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Cuvînt înainte

C

u mîndrie afirm că, de ceva timp, politicile de tineret din raionul Ialoveni
sînt marcate simţitor de activitatea
Programului „Fondul pentru Tineri Ialoveni”
– mecanism eficient de participare a tinerilor la viaţa social-economică a raionului, de
stimulare a tinerilor dotaţi ca să-şi aducă
contribuţia în dezvoltarea comunităţii lor,
de sensibilizare a autorităţilor şi a societăţii
civile pentru a investi în domeniul tineretului – o şansă ca să avem un viitor mai sigur.
Cele trei runde de granturi mici ale Fondului relevă ideile ingenioase, inovatoare ale
tinerilor prin antrenarea capacităţilor, competenţelor,
abilităţilor actorilor comunitari, prin modelele de bune
practici în domeniul tineretului.
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Cu aleasă consideraţiune,
Nicolae ANDRONACHI,
Preşedintele Raionului Ialoveni
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Sergiu GURĂU
Preşedintele Asociaţiei Obşteşti „Eco-Răzeni”

Partea I. Prezentare Generală
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F

ondul pentru Tineri Ialoveni a apărut
ca răspuns la nevoia de a dezvolta un
mecanism viabil prin care să fie sprijiniţi tinerii ca să participe activ la transformarea comunităţilor în care trăiesc.
Programul şi-a propus să demonstreze că
bunele intenţii, resursele oferite de donatori şi potenţialul tinerilor se transformă
în impact social real şi măsurabil, iar prin
puterea exemplului să formeze o nouă generaţie de tineri preocupaţi de dezvoltarea
personală şi comunitară. Prin intermediul
programului, am cunoscut deja tineri extraordinari care-şi doresc, sînt pregătiţi şi au
demonstrat că pot face viaţa mai bună în
localităţile lor.
Primii doi ani de activitate au fost o perioadă despre care mai bine lăsăm să vorbească rezultatele prezentate în paginile raportului, dar
nu înainte de a-mi exprima recunoştinţa şi să le mulţumesc tinerilor care au activat în grupurile de iniţiativă şi
au dat sens existenţei noastre, finanţatorilor şi donatorilor care au investit încredere în noi şi au făcut ca vise să
devină realitate, partenerilor şi colaboratorilor care au
venit alături de noi şi au contribuit direct la realizarea
programului, echipei de voluntari fără de care nu ne-am
fi descurcat în această muncă atît de importantă, în acelaşi timp reafirm dorinţa de a prelungi colaborarea cu
toţi cel puţin la acelaşi nivel de intensitate şi în anii ce
urmează.
Vă invit ca şi în continuare să fiţi alături de noi sau
vă încurajez cît mai curînd să deveniţi prietenii Fondului
pentru Tineri Ialoveni.
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Partea I

Prezentare generală
1.1. Conceptul programului
La baza conceptului Fondul pentru Tineri Ialoveni stă
faptul că tinerii sînt cei care vor modela viitorul. Paradoxal
însă, oportunităţile lor de a modela prezentul nu sînt întotdeauna disponibile. Astfel, potenţialul tinerilor, creativitatea şi energia lor sînt valorificate de societate doar parţial.
Fondul pentru Tineri Ialoveni oferă tinerilor un cadru în
care ei să lucreze împreună şi să ia decizii privind comunităţile din care fac parte, este un program care încurajează şi
sprijină iniţiativele tinerilor de a se implica în viaţa socială
a comunităţilor.
Acest program este administrat de
un grup de tineri, selectaţi şi instruiţi,
cunoscuţi ca şi “cei mai tineri bancheri
din Ialoveni” care acumulează, promovează şi administrează transparent
un fond special destinat finanţării proiectelor iniţiate şi implementate de
către tineri pentru dezvoltarea comunităţilor locale. Fondul destinat iniţiativelor civice ale tinerilor creează un
nou val de activism şi angajament din
partea acestora, dîndu-le posibilitatea
să identifice problemele comunităţii şi
apoi să încerce să le rezolve în echipă.
Programul „Fondul pentru Tineri” a fost lansat în raionul Ialoveni în aprilie 2010, la iniţiativa Asociaţiei Obşteşti
„Eco-Răzeni” în parteneriat cu Consiliul Raional Ialoveni,
cu susţinerea financiară a Fundaţiei Est-Europene din resursele acordate de Agenţia Suedeză pentru Cooperare şi
Dezvoltare Internaţională (Sida/Asdi), Ministerul Afacerilor
Externe al Danemarcii (DANIDA) şi Agenţia Statelor Unite
pentru Dezvoltare Internaţională (USAID) prin intermediul
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1.2. Scop şi obiective
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Fundaţiei Eurasia, în cooperare cu Ministerul Tineretului şi
Sportului al Republicii Moldova.
În aprilie 2010, Fundaţia Est-Europeană a lansat în Republica Moldova, la nivel de patru raioane, Programul Fondul pentru Tineri: Ialoveni, Ungheni, Cahul şi Edineţ. Fondul pentru Tineri este un concept nou pentru Republica
Moldova şi are la bază metodologia ”Youth Bank”, care este
o iniţiativă novatoare de oferire a granturilor administrate de către tineri. Conceptul „Youth Bank”  a fost elaborat
în 1997 de către Fundaţia Comunitară pentru Irlanda de
Nord, iar la moment acest program se realizează în circa 18
ţări (www.youthbank.org), inclusiv în România (www.youthbankromania.ro).

Asociaţia Obştească „Eco-Răzeni” realizează în raionul
Ialoveni Programul „Fondul pentru Tineri” în scopul încurajării participării tinerilor şi a voluntariatului în dezvoltarea
comunităţilor locale din raion. Pentru atingerea scopului,
organizaţia noastră şi-a stabilit următoarele obiective specifice:
Obiectiv specific 1: Formarea comportamentului filantropic în rîndul actorilor comunitari din localităţile raionului pentru mobilizarea şi distribuirea de resurse necesare
finanţării  iniţiativelor şi proiectelor tinerilor;
Obiectiv specific 2: Susţinerea financiară şi promovarea
iniţiativelor şi proiectelor tinerilor în comunităţile raionului;
Obiectiv specific 3: Asigurarea vizibilităţii şi transparenţei activităţilor programului.

1.3. Beneficii şi principii de activitate

Principiile în baza cărora activează Fondul pentru Tineri
Ialoveni sînt:
a) responsabilitate – dezvoltarea şi administrarea activităţilor programului revine unui grup de tineri selectaţi şi pregătiţi în acest scop;
b) independenţă – iniţierea şi punerea în practică a proiectelor ce sînt finanţate prin Fondul pentru Tineri

Partea I. Prezentare Generală
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c)
d)
e)

f)
g)

aparţin în exclusivitate tinerilor, fără intervenţia adulţilor;
cofinanţare – pentru a încuraja tinerii să caute suportul comunităţii pentru acţiunile lor;
transparenţă – toate activităţile Fondului sînt aduse
la cunoştinţă tinerilor din raion;
nediscriminare – Fondul implică tineri, fără nici o discriminare, indiferent de rasa, culoarea, sexul, limba,
religia, opinia publică sau altă opinie a acestora, de
originea lor naţională, etnică sau socială, de situaţia
lor materială, de incapacitatea lor, de naşterea lor
sau de altă situaţie;
încurajarea participării tinerilor – Fondul încurajează
activităţi ale tinerilor desfăşurate pe bază de voluntariat;
dezvoltarea parteneriatelor – activităţile Fondului se
realizează în colaborare şi/sau parteneriat cu autorităţile publice locale şi alţi actori sociali din comunităţile raionului şi din afara lui.

Beneficiile programului:

8

- implicarea activă a tinerilor în
viaţa comunităţii – întrucît programul presupune implicarea
directă a tinerilor, fără amestecul adulţilor – prin activităţile pe
care le desfăşoară, aceştia dobîndesc diverse abilităţi utile în
dezvoltarea personală: încredere în forţele proprii, tehnici eficiente   de comunicare, lucru în
echipă, administrare financiară,
etc.
- oferă tinerilor posibilitatea de
a-şi petrece plăcut şi util timpul
liber – în cadrul acestui program, tinerii sînt implicaţi
în acţiuni pozitive pentru ei şi întreaga comunitate.
- schimb de experienţă – programul oferă posibilitate
permanentă de a interacţiona cu diverşi tineri din
comunitate. Aceştia au oportunitatea să lucreze în
echipă, unde beneficiază de  schimb de experienţă,

FONDUL PENTRU TINERI IALOVENI RAPORT DE ACTIVITATE

utilizînd şi dezvoltînd creativitatea, spontaneitatea şi
entuziasmul fiecărui tînăr implicat în program.

