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Consiliul
Raional
laloveni
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R A P O R T NARATIV

1.

Informaţii despre proiect

Numele grupului de iniţiativă:

Speranţa

Titlul proiectului:

Tinerii pentru promovarea unui mod sănătos de viata

Liderul grupului de iniţiativă:

Vlas Mariana

Mentor:

J u m i r Tudor

Localitatea:

s.Ulmu

Buget aprobat (lei):

5000,00 lei (cinci mii lei)

Număr de înregistrare şi data

06

semnării Acordului de colaborare:
Data prezentării raportului:

2.

17.12.2010

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

Proiectul a avut ca obiectiv susţinerea echipelor de basket şi f o t b a l . Realizarea acestui proiect a fost
posibilă cu sprijinul Fondului pentru T i n e r i . Obiectivele propuse în plan au fost atinse : s-au procurat
24 seturi de uniforme sportive , din sumele alocate de agenţii economici şi A P L au fost achiziţionate
mingi în număr de 6 . Desfăşurarea a avut loc prin intermediul activităţilor colective cu caracter
sportiv - competiţiile amicale cu comunităţile vecine .

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

Conform planului de acţiuni prima activitate a fost axată spre informarea echipelor . S-a desfăşurat în incinta
L.T. "M.Eminescu" la 11 .11 2010 ora 13 :00 cu un număr de 46 de participanţi - echipele de basket şi fotbal,
reprezentanţi de la primăria s.Ulmu . Din motivul nesuprapunerii timpului cu termenului de implimentare care a
corespuns cu vacanţa de toamnă activităţile au fost înfăptuite contrar ordinii stabilite . Procurarea echipamentului
a avut loc la data de 16.11.2010 unde a fost implicat mentorul grupului şi reprezentanţi de la Fondul pentru Tineri
Fondul pentru Tineri laloveni" este un proiect implementat de către Asociaţia Obştească „Eco-Răzeni" în parteneriat cu Consiliul Raional laloveni. susţinut financiar de Fundaţia
Est-Europeană din resursele acordate de Agenţia Suedeză pentru Cooperare şi Dezvoltate 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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. în prima zi de iarnă s-a desfăşurat competiţia de basket cu Ruseştii-Noi, participanţii fiind în număr de 46 ,
unde echipa liceului a ieşit învingătoare .In activitatea sub numărul 4 , la care au fost prezenţi 50 jucători şi peste
90 suporteri, s-a deşfaşurat competiţia cu echipa liceului din Costeşti la 03.12. 2010 unde în ambele seturi
sportive echipa L.T Ulmu a învins . Implicaţi în buna organizare şi desfăşurarea activităţilor a fost echipa
"Speranţa" . Ca promotor al tuturor acţiunilor cu caracter competiţional a fost profesorul de educaţie fizică ,
Jumir Tudor . S-a planificat achiziţionarea a 20 seturi de uniforme sportive însă au fost procurate 24 .
Competiţia cu L.T din Bardar nu a putut fi realizată însă s-a desfăşurat cu echipa din satul Costeşti

4. Descrieţi implicarea membrilor grupului de iniţiativă, a mentorului şi a partenerilor în derularea
activităţilor:
Membrii grupului s-au implicat activ la toate activităţile propuse în planul de acţiuni. In organizarea şedinţei de
informare a fost responsabilă Braghiş Ana şi mentorul Jumir Tudor . La sensibilizarea APL liderul grupului
"Speranţa" Vlas Mariana a participat la şedinţa cu primarul şi specialistul pe probleme de tineret. Proiectul a
încadrat şi voluntari care au deşfaşurat acţiunea de colectare a surselor băneşti pentru achiziţionarea mingilor de
basket şi pentru plasarea activităţilor pe resursele web . Pentru monitorizarea directa a datelor prin intermediul
materialului video , text, foto şi elaborarea standului informativ a fost responsabil grupul "Speranţa" . Mentorul
grupului Jumir Tudor a desfăşurat toate acţiunile cu caracter sportiv iar în cadrul competiţiilor a fost arbitru .
5. Menţionaţi categoriile şi numărul beneficiarilor direcţi şi indirecţi ai proiectului şi descrieţi
impactul activităţilor proiectului asupra acestora:
Beneficiari direcţi sunt 30 elevi care fac parte din echipa de basket. Majoritatea sunt cu vîrste cuprinse
între 14 - 18 ani . Ca beneficiari indirecţi sunt 50 tineri care practică secţiile sportive ale liceului .
Activităţile au avut un impact pozitiv asupa tinerilor aceasta sporindu-le spiritul competiţional şi o
organizare mai corectă a ţinutei estetice .

