eurasia, in
cooperare cu Ministerul Tineretului şi Sportului al Republicii Moldova.

# Sida

of Dent»«*

iMNim

% Wz

USAID

FROM THE AMERICAN PEOPLE

3

£u**Sr* roUKMtiON

In săptămîna a III băieţii grupuliu s-au ocupat cu sudarea carcasei cortinei, iar în săptămîna a IV s-a cusut
draperia şi s-a instalat cortina în întregime
Pe data de 26 noiembrie a avut loc serata dedicată încheierii Campaniei de colectare a fondurilor de carte pentru
biblioteca liceului, în cadrul căreia am folosit şi cortina confecţionată de noi. La această activitate au fost prezenţi
părinţi, profesori, elevi, dar şi alte personalităţi din raion şi comună ca : Natalia Petrea, vicepreşedintele raionului
Ialoveni, parohul bisericii din comună, părintele Emanuil, Nicolae Andronachi, viceministru Tineret şi Sport ş.a.
astfel am reuşit să promovăm proiectul nostru în comunitate.

4. Descrieţi implicarea membrilor grupului de iniţiativă, a mentorului şi a partenerilor în derularea
activităţilor:
Toţi membrii echipei împreună cu mentorul au participat activ la desfăşurarea proiectului.
Băieţii din grupul de iniţiativa s-au implicat la sudarea cortinei, insa fetele s-au ocupat cu amenajarea draperiei
cortinei. Din afara grupului de iniţiativă a fost implicată o croitoreasă care s-a ocupat cu cusutul draperiei. Pentru
promovarea proiectului am implicat şi alţi elevi din liceu, care ne-au susţinut la informarea apropiaţilor, de
asemenea Racoviţă Ecaterina, membra Fondului pentru tineri, a publicat un articol pe Ialovenionline care prezintă
una din activităţile noastre.
5.

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

De acest proiect vor beneficia toţi cei aproximativ 500 de elevi ai şcolii noastre, care credem că se vor implica
cu dăruire în activităţile extraşcolare, iar noi,absolvenţii, vom transmite cu demnitate această ştafetă celor care vin
după noi. Credem că copilăria „vîrsta tuturor vîrstelor" merită să fie trăită de toţi copiii frumos sau , cel puţin,
adecvat. De asemenea sperăm, prin aceste activităţi, să convingem mai mulţi părinţi şi alţi membri ai comunităţii să
se implice activ în viaţa liceului şi să ne susţină activ.

6. Descrieţi / prezentaţi rezultatele finale obţinute:

Vă rugăm să subliniaţi următoarele aspecte
• Criterii (ce aţi urmărit să evaluaţi) De ex. Gradul de participare/implicare
proiectului
• Indicatori (ce aţi măsurat)

în cadrul

activităţilor

In urma acestui proiect am urmărit să sensibilizăm tinerii pentru implicarea în activităţi culturale şi sociale, acest
proiect ne-a moilizat şi pe noi, membrii grupului de iniţiativă, unindu-ne şi facîndu-ne mai receptivi la problemele
celor din jur. Implicarea în acest proiect a fost a tuturor membrilor grupului, care au sudat carcasa cortinei,au
amenajat-o, iar în final am organizat şi o serată utilizînd în cadrul ei cortina, la care au participat elevii din liclu
demonstrindu-şi talentele. Deci muncind tot colectivul de elevi la acest proiect, am făcut posibilă crearea cortinei'
care crează acea atmosferă de sărbatoare la orice eveniment organizat, creînd cel puţin aspectul intuitiv al unei săli
de festivităţi.

7. Detaliaţi dificultăţile întâlnite pe parcursul implementării proiectului şi soluţiile găsite pentru
depăşirea acestora:
Dificultăţile pe care l-am întâlnit pe parcursul implimentării acestui proiect a fost lipsa unui sudor cu experienţă,
dar ne-am implicat singuri pentu a soluţiona această problemă, astfel băieţii din clasa noastră ne-au susţinut,
participînd la sudarea carcasei pentru cortină.
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8.

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

Orice proiect nu este suficient de eficient, dacă nu are şi continuitate. Credem că crearea unei tradiţii este un
început bun pentru a demonstra că tinerii vor o schimbare în bine a lucrurilor. De aceea, prin exemplul propriu,
vom convinge şi alţi elevi să se implice în activităţi de acest gen. Prin informarea directă a părinţilor, cît şi a
Administraţiei Publice Locale sperăm să-i convingem să susţină activităţile culturale din cadrul liceului. De
asemenea, cu diferite ocazii, vom apela la susţinerea lor prin implicarea în diferite concursuri, serate etc. Iar la
Intilnirea tradiţională cu absolvenţii, Anul Nou etc. vom demonstra că orice ajutor din partea comunităţii este util
şi necesar.

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.

Grupul nostru de iniţiativă reprezintă o clasă absolventă a Liceului Teoretic "M. Bârca" din com. Mileştii Mici.
Elevii din grupul nostru nu sunt indiferenţi faţă de problemele cu care se confruntă liceul nostru. Una dintre ele
este şi lipsa în cadrul şcolii a unei săli de festivităţi, spaţiu în care sunt desfăşurate în condiţii adecvate activităţile
culturale şi de divertisment pentru elevi. Astfel, noi am venit cu o ideea de a construi o cortină mobilă care să
poată fi montată în holul sau cantina liceului, cele mai largi spaţii în care se pot desfăşură acţiuni culturale.
Participînd la acest proiect, ne-am dat seama că împreună putem realiza lucruri pe care nu credeam că am fi
capabili să le facem. Cel mai important lucru obţinut de noi este desigur încrederea pe care ne-au acordat-o cei din
jurul nostru: colegi, profesori, părinţi. Un moment nu mai puţin important este şi cortina propriu-zisă , care,
pentru sutele de elevi care studiază în scoală, va face ca sărbătorile din timpul anului şcolar să devină mai
interesante, bine organizate şi într-o atmosferă mult mai apropiată unei săli de festivităţi. Totodata, în această
perioadă, am desfăşurat şi cîteva activităţi extraşcolare la care au fost invitaţi părinţii, reprezentanţii administraţiei
publice locale şi ai business-ului. Deci scopul pe care noi ni l-am propus s-a realizat cu ajutorul Fondului pentru
Tineri şi a grupului de iniţiativă.

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:

Căpăţina Rodica
Numele, prenumele

Mentor:

Semnătura

Pulbere Aliona
Numele, prenumele

Semnătura

.Fondul pentru Tineri la oveni este un proiect implementat de către Asociaţia Obştească „Eco-Răzeni" tn 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
Statelor Unite pentru Dezvoltare Internaţională (USAID) prin intermediul Fundaţiei Eurasia. în cooperare cu Ministerul Tineretului şi Sportului al Republicii Moldova
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