1.4. Etapele programului

Partea I. Prezentare Generală
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I. Încheierea parteneriatelor - pentru buna desfăşurare
a programului, este necesar ca acesta să aibă o susţinere
largă din partea comunităţii: un partener principal – care cofinanţează
suma mobilizată de tineri în cadrul
programului; parteneri instituţionali
precum: primăriile locale şi Consiliul
raional, instituţiile de învăţămînt şi
organizaţii neguvernamentale, agenţi
economici şi un număr important de
voluntari; parteneri media – care asigură vizibilitatea activităţii programului şi promovează istoriile de succes
ale tinerilor.
II. Selecţia şi pregătirea membrilor
– această etapă presupune recrutarea şi un proces complex de selecţie
a echipei Fondului pentru Tineri. Ea
se finalizează cu instruirea membrilor,
unde aceştia sînt învăţaţi cum să acumuleze şi să administreze Fondul (trening în fundraising) şi
cum să evalueze şi să monitorizeze proiectele (trening în
grantmaking).
III. Campania de strîngere a fondurilor – în această etapă
membrii Fondului au misiunea de a acumula bani pentru
Programul de granturi mici destinat tinerilor din comunităţile raionului. Această campanie se desfăşoară prin diverse
modalităţi – atragerea fondurilor de la potenţialii donatori  
sau diverse evenimente / acţiuni ce vizează acelaşi scop.
IV. Analiza necesităţilor tinerilor – după acumularea resurselor pentru finanţare, echipa realizează un sondaj de
opinie în rîndul tinerilor pentru a stabili în mod concret domeniile de acordare a granturilor care se regăsesc în ghidul
solicitantului de finanţare dezvoltat pentru fiecare rundă
în parte.
V. Concursul de finanţare – etapă în care membrii Fondului anunţă concursul de granturi. Tinerii din raionul Ialoveni
au posibilitate să facă cunoştinţă cu ghidul solicitantului de
finanţare, care defineşte explicit mecanismul finanţării, şi
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prin intermediul formularului de aplicare, propun diverse
proiecte pentru comunitatea lor. În Ialoveni, concursul de
finanţare este lansat de două ori pe an (primăvara, toamna) şi se desfăşoară conform unui calendar prestabilit.
VI. Selecţia proiectelor – deciziile finale privind selecţia
proiectelor aparţine membrilor Fondului, care, în baza criteriilor de eligibilitate, a interviurilor şi a procedeelor de
selecţie stabilite, hotărăsc care proiecte primesc finanţare
în limitele resurselor financiare disponibile.
VII. Implementarea şi monitorizarea proiectelor finanţate – în această etapă grupurile de iniţiativă au la dispoziţie o perioadă anumită de timp, destinată implementării
şi monitorizării proiectelor finanţate în cadrul programului
de granturi mici.
VIII. Raportarea privind proiectele
finanţate – grupurile de iniţiativă au
misiunea de a raporta membrilor Fondului desfăşurarea şi rezultatele proiectelor.
IX. Evaluarea anuală a programului
– etapă finală, în care membrii Fondului evaluează întreaga activitate şi
rezultatele ei pe parcursul unui an de
activitate. Etapa presupune şi elaborarea raportului anual de activitate.
Fiecare an se încheie printr-un eveniment prin intermediul căruia tinerii
sărbătoresc realizările lor împreună cu
toţi prietenii programului, iar cei mai
activi sînt premiaţi.

10

FONDUL PENTRU TINERI IALOVENI RAPORT DE ACTIVITATE

Partea II
Echipa
2.1. Date statistice

2.2. Recrutarea şi selecţia membrilor
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yyNumărul aplicanţilor la concursul de recrutare: 72 tineri (50 fete şi 22 băieţi)
yyNumărul de tineri selectaţi în echipa Fondului: 28 tineri (15 fete şi 13 băieţi)
yyNumărul actual de membri ai Programului: 14 tineri
(8 fete şi 6 băieţi)
yyPerioada medie de voluntariat în cadrul Programului:
9 luni
yyNumărul şedinţelor de lucru: 43 (29 – în persoană,
14 – online)

Informarea potenţialilor aplicanţi la concursurile de recrutare a membrilor echipei Fondului a avut loc prin intermediul mai multor mijloace.  În primul rînd, au fost elaborate şi plasate postere în locurile publice (instituţii de învăţămînt, primării, case de cultură, centre de resurse pentru
tineri) din cele 25 localităţi ale raionului Ialoveni. Detalii
despre procesul de recrutare au fost publicate în ziarul raional „Ora Locală”, anunţurile şi formularul de aplicare au
fost postate pe paginile web www.fondultinrilor.md, www.
civic.md, www.ialovenionline.md. Informaţii despre concursuri a fost prezentată la şedinţele Consiliului raional al
tinerilor, şedinţele trimestriale ale lucrătorilor de tineret şi
sport din localităţile raionului Ialoveni, adunările cu elevii
în instituţiile de învăţămînt, informaţia a fost distribuită şi
prin intermediul reţelelor de socializare.
În perioada 2010 – 2011 au fost desfăşurate trei runde
de recrutare a membrilor în echipa Fondului pentru Tineri
Ialoveni. La concurs au depus dosarul de aplicare 72 tineri
Partea II. Echipa
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cu vîrsta cuprinsă între 16 şi 26 ani din 21 localităţi ale raionului Ialoveni. Mai mult de 60 la sută din numărul aplicanţilor este reprezentat de elevi, circa 28 % o constituie
studenţii, iar tinerii angajaţi sau şomeri au fost în număr
de 7 persoane. Tabelul de mai jos reflectă situaţia detaliată
privind procesul de recrutare din perspectiva numărului de
dosare depuse şi a profilului aplicanţilor.
Perioada
concursului de
recrutare

Profilul aplicanţilor

Numărul dosarelor
depuse

Localităţi reprezentate

fem.

masc.

elevi

studenţi

angajaţi

şomeri

Mai 2010

39

18

30

9

21

11

6

1

Februarie
2011

10

7

8

2

9

1

-

-

Iulie 2011

23

12

12

11

15

8

-

-

Total

72

21

50

22

45

20

6

1

genul

ocupaţia de bază

Fiecare din cei 72 aplicanţi au fost intervievaţi personal
de către membrii Comisiei de selectare, conform unui calendar prestabilit, în baza unui chestionar structurat şi a
unei probe scris. Din componenţa Comisiei de selectare în
prima rundă a procesului de recrutare (mai 2010) au făcut parte: coordonatorul programului, doi reprezentanţi
ai administraţiei raionului, un lucrător de tineret, cîte un
reprezentant al mass-mediei locale, a sectorului asociativ
de tineret, agenţilor economici şi un profesor cu funcţii de
director educativ şi psiholog şcolar, în
total 9 membri (3 femei, 6 bărbaţi).
Printre criteriile în baza cărora
membrii comisiei au efectuat selecţia
putem enumera: gradul de motivare
personală şi corespunderea acestuia
cu obiectivele programului; experienţa anterioară de implicare în activităţi
comunitare, de voluntariat; aprecierea făcută de membrii comunităţii;
abilităţi relevante de comunicare şi
negociere; gradul de integrare în echipă şi comportamentul în situaţii de
conflict; capacitatea de identificare a
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problemelor tinerilor şi generare a soluţiilor pentru acestea; nivelul de asumare a responsabilităţilor; cunoaşterea
limbilor străine şi abilităţi de lucru la calculator.
Desfăşurarea rundelor suplimentare de recrutare a
noilor membri a apărut din cauza reducerii numărului de
membri ai echipei pînă la opt persoane (situaţie creată în
luna ianuarie 2011), fie din necesitatea respectării etapelor
anuale ale programului care presupune implicarea nemijlocită a membrilor Fondului în luarea deciziei de a organiza
o nouă rundă de recrutare sau fiindcă a existat un număr
mare de solicitări din partea tinerilor ialoveneni interesaţi
de program. Astfel, în iulie 2011, a fost desfăşurată o nouă
rundă de recrutare, în urma căreia numărul membrilor
Fondului a ajuns la 18 persoane. Situaţia respectivă a fost
calificată de către membri ca „mai mulţi membri, mai multe persoane care se implică, mai multe idei, mai multe acţiuni desfăşurate”.
Asemenea hotărîri se iau de comun acord la şedinţele
de lucru ale membrilor, la care se aprobă: dosarul aplicantului (se elaborează documente tipizate pentru Formular
de aplicare şi Scrisoare de recomandare), condiţiile de participare la concurs, modalităţile de informare a tinerilor din
raion despre concurs, setul de întrebări pentru intervievaţi,
criteriile de evaluare şi selectare, este stabilită componenţa Comisiei de selectare a noilor membri. În componenţa
Comisiilor de selectare din cadrul celorlalte runde de recrutare au fost incluşi cîte un reprezentant ai staffului programului, autorităţilor publice, mass-media, sectorul asociativ şi doi membri ai Fondului pentru Tineri Ialoveni.
Din totalul aplicanţilor, pe parcursul celor trei runde de
recrutare, au fost selectaţi 28 tineri (15 fete şi 13 băieţi).
La sfîrşitul lunii decembrie 2011, echipa Fondului pentru
Tineri Ialoveni număra 14 membri, dintre care 8 fete şi 6
băieţi. Tabelul din următoarea pagină reflectă situaţia detaliată privind procesul de selectare din perspectiva numărului de membri şi al profilului tinerilor selectaţi.
Perioada medie de voluntariat în cadrul programului o
constituie 9 luni, iar la finele perioadei de raportare, doi
dintre membrii actuali au la activ cîte 19 luni de voluntariat. Datorită specificului şi duratei muncii de voluntariat
pe care o desfăşoară tinerii în cadrul programului, evidenţa
acesteia se efectuează separat pentru fiecare membru în
carnetul de voluntar. Respectiv, fiecare membru care activează în cadrul programului, deţine un carnet de voluntar
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în care se fac însemnări referitoare la instruirile de care beneficiază şi acţiunile de voluntariat în care se implică.
Profilul tinerilor selectaţi

