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RAPORT NARATIV
1.

Informaţii despre proiect

Numele grupului de iniţiativă:

Grupul de iniţiativă format din elevii clasei a Xll-ea „B" din
L/T „M.Bârcă"

Titlul proiectului:

Informarea la timp şi corectă este o cerinţă a timpului.

Liderul grupului de iniţiativă:

Andronachi Natalia

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:

07.12.2010

2.

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

Proiectul a fost realizat în perioada 05.11.2010 - 06.10.2010
în cadrul proiectului am realizat 3 panouri:
-" Mîndria şcolii" ( panou ce conţine pozele elevilor premianţi din liceu )
- "Din activităţile elevilor" ( panou constituit din pozele activităţilor desfăşurate în cadrul liceului)
- Curier informativ" - ( panou informativ care va fi actualizat mereu în conformitate cu evenimentele
/ activităţile ce vor avea loc în liceu)
Odată cu realizarea acestor panouri s-au îndeplinit obiectivele acestui protiect - constituirea
panourilor informative pentru a spori accesul la informaţie în cadrul liceului.

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 afost implicat/ cum a fost promovată activitatea
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în prima săptămînă a lunii noiembrie, am realizat şedinţa cu privire la concretizarea acţiunilor
referitoare la desfăşurarea proiectului(format din membrii grupului de iniţiativă). Şedinţa a avut loc
in cadrul liceului nostru.
în a INII săptămînă a lunii noiembrie ne-am deplasat şi a procura materiale necesare pentru
confecţionarea panourilor, cu susţinerea mentorului şi a unei personae specializate în domeniu.
Deasemenea, în această perioadă am realizat pozele şi am colectat informaţiile necesare pentru
amenajarea panourilor.
După finalizarea procesului de colectare a informaţiilor şi de realizare a panourilor, în perioada
celei de-a patra săptămîni a avut loc montarea panourilor în liceu. Am finalizat proiectul în prima
saptamina a lunii decembrie. La încheiere am organizat o campanie de informare in incinta liceului
la care am avut drept scop colectarea de fonduri pentru desfăşurarea unei campanii întru
susţinerea copiilor cu dizabilităţi. Această campanie a fost realizată de către membrii echipei
noastre, cu susţinerea mentorului şi a curatorului, dar şi a altor persoane care au dorit să se implice

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
Dupa confecţionarea panourilor, echipa a colectat toată informaţia necesară pentru panouri
Pentru primele două panouri, montarea,imprimarea pozelor a fost efectuată din resursele şi forţele
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Toate aceste activităţi s-au desfăşurat cu ajutorul şi supravegherea mentorului - Pulbere Aliona şi
a curatorului de proiect - Racoviţa Ecaterina.
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categoriile şi numărul beneficiarilor direcţi şi indirecţi ai proiectului şi descrieţi
impactul activităţilor proiectului asupra acestora:

Beneficiarii acestui proiect sunt toate persoanele ce au acces la liceul nostru:
- cadrele didactice
-

elevii din liceu

-

persoanele care au tangenţe cu liceul ( părinţi, administraţia publică)
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Cu ajutorul acestor panouri atît elevii şi cadrele didactice, cît şi celelalte categorii de beneficiari
vor avea acces la informaţii ce vizează activitatea liceului.
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Panoul "Mîndria şcolii" considerăm că va fi un imbold pentru ceilalţi elevi ca să tindă spre
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Panoul cu activităţi va constitui o sursă de informare şi la fel de motivare pentru ceilalţi elevi de a
se implica in activ în desfăşurarea activităţilor de voluntariat ce se petrec în liceu
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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

în urma desfăşurării acestui proiect, grupul de initiativă şi-a dezvoltat abilităţi
de colaborare în grup , implicare activă în activităţi extracurriculare, comunicare şi voluntariat.
Activităţile desfăşurate de membrii echipei i-au motivat şi pe unii elevi din liceu să contribuie cu
ajutorul lor în desfăşurarea proiectului.
Toţi membrii echipei s-au implicat activ în toate activităţile ce s-au desfăşurat în cadrul
proiectului.Deasemenea am urmărit reacţia direcţiei liceului şi am rămas mulţumiţi de receptivitatea
de care au dat dovadă şi de susţinerea acordată.
O altă contribuţie a venit din partea elevilor din liceu,dare au ajutat cu resurse financiare,contribuind
la fondul liceului.de unde s-a luat o sumă de bani pentru imprimarea pozelor necesare pentru
primele două panouri.
Curatorul de proiect de asemenea s-a implicat activ împreună cu noi în realizarea proiectului.