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

Proiectul a urmărit susţinerea tinerilor care practică sportul . Am urmărit nivelul de participare şi
incluziune a tinerilor beneficiari în acţiunile de promovare a proiectului , în acţiunile de colectare a
ajutorului bănesc şi sensibilizare a agenţilor economici . Tinerii s-au arătat activi în realizarea
standului informativ . Rezultatele au fost satisfăcătoare în ambele meciuri echipa a devenit învingătoare
după mult timp de pregătire şi antrenament riguros .

7. Detaliaţi dificultăţile întâlnite pe parcursul implementării proiectului şi soluţiile găsite pentru
depăşirea acestora:
Dificultăţile care au stagnat buna desfăşurarea a proiectului au fost de ordin minor . Nesuprapunerea
termenului stabilit cu vacanţa de toamnă a tărăgănat procurarea echipamentului sportiv . Din cauza
situaţiei interne a liceului din Bardar unica dificultate de acest gen a fost cautarea unei alte echipe care
ar putea participa Ia competiţie.

8. Prezentaţi modul în care va continua proiectul după încetarea finanţării primite de Ia Fondul
pentru Tineri Ialoveni:
.Fondul pentru Tineri Ialoveni" este un proiect implementat de către Asociaţia Obştească „Eco-Răzeni" în 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 intemiediul Fundaţiei Eurasia. în cooperare cu Ministerul Tineretului şi Sportului al Republicii Moldova.
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Proiectul va continua prin participare activă la competiţiile raionale şi la spartachiade , promovarea
Fondului pentru Tineri prin intermediul uniformei care are sigla corespuzătoare . Se va plasa în
continuare materiale pe resursele web şi pagina oficială a satului şi a raionului.

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.

A fost o poveste pentru tinerii care doreau să poată să meargă la competiţii fără a nu fi blamaţi pentru
aspectul exterior . în una din zilele de toamnă calde , aducătoare de speranţă va veni o rază care va
schimba în totalitate ideea despre fericire şi planuri de viitor . A fost gîndită o idee de cei care sunt pe
ultima sută de metri a ciclului liceal,clasa XII-a Real - pentru o amintire şi pentru o rutină atît de
indispensabilă. Cules cu grijă , orice litera a proiectului scris de Braghiş Anna , arăta dorinţa de a avea , a
primi, a se îndeplini . Plimbat prin autobuzele de praf, prin oraş în ultimele zile de septembrie , după amiază proiectul îşi găsi un loc în sertarul unei mese de la Consiliul Raional Ialoveni. Speranţa venise
odată cu faza incipientă a interviului. Traversînd o bucată bună de timp ajunsem cu speranţa la ziua cea
mare 1 noiembrie - Semnarea contractului de colaborare cu Fondul pentru Tineri. Liderul grupului Vlas
Mariana prima dată semnase un contract atît de serios care cerea responsabilitate . Ajutaţi de
reprezentanţii FT şi de mentor, visul în data de 16 noiembrie devine realitate, spre liceul nostru erau
îndreptate 24 uniforme sportive noi-nouţe , atît de mult rîvnite . Iarna a început cu o ninsoare poate
subită însă sosirea ei a fost sărbătorită în stil american , competiţia desfăşurîndu-se ca sub egida NBA .
Suporteri înfocaţi, strigăte de victorie şi insucces , nervi şi faultări, lovituri de pedeapsă acestea au fost
doar unele aspecte ale celor două competiţii care pe alocuri nu păreau deloc amicale . în culorile
albastru -succes şi roşu - curaj am dovedit că putem şi vrem , am dovedit ca putem fi uniţi în colaborarea
cu Consiliul Raional şi Fondul pentru Tineri. Vom fi uniţi şi în 2011!!!

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:

Vlas Mariana
Numele, prenumele

Mentor:

Semnătura

Jumir Tudor

^
Numele, prenumele

Semnătura

.Fondul pentru Tineri Ialoveni" este un proiect implementat de către Asociaţia Obştească „Eco-Răzeni" In 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. In cooperare cu Ministerul Tineretului şi Sportului al Republicii Moldova.
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