Numărul
membrilor selectaţi

Localităţi reprezentate

fem.

masc.

elevi

studenţi

angajaţi

şomeri

Mai 2010

13

9

7

6

7

5

1

-

Februarie
2011

5

3

4

1

4

1

-

-

Iulie 2011

10

9

4

6

7

3

-

-

Total

28

13

15

13

18

9

1

-

Perioada
concursului de
recrutare

genul

ocupaţia de bază

În continuare,
este prezentată
lista
voluntarilor, membri ai
Fondului pentru
Tineri
Ialoveni
(situaţia la 31 decembrie 2011),
cunoscuţi ca şi
“cei mai tineri
bancheri din Ialoveni” care prin
eforturi comune
şi entuziasm deosebit contribuie
la acumularea resurselor financiare, promovează
şi administrează transparent programul destinat finanţării
proiectelor iniţiate şi implementate de către tineri pentru
dezvoltarea comunităţilor locale.
Nume, prenume

Localitatea

Date de contact

Începutul serviciului de voluntariat

1

Vrajmaş Sanda

Ialoveni

sandavrajmas@yahoo.com

iunie 2010

2

Condrea Ion

Ialoveni

johnydark@rambler.ru

iunie 2010

Nr.
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Localitatea

Date de contact

Începutul serviciului de voluntariat

3

Borta Natalia

Costeşti

natalysummmer@yahoo.
com

februarie 2011

4

Croitor Liliana

Ulmu

lilishor.ulmu@gmail.com

februarie 2011

5

Luţic Alla

Ialoveni

aluthik@gmail.com

februarie 2011

6

Delinschii Ion

Ialoveni

chirtoaka@gmail.com

iulie 2011

7

Harabagiu Marin

Răzeni

marinharabagiu@gmail.
com

iulie 2011

8

Lungu Ana

Zîmbreni

ana.viktor@yahoo.com

iulie 2011

9

Vîrlan Petru

Dănceni

v.petru15@gmail.com

iulie 2011

10

Gheniţa Ion

Costeşti

ion.ghenita@yahoo.com

iulie 2011

11

Oprea Silvia

Văsieni

silvikaoprea@gmail.com

iulie 2011

12

Constantinov
Elena

Moleşti

angel_ln@mail.ru

iulie 2011

13

Mocanu Dan

Moleşti

danutz.mocanu@gmail.com

iulie 2011

14

Petraşco Cătălina

Mileştii
Mici

petrasco_catalina@yahoo.
com

iulie 2011
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Nume, prenume

Nr.

Calitatea de membru al echipei Fondului poate înceta prin renunţare din proprie iniţiativă cu informarea prealabilă în scris a celorlalţi membri. Printre motivele invocate de membrii Fondului care au părăsit echipa, putem menţiona:
plecarea la studii în alte regiuni ale ţării sau peste hotare, implicarea în procesul
de coordonare a altor acţiuni de voluntariat, angajarea în cîmpul muncii.
În continuare, este prezentată lista voluntarilor, foşti membri ai Fondului
pentru Tineri Ialoveni, care au contribuit în perioada 2010 – 2011 la dezvoltarea
programului:
Nr.

Numele, prenumele

Localitatea

Perioada de voluntariat

1

Danuţa Cristina

com. Ţîpala

iunie – decembrie 2010

2

Rudoi Andrei

or. Ialoveni

iunie – decembrie 2010

3

Munteanu Daniel

or. Ialoveni

iunie 2010 – iunie 2011

4

Conţulescu Marcel

sat. Dănceni

iunie 2010 – ianuarie 2011

5

Stratu Maria

com. Ruseştii Noi

iunie – iulie 2010

6

Braga Dumitru

com. Răzeni

iunie – decembrie 2010

Partea II. Echipa
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7

Cebotari Daniela

sat. Hansca

iunie 2010 – aprilie 2011

8

Ursu Viorica

sat. Ulmu

iunie – septembrie 2010

9

Bujor-Luca Alina

or. Ialoveni

iunie – decembrie 2010

10

Racoviţa Ecaterina

com. Mileştii Mici

iunie 2010 – septembrie 2011

11

Braghiş Ana

sat. Ulmu

februarie – septembrie 2011

12

Gaibu Sergiu

or. Ialoveni

februarie – septembrie 2011

13

Sava Vitale

sat. Bardar

iunie 2010 – aprilie 2011

14

Ursu Anatol

sat. Ulmu

iulie – septembrie 2011

2.3. Ateliere de dezvoltare a abilităţilor
Membrii echipei Fondului pentru Tineri Ialoveni au fost
învăţaţi cum să acumuleze şi să administreze Fondul (trening în fundraising) şi cum să evalueze şi să monitorizeze
proiectele (trening în grantmaking) în cadrul atelierelor
de instruire şi consolidare a capacităţilor. În perioada de
raportare, s-au desfăşurat trei asemenea ateliere: 16 – 18
iulie 2010, 26 – 27 februarie 2011 şi 27 – 28 iulie 2011. Toate atelierele de instruire au avut loc pe teritoriul raionului
Ialoveni, la Complexul de odihnă „Stejăriş”.
De regulă, atelierele de instruire au fost desfăşurate
după selectarea de noi membri în echipa Fondului. Astfel,
la atelierele de instruire au participat atît membrii cu experienţă, cît şi tinerii recent încadraţi în activităţile programului. La ateliere au participat şi reprezentanţii administraţiei
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raionului: vicepreşedinţii pe probleme sociale (Natalia Petrea, Anatolie Melenciuc) şi specialistul în politici de tineret
(Victor Pletosu).
Atelierele de lucru s-au desfăşurat
cu scopul de a consolida echipa şi capacităţile acesteia pentru a eficientiza
activitatea programului, integrarea cu
succes în echipă şi familiarizarea noilor membri cu toate etapele unui ciclu
a Fondului pentru Tineri în baza practicilor acumulate de către membrii cu
experienţă. Sesiunile atelierelor de instruire au fost moderate de următorii
formatori:
yy
Sergiu Gurău (preşedinte A.O. „EcoRăzeni”) – tehnici de colectare a fondurilor din comunitate;
yy
Ion Braga (coordonator programe,
A.O. „Eco-Răzeni”) – crearea şi administrarea paginilor web;
yyVictor Koroli (expert independent) – mecanismul de
desfăşurare a programelor de granturi;
yyIgor Guzun (director, Agenţia „Urma ta”) – instrumente de comunicare şi promovare a imaginii;
yyOctavian Schiţco (preşedinte, A.O. „DYD Moldova”) –
metode de educaţie neformală;
yyAlexandru Lebedev (expert independent) – tehnici
de promovare prin mijloace „new media”.
La ultimele două ateliere de instruire, anumite sesiuni
au fost moderate de către membrii cu experienţă, aceştia
au transmis noilor colegi din cunoştinţele şi experienţa lor
acumulate pe parcursul activităţii în cadrul Fondului pentru
Tineri.
Totodată, în cadrul atelierelor de instruire au fost elaborate şi actualizate documentele strategice de organizare şi
funcţionare: Planul de acţiuni al Fondului pentru Tineri Ialoveni şi Planul de mediatizare, setul de documente pentru
Programul de granturi mici (Ghidul solicitantului de finanţare, Formularul de aplicare, Fişele de evaluare şi raportare
pentru proiecte).
Atelierele de dezvoltare a abilităţilor reprezintă o componentă destul de importantă pentru asigurarea continuităţii şi eficienţei programului. Analiza chestionarelor de
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evaluare a atelierelor de instruire demonstrează că evenimentele şi-au atins obiectivele: participanţii au înţeles mecanismul de funcţionare a programului; au fost antrenaţi
în exerciţii practice de formare a abilităţilor în domeniul
fundraising-ului şi grantmaking-ului; echipa a devenit mai
puternică şi consolidată.
În perioada  21 – 25 iunie 2010, cei 13 membri ai Fondului pentru Tineri Ialoveni, împreună cu colegii lor din raioanele Ungheni, Cahul şi Edineţ, au beneficiat de instruiri
la Şcoala de vară a tinerilor “bancheri” organizată de Fundaţia Est-Europeană şi moderată de „tineri bancheri” ai
Programului YouthBank România. Pe parcursul a cinci zile
de lucru, tinerii au cunoscut regulile de aur şi principiile de
activitate ale Fondului pentru Tineri, au lucrat în grupuri,
au participat la dezbateri în echipe, s-au familiarizat cu luarea deciziilor în procesul de grantmaking şi fundraising.
Participanţii au fost implicaţi în diverse simulări pentru a
deprinde metodele de atragere de fonduri de la persoanele fizice, agenţii economici şi autorităţi publice.