7. Detaliaţi dificultăţile întâlnite pe parcursul implementării proiectului şi soluţiile găsite pentru
depăşirea acestora:
Am întîmpinat dificultăţi la realizarea pozelor pentru panou, deoarece nu dispunem de un aparat
foto , de aceea trebuia să apelăm de fiecare dată la o persoană din afara grupului şi să ne
conformăm timpulului limitat impus de proprietarul aparatului.
Pînă la urmă am efectuat toate pozele,însă ne-am mobilizat mai greu din această cauză.

8. Prezentaţi modul în care va continua proiectul după încetarea finanţării primite de la Fondul
pentru Tineri Ialoveni:
Proiectul va avea continuitate ,căci aceste panouri vor fi înnoite de fiecare dată cu informaţii noi şi
respectiv poze noi.
Sursă pentru cheltuielile necesare imprimării pozelor va fi fondul de bani al liceului,acumulat cu
susţinerea elevilor şi a părinţilor.

>. 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.
Informarea este un aspect important pentru dezvoltarea întregii comunităţi.Din păcate, aceasta a
fost o problemă persistentă timp de cîţiva ani în liceul din comuna Mileştii Mici,deoarece acesta nu
dispunea de panouri corespunzătoare destinate acestui compartiment, iar acele existente erau
deteriorate din cauza vechimii lor şi a lipsei de resurse necesare pentru renovare.
Grupul nostru de iniţiativă, format din elevii clasei a XII-a "B" ,a fost receptiv la campania de
promovare a „Programului de granturi mici" desfăşurat de "Fondul pentru Tineri Ialoveni" şi a
considerat acest program ca o şansă de a soluţiona această problemă.
Cu scopul de a rezolva problema existentă şi considerînd că persoanele informate nu pot fi
manipulate,noi am elaborat proiectul cu genericul" Informarea la timp şi corectă este o cerinţă a
timpului."
Primind finanţare,noi am reuşit să realizăm tot ceea ce ne-am propus în cadrul acestui proiect- am
elaborat 3 panouri informative - „Mîndria şcolii", "Din activităţile elevilor"şi "Curier informativ".Toate

acestea au scopul de a menţine legătura cu persoanele ce au tangenţe cu activitatea liceului nostru,
de a informa elevii despre activităţile ce se vor desfăşura în cadrul liceului şi de a-i motiva să
participe şi să se încadreze în mai multe activităţi de voluntariat şi să tindă spre success.la fel ca
colegii lor premianţi.
Noi aducem mulţumiri "Fondului pentru tineri laloveni" pentru susţinerea acordată în cadrul
desfăşurării acestui proiect şi pentru că a fost receptiv la cererea noastră de finanţare,
împreună noi am reuşit să soluţionăm una dintre problemele cu care se confrunta liceul şi care ne ^
afecta direct şi pe noi, şi sperăm ca aceste panouri să fie utile tuturor categoriilor de beneficiari şi să
servească ca un exemplu generaţiilor următoare ca să înţeleagă că implicarea activă în societate
este o cale de afirmare şi dezvoltare nu numai a comunităţii din care facem parte, dar şi a noastră împreună vom reuşi!

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:

Andronachi Natalia
Numele, prenumele

Mentor:

Semnătura

Pulbere Aliona
Numele, prenumele

Semnătura

.Fondul pentru Tineri laloveni" este un proiect implementat de către Asociaţia Obştească „Eco-Râzeni" în parteneriat cu Consiliul Raional laloveni. susţinut financiar de Fundaţia
Est-Europeanâ 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 intennediul Fundaţiei Eurasia. în cooperare cu Ministerul Tineretului şi Sportului al Republicii Moldova.
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