2.4. Şedinţe de coordonare, planificare
şi evaluare
În perioada iunie 2010 – decembrie 2011, în total s-au
desfăşurat 43 şedinţe de lucru  (29 – în persoană, 14 – online) cu participarea membrilor echipei Fondului pentru Tineri Ialoveni. Şedinţele au avut loc în or. Ialoveni, în sălile
de şedinţă ale Consiliului raional. În medie, se desfăşoară
cu regularitate cel puţin două şedinţe în persoană pe lună.
Acest lucru se datorează faptului că membrii echipei au
stabilit să se întrunească în şedinţe în
zilele de joi, peste fiecare două săptămîni, la ora 15.00. Doar în situaţii extraordinare, de exemplu, în procesul
de selecţie a aplicaţiilor la concursul
de proiecte sau organizarea unui eveniment special, membrii echipei hotărăsc asupra posibilităţii de a desfăşura
şedinţe neordinare. Şedinţele de lucru
în grup se dovedesc a fi necesare şi
importante în procesul de coordonare
a activităţilor programului.
Şedinţele se desfăşoară conform
agendei stabilite cu cel puţin trei zile
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înainte de către secretarul şedinţei,
care   consultă membrii Fondului la
întocmirea acesteia şi le expediază
proiectul de agendă prin email. Totodată, fiecare şedinţă este coordonată
de un moderator din rîndul membrilor
echipei, de fiecare dată se stabileşte o persoană nouă, fie din iniţiativă
proprie sau prin numire. Procesulverbal al şedinţei este întocmit de un
membru ales la începutul fiecărei şedinţe. Aceste aspecte de procedură îi
responsabilizează pe tineri, le cultivă
abilităţi de moderare a unei şedinţe, implică toţi membrii
grupului în mod egal, tinerii se simt mai importanţi iar eficienţa deciziilor pe care le iau este direct proporţională cu
coordonarea lucrului în timpul şedinţelor. Deşi, pentru majoritatea membrilor responsabilitatea de a modera sau a
întocmi procesul-verbal al şedinţei prezintă puţină frică, se
observă că treptat aceasta dispare după ce trec de cîteva
ori prin experienţa respectivă.
Subiectele de discuţii din cadrul şedinţelor pot fi grupate în trei categorii: coordonarea activităţilor echipei, campania de colectare a fondurilor şi programul de granturi
mici.
Cel mai sensibil subiect care se discută la fiecare şedinţă este procesul de colectare a fondurilor din comunitate.
Fiindcă tinerii întîmpină cele mai multe dificultăţi anume
la acest capitol, ei se simt frustraţi că nu reuşesc să găsească o metodă eficientă de a obţine suport de la agenţii
economici din regiune sau de a organiza un eveniment de
colectare de fonduri care să presupună mai puţine cheltuieli şi mai multe venituri. Oricum, recunosc că au multe de
învăţat din experienţele trăite: să fie mai insistenţi, să fie
încrezuţi în forţele proprii, să fie pregătiţi pentru întîlnirea
cu agentul economic, să nu se descurajeze în caz de eşec.
Mult se discută şi asupra utilizării rezonabile a resurselor
financiare destinate Programului de granturi mici, începînd
cu valoarea maximă a unui proiect care poate fi finanţat,
analiza detaliată a bugetelor solicitanţilor de finanţări prin
prisma costurilor reale şi efectuarea cheltuielilor care reies
din necesităţi şi care să asigure un impact în comunitate.
Pe parcursul şedinţelor se discută şi despre momentele
organizatorice şi se distribuie responsabilităţi pentru eve-
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nimentele care urmează să fie desfăşurate în săptămînile
ulterioare, se analizează rezultatele muncii pentru perioada anterioară. Fiecare membru este încurajat să-şi expună
opiniile, să participe la generarea de idei noi privind activităţile. Şedinţele sînt o platformă extraordinară de comunicare prietenoasă şi eficientă între membri, consolidează
relaţiile între aceştia, practică luarea deciziilor în echipă.
Pentru eficientizarea procesului de comunicare între
membrii echipei Fondului pentru Tineri, aceştia au decis să
practice în anul 2010, o dată la două săptămîni,  în zilele de
miercuri, videoconferinţe online prin intermediul programului Skype. Comunicarea în cadrul echipei este realizată
şi prin intermediul telefoanelor mobile şi a poştei electronice.
Prezenţa la şedinţe este de circa 70% din totalul membrilor Fondului. Implicarea membrilor echipei este direct
proporţională cu programul de studii al acestora, distanţa
de la localitate şi centrul raional, implicarea tinerilor în mai
multe acţiuni extracurriculare. În lunile mai şi iunie prezenţa la şedinţe este scăzută din cauza testărilor şi examenelor
de la sfîrşitul anului de învăţămînt. Şedinţele au de obicei o
durată de pînă la două ore.

2.5. Vizite de studiu şi schimb de bune
practici
În perioada 27 - 29 aprilie 2011, membrii Fondului pentru Tineri Ialoveni au efectuat o vizită de studiu în oraşele Cluj Napoca şi Alba-Iulia din România. Alături de tinerii
„bancheri” din Ialoveni, la această activitate au mai participat şi reprezentanţi ai Fondului pentru
Tineri din Ungheni şi Cahul.
În prima zi de lucru, tinerii au vizitat Liceul „Onisifor Ghibu” din Cluj,
unde s-au întîlnit cu cîteva grupuri de
iniţiativă beneficiare ale Programului
IMPACT al Fundaţiei Noi Orizonturi.
Membrii acestor grupuri au prezentat
realizările lor şi au menţionat că motivaţia lor pentru voluntariat este generată de rezultatele care le aduc satisfacţie şi utilitate comunitară. Printre
acţiunile desfăşurate de elevii clujeni
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putem menţiona: amenajări de parcuri, instruiri pentru copii, dar şi organizarea de festivaluri.
Următoarea locaţie vizitată a fost Liceul „Nicolae Bălcescu”, acolo echipa YouthBank Cluj a prezentat un sumar al
programului de granturi mici pentru tineri, partenerii, modalităţile de colectare a banilor practicate de ei în decembrie 2010. La Fundaţia Comunitară Cluj, directorul executiv
Simona Şerban, a făcut o prezentare de succes a activităţilor de parteneriat pe care le are cu mai mulţi actori sociali
din Cluj. Fundaţia se bucură de susţinerea acestora, iar prin
derularea Programului de Burse, YouthBank, Programului
En-Joy, Fondului pentru Iniţiative Comunitare, competiţiei
anuale Swimathon, ei au reuşit să schimbe Clujul prin propria lor viziune. Vizitele au fost însoţite de discuţii şi schimb
de materiale informative.
Ziua de 28 aprilie a început în Alba-Iulia la Liceul cu profil
tehnic, discuţiile cu tinerii din YouthBank şi directorul Fundaţiei Comunitare Alba-Iulia s-au axat exclusiv pe programul de granturi, istoriile de succes, iar membrii unui grup
de iniţiativă au prezentat proiectul lor.
Tematica ultimei zile de lucru a fost voluntariatul. Facilitatorul Ramona Dragomir de la Centrul Naţional de Resurse pentru Voluntariat PRO VOBIS a relatat despre situaţia voluntariatului în România ca şi concept, principii,
infrastructură şi funcţii. Reprezentanţi de la World Vision
au menţionat activităţile desfăşurate în Cluj şi în comunităţile din apropiere, rolul tinerilor în dezvoltarea proiectelor
comunitare. Fundraising-ul pentru World Vision este perceput ca o măsură complexă, printre metodele prezentate
de ei au fost: pictura pe sticlă, confecţionarea mărgelelor
ca tradiţie maghiară, Muzeul Bivolului.
În urma vizitei de studiu au fost stabilite relaţii de prietenie cu grupuri de tineri care desfăşoară acţiuni similare
programului Fondul pentru Tineri, participanţii la vizită au
cunoscut istorii de succes ale semenilor lor din România,
din care s-au încărcat cu inspiraţie şi dorinţă de implicare,
au făcut un schimb de opinii referitor la îmbunătăţirea activităţii în calitate de membru al Fondului pentru Tineri.
O altă vizită de studiu, de această dată în Republica Moldova, la colegii noştri de la Fondul pentru Tineri din Ungheni, a fost întreprinsă de cîţiva membri ai echipei Fondului pentru Tineri Ialoveni la data de 8 decembrie 2011. Vizita s-a desfăşurat cu scopul de a realiza un schimb de idei şi
bune practici între „tinerii bancheri” ai celor două raioane
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din ţară care implementează
Programul „Fondul pentru
Tineri” cu suportul Fundaţiei
Est-Europene din Moldova.
Discuţiile s-au axat pe trei
subiecte: colectarea de fonduri din comunitate, realizarea Programului de granturi
mici şi planificarea activităţilor comune pentru anul
2012. Tinerii de la Ungheni
au menţionat cîteva practici
de succes realizate de ei pe
parcursul anului 2011: vînzarea mărţişoarelor, Karaoke
party, Ziua copiilor şi cafeneaua tinerilor. Ialovenenii însă
au împărtăşit din experienţa lor  în organizarea evenimentelor speciale (festivaluri, concursuri), expoziţii cu vînzare,
organizarea excursiilor pentru tineri şi prezentarea filmelor
în desen animat pentru copii. Nu a fost trecut cu vederea
nici aspectul cel mai delicat al procesului de fundraising –
solicitarea de la agenţii economici, unde a fost menţionat
că se întîmpină în continuare greutăţi la realizarea acestei
metode.
Cu mîndrie şi multe cuvinte frumoase s-a vorbit la subiectul – oferirea granturilor. Ambele echipe, atît de la Ialoveni cît şi de la Ungheni, se bucură de rezultate bune şi
impact asupra tinerilor din comunităţile unde au fost finanţate proiecte prin intermediul Programului de granturi mici
pentru tineri din banii colectaţi prin activităţile menţionate
anterior. S-au pus în discuţie aspecte privind organizarea
concursului de granturi, modalităţile de acordare a banilor
şi raportare. S-a propus ca în cadrul unei vizite ulterioare să
fie vizitate localităţile şi grupurile de iniţiativă beneficiare a
Programelor de granturi din Ungheni şi Ialoveni.
În concluzie, Natalia Borta, membră a Fondului pentru
Tineri Ialoveni, a ţinut să sublinieze că „succesele obţinute
pînă acum de Fondul pentru Tineri Ialoveni se datorează
faptului că acest Program este în mîinile unei echipe de tineri voluntari ambiţioşi, uniţi, care-şi cunosc bine misiunea
şi reuşesc să obţină sprijinul tot mai multor actori sociali
din raion”.
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yyResurse financiare colectate la nivel local: 167382 lei
(14550 USD)
din care:
99
acţiuni de fundraising desfăşurate de echipa Fondului: 47382 lei (4120 USD)
99
contribuţia Consiliului Raional Ialoveni: 60 mii lei
(5215 USD)
99
contribuţia Ministerului Tineretului şi Sportului:
60 mii lei (5215 USD)
yyNumărul de acţiuni de colectare a fondurilor din comunitate: 23 (solicitări de la agenţi economici, discoteci, excursii, festivaluri, concursuri, prezentări de
desen animat, expoziţii cu vînzare)

Colectarea de fonduri de către membrii echipei Fondului pentru Tineri Ialoveni a început în luna august 2010, pe
parcursul căreia s-au desfăşurat cinci acţiuni în localităţile:
Ialoveni, Bardar şi Ulmu. Acţiunile au constat în prezentarea filmelor în desen animat la grădiniţele de copii şi organizarea seratelor distractive pentru tineri. Rezultatele nu
s-au lăsat mult aşteptate, astfel s-a reuşit de a fi colectaţi
3,710.00 lei.
Totodată au fost expediate scrisori de solicitare a fondurilor în toate primăriile din localităţile raionului. A început
lucrul asupra elaborării bazei de date cu potenţialii donatori agenţi economici din raionul Ialoveni.

Partea III. Atragerea de fonduri

23

www.fondultinerilor.md

Colectarea de fonduri a continuat
în perioada septembrie – decembrie
2010, perioadă în care au fost desfăşurate 8 acţiuni de colectare a fondurilor: de la agenţi economici (1), de
la autorităţile publice locale (1), evenimente speciale (6). În total, au fost
colectate resurse financiare în valoare
de 29,620.00 lei.
În această perioadă au fost expediate scrisori de sponsorizare la circa
250 agenţi economici din oraşul Chişinău. Ca răspuns la aceste scrisori am
reuşit să colectăm una mie lei de la doi
agenţi economici, iar de la alţi agenţi
economici am primit scrisori de răspuns prin care sînt oferite explicaţii de ce nu pot să ne susţină financiar.
Fiecare dintre cei doi agenţi economici care au răspuns
la solicitarea noastră de sponsorizare, au transferat pe contul Fondului pentru Tineri Ialoveni cei 500 lei solicitaţi prin
intermediul scrisorii de sponsorizare. Lucrul acesta ne-a demonstrat în primul rînd că există agenţi economici care sînt
dispuşi să doneze bani pentru a susţine iniţiativele tinerilor.
Gestul administraţiei firmei de construcţii Reconscivil SRL
şi a Grupului Financiar-Industrial DAAC Hermes ne-a fortificat încrederea şi ne-a confirmat că activitatea pe care o
desfăşoară membrii echipei Fondului pentru Tineri Ialoveni
poate contribui la încurajarea comportamentului filantropic în rîndul actorilor sociali din ţara
noastră, pentru mobilizarea şi distribuirea de resurse necesare finanţării
iniţiativelor şi proiectelor tinerilor.
Partenerul instituţional al programului, Consiliul Raional Ialoveni, în
persoana Preşedinţilor Mihail Silistraru şi Nicolae Andronachi, a asigurat
Fondul pentru Tineri Ialoveni că va suplimenta bugetul fiecărei runde a Programului de granturi mici. În perioada
2010 – 2011, Consiliul Raional Ialoveni
a contribuit la formarea bugetului programului cu o sumă în valoare totală
de 60 mii lei, cîte 20 mii lei pentru fie-
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Nr.

Metoda de colectare

Suma

%

1

Organizarea evenimentelor pentru copii şi
tineri (prezentări desen animat, discoteci, concursuri)

12130 lei

36,40

2

Donaţii de la agenţi economici

1000 lei

3,00

3

Donaţii de la persoane fizice

200 lei

0,60

4

Contribuţia Consiliului Raional Ialoveni

20000 lei

60,00

TOTAL

33330 lei

100

3.3. Noi provocări în anul doi
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care dintre cele trei runde ale Programului de granturi mici
desfăşurate în această perioadă.
Informaţiile despre procesul de colectare a mijloacelor
financiare şi sumele colectate sînt plasate pe pagina web
www.fondultinerilor.md. Pentru a confirma transmiterea
banilor de la donatori (persoane juridice) în contul Fondului pentru Tineri Ialoveni, este perfectat Actul de donaţie
(sponsorizare), care se semnează de ambele părţi. În cazul
organizării evenimentelor speciale, sînt întocmite listele
participanţilor care conţin numele, prenumele, vîrsta, localitatea şi suma de bani donată (de obicei aceasta constituie
5 lei). Printre evenimentele speciale organizate în 2010 de
Fondul pentru Tineri Ialoveni în parteneriat cu Consiliul Raional Ialoveni, Casa raională de Cultură şi Consiliul raional
al tinerilor Ialoveni putem enumera: Concursul „Mister Ialoveni” (august), Festivalul de dans modern „B-Boys War”
(septembrie) şi cinci runde ale Concursului raional TVC (octombrie, noiembrie).
Tabelul de mai jos reprezintă tehnicile de strîngere a
fondurilor aplicate de echipa Fondului pentru Tineri Ialoveni şi totalul resurselor financiare acumulate în perioada
august – decembrie 2010.

În perioada ianuarie – aprilie 2011 au fost desfăşurate
12 acţiuni de colectare a fondurilor: de la agenţi economici
(1), de la autorităţile publice locale (1), persoane fizice (2),
evenimente speciale (2), vînzarea felicitărilor (1) şi prezen-
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tarea filmelor în desen animat (5). În total, au fost colectate resurse financiare în valoare de 24,430.00 lei.
Printre evenimentele speciale organizate de Fondul
pentru Tineri Ialoveni în parteneriat cu Consiliul Raional Ialoveni, în incinta Casei raionale de Cultură putem enumera:
Festivalul Raional al Tinerilor Îndrăgostiţi (februarie) şi Festivalul Raional al Tinerilor Iubitori de Artă (martie). Rolul
membrilor echipei Fondului în aceste evenimente este în
esenţă de ordin organizatoric: identificarea participanţilor,
informarea publicului larg, logistica. Toate costurile de organizare şi desfăşurare a evenimentelor mai sus menţionate sînt suportate
de către Consiliul Raional Ialoveni.
Atragerea de fonduri din comunitate este o activitate care se realizează
continuu, ce presupune eforturi considerabile şi abilităţi, fapt confirmat şi în
perioada mai – august 2011, perioadă
în care au fost testate noi metode de
fundraising: organizarea unei excursii
pentru tineri în luna mai; desfăşurarea
a două expoziţii cu vînzare în luna august. În total, au fost colectate resurse
financiare în valoare de 5,770.00 lei.
Pe parcursul lunilor iunie şi iulie 2011 nu au fost desfăşurate acţiuni de colectare de fonduri din cauza că majoritatea membrilor Fondului au fost în perioada examenelor
iar beneficiarii evenimentelor speciale organizate de echipa
Fondului au fost în perioada vacanţei, timp în care practic
este imposibil de implicat în activităţi. Pentru această perioadă erau planificate organizarea discotecilor în aer liber în
cîteva localităţi, însă negocierile cu agenţii economici care
dezvoltă acest business au eşuat. Aceştia din urmă nu conştientizează pe deplin rolul acţiunilor realizate de echipa
noastră, invocînd în permanenţă venituri mici şi cheltuieli
mari care nu se acoperă.
O practică de succes pe care au trăit-o membrii echipei
Fondului pentru Tineri Ialoveni în această perioadă este
organizarea celor două expoziţii cu vînzare în oraşul Ialoveni şi satul Costeşti. La 27 august 2011 tinerii bancheri au
pus în vînzare mai multe obiecte produse de ei: bijuterii
şi accesorii handmade, coroniţe din flori, panglici tricolor,
origami, huse pentru mobil, etc. Evenimentul s-a desfăşurat în centrul oraşului Ialoveni şi a fost parte a programului
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raional de acţiuni dedicate celor 20 ani de independenţă a
Republicii Moldova.
Acţiunea a durat opt ore şi a implicat 15 membri ai Fondului pentru Tineri Ialoveni asistaţi de trei voluntari. Pentru a atrage mai mulţi vizitatori, expoziţia cu vînzare a fost
plasată într-un cort cu bannerul Fondului pentru Tineri Ialoveni, mai multe mesaje de încurajare a donaţiilor şi două
mascote care au distribuit pliante în rîndul trecătorilor.
Locuitorii şi oaspeţii oraşului Ialoveni au avut posibilitate să achiziţioneze de la expoziţia noastră cercei şi accesorii pentru păr produse de Alla Luţic, brăţări ale prieteniei
de diverse culori şi ornamente împletite cu drag de Natalia
Borta şi Elena Constantinov, huse pentru telefoane mobile
cusute de Ana Lungu, copiii au avut posibilitatea să cumpere fluiere şi baloane de distribuirea cărora au fost responsabili Anatol Ursu şi Ion Delinschii, coroniţe din flori împletite de Alla Luţic şi Liliana Croitor, forme decorative create
de Silvia Oprea şi Natalia Borta, panglici tricolor pregătite
de Dan Mocanu, trandafiri din grădina lui Petru Vîrlan; Ana
Braghiş şi Cătălina Petraşcu au uimit copii şi părinţii lor cu
desene extraordinare executate pe feţele şi mîinile acestora. Toţi cei care au cumpărat produsele noastre au participat la o tombolă cu premii organizată
de Petru Vîrlan şi au fost distraţi de
două mascote în rolul cărora au fost
Ion Condrea, Sergiu Gaibu, Marin Harabagiu şi Ion Gheniţa.
Printre vizitatorii expoziţiei putem
menţiona pe reprezentanţii administraţiei raionului Ialoveni şi ai oraşului
Ialoveni. Cîţiva dintre aceştia precum
şi alţi cetăţeni cu inima mare au donat
cîte 50 sau 100 lei. O acţiune similară
a fost organizată în satul Costeşti, la 31
august, de Ziua Limbii Române.
S-a decis ca această metodă să fie
practicată pe viitor în localităţile raionului de hramul acestora. Acţiunea presupune şi o bună
metodă de a spori vizibilitatea activităţilor şi rezultatelor
atinse de program.
În perioada septembrie – decembrie 2011, perioadă în
care am continuat aventura desfăşurării unei expoziţii cu
vînzare în oraşul Ialoveni; am reuşit să obţinem fonduri de
la Ministerul Tineretului şi Sportului şi cîteva consilii locale,
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am colectat mai mulţi bani din desfăşurarea evenimentelor speciale la care participanţii au achitat o taxă simbolică
(Mister Ialoveni şi Concursul TVC). În total, au fost colectate resurse financiare în valoare de 103,852.00 lei.
La evenimentele speciale am reuşit să adunăm peste 3
mii participanţi, cel mai spectaculos eveniment au fost semifinalele şi finala ediţiei a III-a a Concursului raional TVC,
în cadrul acestor evenimente am colectat peste 10 mii lei.
O altă realizare în premieră pentru noi, este decizia Ministerului Tineretului şi Sportului de a ne oferi un grant în valoare de 60 mii lei. Procedura a fost puţin cam complicată,
dar ne mîndrim cu faptul că sîntem primii care au reuşit
să obţină un grant de la ministerul de resort prin aplicarea
unei noi metodologii care a intrat în vigoare în noiembrie
2011.
Totodată a fost semnat un contract de grant cu Primăria
Bardar pentru cofinanţarea proiectelor finanţate de Fond
în runda a III-a. Un alt contract de grant a fost semnat cu
administraţia Liceului teoretic „Ion Suruceanu” din Suruceni pentru cofinanţarea altui proiect.
Noile realizări în domeniul colectării de fonduri le dă
mai multă speranţă şi încredere în forţele proprii membrilor echipei Fondului pentru Tineri Ialoveni.
Tabelul de mai jos reprezintă tehnicile de strîngere a
fondurilor aplicate de echipa Fondului pentru Tineri Ialoveni şi totalul resurselor financiare acumulate în perioada
ianuarie – decembrie 2011.
Nr.

Metoda de colectare

%

1

Organizarea evenimentelor pentru copii şi
tineri (prezentări desen animat, excursii, concursuri)

16760 lei

12,50

2

Vînzarea produselor marca Fondul pentru Tineri (felicitări, brăţări, Origami, face painting,
ş.a.)

4705 lei

3,50

3

Donaţii de la agenţi economici

400 lei

0,30

4

Donaţii de la persoane fizice

400 lei

0,30

5

Contribuţia instituţiilor publice (primării, licee)

11787 lei

8,80

6

Contribuţia Consiliului Raional Ialoveni

40000 lei

29,84

7

Contribuţia Ministerului Tineretului şi Sportului

60000 lei

44,76

134052 lei

100

TOTAL
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Experienţa modestă a echipei noastre în domeniul organizării şi desfăşurării activităţilor de strîngere a fondurilor,
a pus în evidenţă cîteva lecţii învăţate de noi:
yyActivitatea de strîngere a fondurilor este o activitate
complexă şi dificilă care trebuie desfăşurată în mod
continuu;
yyNici un potenţial donator nu oferă bani sau alte resurse dacă nu ceri acest lucru, sînt rare cazurile cînd
aceştia pot manifesta iniţiativă proprie;
yyÎn activitatea de colectare a fondurilor, fiecare membru al echipei trebuie să ştie exact care sînt sarcinile
sale;
yyEste necesar de oferit potenţialilor donatori explicaţii
convingătoare cu privire la modul de utilizare a banilor oferiţi;
yyGreutăţile care au apărut în procesul de colectare a
fondurilor le-am depăşit prin perseverenţă, creativitate şi atitudine corectă a fiecărui membru al echipei
faţă de acest proces;
yyIncontestabil, implicarea tinerilor în acţiuni de fundraising contribuie esenţial la dezvoltarea abilităţilor
şi îmbogăţirea experienţei acestora;
yyDeşi colectarea de fonduri este o muncă foarte anevoioasă, pînă la final se dovedeşte a fi plină de satisfacţii şi dezvoltă
încrederea în forţele proprii.
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Partea IV

Programul de granturi
4.1. Date statistice

30

yyRunde desfăşurate ale Programului de granturi mici:
3 (1 – 2010, 2 – 2011)
yyProiecte depuse: 82 (18 – runda I, 35 – runda II, 29 –
runda III)
yyProiecte finanţate: 42 (14 – runda I, 13 – runda II,
15 – runda III)
yyValoarea totală a proiectelor finanţate: 249940,21 lei
(21730 USD)
din care:
99
în runda I: 55976,89 lei (4865 USD)
în runda II: 75846,00 lei (6595 USD)
99
în runda III: 118117,32 lei (10270 USD)
99
yyValoarea medie a unui proiect finanţat: 5950,00 lei
(500 USD)
yyGrupuri de iniţiativă constituite: 64 de grupuri în 20
localităţi
yyGrupuri de iniţiativă care au implementat proiecte: 38 grupuri
yyNumărul de tineri implicaţi în
grupurile de iniţiativă: 156 (71
băieţi şi 85 fete)
yyNumărul de localităţi în care
s-au implementat proiecte: 18
(17 sate şi 1 oraş)
yyNumărul total de beneficiari ai
proiectelor finanţate: circa 5800
copii şi tineri
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Pentru a stabili în mod concret domeniile de acordare a granturilor, am
efectuat în lunile mai – iulie 2010 o
analiză a necesităţilor şi problemelor
tinerilor. În scopul identificării şi evaluării obiective a situaţiei tinerilor din
raionul Ialoveni, împreună cu partenerii proiectului s-a decis de a colecta
informaţii prin trei metode: paşaportul tinerilor, chestionare şi forumuri
comunitare de tineret. A fost elaborat
conceptul şi modalitatea de aplicare
pentru fiecare dintre cele trei metode.
Un chestionar cu 20 întrebări a
fost distribuit în 29 instituţiile de învăţămînt din 25 localităţi pentru a fi completate de elevii
claselor a VIII-a – a XII-a (aproximativ 2 mii chestionare
completate). La întrebarea „Ce activităţi comunitare poţi
desfăşura dacă ai primi o donaţie?”, majoritatea intervievaţilor au răspuns: renovarea şi amenajarea curţilor instituţiilor preşcolare, de învăţămînt sau centrelor de resurse
pentru tineri; organizarea festivalurilor, expoziţiilor, evenimentelor cu tematică variată sau concursuri sportive, culturale, excursii; campanii de colectare şi dotare cu fond de
carte a şcolilor din mediul rural; campanii de sensibilizare,
instruire şi educaţie neformală în domeniile: corupţiei, violenţei, drogurilor, alcoolismului, SIDA, traficului de persoane, educaţiei civice, etc.; piese de teatru, spectacole,
bal mascat, proiecţie de film; concursuri de desen, eseuri,
fotografie, Origami, desen pe asfalt, graffitti; discuţii, forumuri, dezbateri, mese rotunde, transferul de experienţă şi
practici pozitive între tineri; activităţi de sporire a gradului
de implicare a tinerilor în procesul decizional; elaborarea
blogurilor şi paginilor web; amenajarea parcurilor, scuarelor şi a terenurilor de joacă; plantare de puieţi; campanii
de salubrizare/curăţare a spaţiilor verzi, rîurilor, izvoarelor;
constituirea cluburilor pe interes; ateliere de creaţie; organizarea, dotarea şi funcţionarea şcolilor de week-end;
expoziţii cu vînzare; înfiinţarea posturilor de radio şi a ziarelor şcolare; amenajarea traseelor turistice, elaborarea de
filme, ghiduri turistice, instalarea panourilor informative;
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parcări pentru biciclete, treceri pentru
pietoni, etc.
Paşaportul tinerilor din localităţile
raionului cuprinde informaţii statistice din domeniul economic, social,
cultură, timp liber, viaţa asociativă.
Paşaportul tinerilor a fost remis pentru completare tuturor primăriilor din
raion. La această etapă, un rol important în facilitarea dialogului cu instituţiile mai sus menţionate, l-a avut partenerul nostru instituţional Consiliul
raional Ialoveni, care a utilizat scrisorile oficiale ca instrument de responsabilizare a reprezentanţilor autorităţilor publice locale. În
urma cumulării informaţiilor din paşapoartele tinerilor, am
constatat că în localităţile raionului Ialoveni locuiesc circa
29,3 mii tineri cu vîrsta cuprinsă între 16 şi 30 ani, ceea ce
constituie circa 30% din totalul populaţiei raionului. Aproximativ 6 mii dintre aceştia îşi fac studiile în instituţiile de
învăţămînt (licee, gimnazii) din localităţile raionului.
La data de 17 şi 18 iunie 2010, în sala de şedinţe a Consiliului raional Ialoveni s-au desfăşurat două Forumuri raionale de tineret cu participarea a 49 tineri şi lucrători de
tineret din localităţile raionului (cîte 2 – 3 persoane din fiecare localitate). Forumurile de tineret au avut o durată de
2 ore, la care au participat şi reprezentanţi ai administraţiei
raionului (preşedintele, vicepreşedintele şi specialistul în
politici de tineret).
În cadrul Forumurilor a fost prezentate principiile, beneficiile, echipa şi principalele activităţi ale Programului
„Fondul pentru Tineri Ialoveni”. Prin intermediul metodei
Cafeneaua publică, participanţii au discutat despre avantajele, dezavantajele şi cauzele implicării tinerilor, atragerea tinerilor în acţiuni comunitare, punctele tari şi punctele
slabe ale programului. Discuţii în grupuri mari au avut loc
la subiectele: necesităţile, problemele cu care se confruntă
tinerii din localităţile raionului şi căi posibile de soluţionare
a acestora. La capitolul necesităţile tinerilor, participanţii
la forumuri au menţionat: iniţierea mecanismelor eficiente
de mobilizarea tinerilor în activităţi comunitare; informarea tinerilor despre drepturile şi oportunităţile lor; crearea
Consiliilor Locale ale Tinerilor în localităţi şi dotarea lor cu
spaţiu; amenajarea caselor de cultură şi a sălilor de sport
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din localităţile rurale; susţinerea din partea autorităţilor
publice în implementarea proiectelor de către ONG-uri şi
grupurile de iniţiativă ale tinerilor; amenajarea parcurilor
de odihnă şi agrement în localităţi; necesitatea  activităţilor
de educaţie neformală în instituţiile de învăţămînt; înfiinţarea centrelor de creaţie pentru copii şi tineret.

4.3. Concursul de finanţare
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Fondul pentru Tineri Ialoveni, prin Programul de granturi mici pentru tineri, are ca scop încurajarea şi creşterea
participării tinerilor din localităţile raionului Ialoveni la
dezvoltarea socială şi economică a comunităţilor în care
locuiesc prin oferirea de suport financiar pentru realizarea
iniţiativelor şi proiectelor acestora.
Programul de granturi mici se adresează grupurilor de
iniţiativă ale tinerilor din localităţile raionului Ialoveni care
sînt implicate în realizarea sau intenţionează să realizeze
un proiect care demonstrează alinierea la priorităţile comunităţilor locale în domeniul tineretului sau altor domenii
conexe cu acesta, şi care asigură o integrare a activităţilor
de proiect în dezvoltarea socio-economică locală. Astfel,
se încurajează solicitarea finanţării proiectelor ancorate în
necesităţile cotidiene reale ale comunităţilor, care au sprijinul cetăţenilor, suportul autorităţilor publice locale şi/sau
a reprezentanţilor businessului privat local.
Prin intermediul Programului de granturi mici, tinerii
ialoveneni sînt încurajaţi să iniţieze proiecte prin care să
aducă beneficii comunităţii şi în acelaşi timp să-şi dezvolte
abilităţi personale de management financiar, liderism şi comunicare. Fondul pentru Tineri promovează astfel implicarea tinerilor în viaţa comunităţii prin asumarea unor roluri
active care îi responsabilizează şi le oferă în acelaşi timp,
posibilitatea de a petrece timpul liber într-un mod care să-i
ferească de atracţii periculoase şi să îi implice în acţiuni pozitive din care au de învăţat.
Programul de granturi mici este destinat tinerilor cu
vîrsta cuprinsă între 15 şi 30 ani din localităţile raionului
Ialoveni. Pentru a putea solicita finanţare, tinerii trebuie
să facă parte dintr-un grup de iniţiativă, format din minim
3 persoane, care sînt responsabile de conceperea ideii de
proiect şi implementarea acestuia.
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Informarea tinerilor despre Programul de granturi mici se realizează prin
mai multe căi: distribuirea pliantelor
informative şi plasarea în locurile publice a posterelor, publicarea informaţiei în mass-media locală (ziarul „Ora
Locală”), pe paginile web ale localităţilor din raion şi întîlniri cu potenţiali
aplicanţi. Regulile privind procedura
de depunere, selecţie şi implementare a proiectelor în cadrul Programului
de granturi mici sînt stabilite în Ghidul
solicitantului de finanţare elaborat de
către membrii echipei Fondului pentru Tineri Ialoveni pentru fiecare rundă separat, disponibil
în variantă electronică pe pagina web www.fondultinerilor.
md sau este distribuit în variantă tipărită la toate întîlnirile
cu tinerii, expediat prin poştă la toate primăriile, instituţiile
de învăţămînt, ONG-urile, Centrele de resurse pentru tineri
din regiune.
Concursul de finanţare se desfăşoară în conformitate cu
un calendar prestabilit. De obicei, perioada de primire a
aplicaţiilor durează 30 zile calendaristice iar procesul de selectare a proiectelor cîştigătoare durează în medie 15 zile.
Înscrierea la concurs a unui proiect se face pe baza Formularului de aplicare tip care poate fi descărcat de pe siteul www.fondultinerilor.md sau poate fi solicitat prin email
la pgm@fondultinerilor.md.
Proiectele propuse trebuie să se desfăşoare pe aria geografică a raionului Ialoveni şi pot acoperi domeniul tineretului şi oricare alte domenii conexe acestuia, de exemplu:
sportiv, artă, ecologie, sănătate, social, IT, etc. Fondul pentru Tineri Ialoveni încurajează creativitatea şi originalitatea
ideilor de proiecte.
În perioada de raportare au fost desfăşurate trei runde
ale Programului de granturi mici pentru tineri (septembrie
2010, aprilie şi septembrie 2011). În cadrul celor trei runde
au fost depuse 82 proiecte (18 – runda I, 35 – runda II, 29
– runda III) prin care s-a solicitat suport financiar în valoare
totală de 847,3 mii lei (suma nu include alte surse de finanţare identificate de grupurile de iniţiativă).
Circa 255 tineri (elevi, studenţi, profesori, şomeri) cu vîrsta cuprinsă între 15 şi 29 ani din 20 localităţi ialovenene au
reuşit să formeze 64 grupuri de iniţiativă cu scopul de a se
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4.4. Selecţia proiectelor
Toate propunerile de proiecte primite în cadrul rundelor Programului de granturi mici sînt analizate şi evaluate
de către membrii echipei Fondului pentru Tineri Ialoveni.
Procesul de selecţie a proiectelor este competitiv şi cuprinde trei etape: preselecţia aplicaţiilor pe baza criteriilor de
eligibilitate; o etapă intermediară în care sînt realizate interviuri clarificatoare cu aplicanţii şi selecţia finală realizată
pe baza criteriilor de selecţie.
Criteriile de selecţie folosite pentru departajarea propunerilor de proiecte sînt:
1. Fezabilitatea ideii de proiect (cît de clară şi realistă
este ideea);
2. Măsura în care tinerii sînt implicaţi în iniţierea şi realizarea proiectului (tinerii sînt cei care iau
deciziile; îşi asumă responsabilitatea pentru implementarea
proiectului; rolul adulţilor);
3. Raportul cost beneficii (valoarea
proiectului raportată la suma solicitată; cît de clar şi realist este
bugetul);
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implica în soluţionarea unei probleme din comunităţile în
care trăiesc. Cei mai activi tineri participanţi cu propuneri
de proiecte la Programul de granturi mici au fost cei din localităţile: Ialoveni, Mileştii Mici, Bardar, Costeşti, Suruceni
şi Zîmbreni. În cinci din cele 25 localităţi ale raionului Ialoveni nu a fost constituit nici un grup de iniţiativă: Gangura,
Hansca, Horodca, Pojăreni şi Văratic.
Tinerii din localităţile raionului Ialoveni nu sînt indiferenţi faţă de situaţia existentă în jurul lor şi au abilităţi de
identificare a problemelor şi necesităţilor lor, precum şi să
ofere soluţii viabile şi realiste, asta o demonstrează diversitatea tematicii proiectelor depuse spre finanţare: sport,
turism, amenajarea teritoriului, ecologie, timp liber, facilitarea accesului la informaţie, cultural-artistice, educaţie
electorală, educaţie pentru sănătate, dotare cu echipament, instruire profesională, etc.
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4. Impactul (beneficiile proiectului pentru tineri şi comunitate, schimbările semnificative pe care le va
produce proiectul);
5. Parteneriate (numărul şi rolul partenerilor, în ce măsură proiectul este capabil să atragă alte resurse);
6. Originalitatea (creativitatea proiectului, aspectul novator).
Proiectele primesc punctaje şi sînt finanţate în ordinea
punctajului obţinut, pînă la limita epuizării mijloacele financiare disponibile în Fondul pentru Tineri Ialoveni la
runda respectivă.
Din totalul proiectelor depuse în cadrul Programului de
granturi mici, au fost selectate pentru finanţare 42 proiecte  
(14 – runda I, 13 – runda II, 15 – runda III) şi implementate în 18 localităţi ale raionului Ialoveni (17 sate şi 1 oraş).
Responsabile de realizarea proiectelor au fost 38 grupuri
de iniţiativă în componenţa cărora au activat 156 tineri (71
băieţi şi 85 fete), iar de rezultatele acestor proiecte au beneficiat circa 5800 copii şi tineri.

4.5. Proiecte finanţate
1. Titlul proiectului: Mini-parc în
curtea Casei de cultură
Localitatea: satul Cigîrleni
Numele grupului de iniţiativă: ProEco
Liderul grupului de iniţiativă: Diana Josu-Branişte
Bugetul proiectului: 6.338,00 lei
Rezultate: Curtea Casei de cultură
din satul Cigîrleni amenajată cu 9 scaune şi 4 lăzi pentru gunoi;
2. Titlul proiectului: Ialoveni în viitor
Localitatea: oraşul Ialoveni
Numele grupului de iniţiativă: Fenix
Liderul grupului de iniţiativă: Tatiana Bordei
Bugetul proiectului: 3.271,00 lei
Rezultate: O galerie cu 12 desene amenajată în incinta
Primăriei oraşului Ialoveni care exprimă viziunea copiilor şi
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3. Titlul proiectului: Informarea elevilor şi persoanelor
interesate despre activitatea Liceului “P. Ştefănucă”
Localitatea: oraşul Ialoveni
Numele grupului de iniţiativă: Prin
noi înşine
Liderul grupului de iniţiativă: Constanţa Munteanu
Bugetul proiectului: 2.713,27 lei
Rezultate: O echipă de redacţie formată şi două numere ale ziarului şcolăresc „BANAL” editate la Liceul teoretic „P. Ştefănucă” din oraşul Ialoveni;
4. Titlul proiectului: Informarea la timp şi corectă este o
cerinţă a timpului
Localitatea: comuna Mileştii Mici
Numele grupului de iniţiativă: Elevii clasei a XII-a B
Liderul grupului de iniţiativă: Natalia Andronachi
Bugetul proiectului: 2.485,00 lei
Rezultate: 3 panouri informative
plasate în incinta Liceului teoretic „M.
Bârcă” din Mileştii Mici care reflectă
activitatea şi „mîndria” instituţiei de
învăţămînt;
5. Titlul proiectului: Implicarea tinerilor în activităţi culturale şi sociale – o necesitatea
timpului
Localitatea: comuna Mileştii Mici
Numele grupului de iniţiativă: Elevii clasei a XII-a A
Liderul grupului de iniţiativă: Rodica Căpăţînă
Bugetul proiectului: 2.499,75 lei
Rezultate: O cortină mobilă construită şi un concert cu participarea
tinerelor talente desfăşurat în „sala
Partea III. Programul de granturi
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tinerilor despre viitorul localităţii lor, desene elaborate de
finaliştii Concursului „Ialoveni – oraşul meu”;
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de festivităţi” improvizată în holul Liceului teoretic „M.
Bârcă”;
6. Titlul proiectului: O zonă de agrement pentru o localitate rurală
Localitatea: comuna Mileştii Mici
Numele grupului de iniţiativă: Noi soluţii de la tineri
Liderul grupului de iniţiativă: Sergiu Gîsca
Bugetul proiectului: 5.398,00 lei
Rezultate: Un spaţiu de odihnă pentru copii şi tineri,
dintr-o zonă în care locuiesc familii tinere din Mileştii Mici,
amenajat cu 7 scaune şi 4 lăzi pentru gunoi.
7. Titlul proiectului: Constituirea grupului “IMAGO”
Localitatea: comuna Răzeni
Numele grupului de iniţiativă: Imago
Liderul grupului de iniţiativă: Marin Harabagiu
Bugetul proiectului: 4.119,77 lei
Rezultate: Două numere ale ziarului şcolăresc „LiTeRa” editate la Liceul
teoretic Răzeni şi o acţiune comunitară de plantare a arborilor desfăşurată
de tineri în curtea instituţiei de învăţămînt;

8. Titlul proiectului: Lipsa spaţiului de odihnă şi socializare pentru tineri
Localitatea: comuna Ruseştii Noi
Numele grupului de iniţiativă: Activiştii
Liderul grupului de iniţiativă: Mihaela Erhan
Bugetul proiectului: 3.639,45 lei
Rezultate: Amenajarea Parcului tineretului din comuna Ruseştii Noi prin
plantarea a 100 tufe de trandafiri, 100
puieţi de tei şi castan, restabilirea a 8
scaune şi 8 urne pentru gunoi, instalarea a 8 scaune noi,  pavarea unei alei,
rezultate obţinute datorită implicării mai multor actori comunitari;
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10. Titlul proiectului: Informarea – un pas sigur spre viitor
Localitatea: comuna Ţîpala
Numele grupului de iniţiativă: Tineri şi ingenioşi
Liderul grupului de iniţiativă: Gheorghii Rotari
Bugetul proiectului: 2.732,45 lei
Rezultate: Un panou informativ plasat în incinta Liceului
teoretic din comuna Ţîpala şi două seminare desfăşurate
cu participarea elevilor din clasele liceale la tema „Scrierea
proiectelor” şi „Voluntariatul”;
11. Titlul proiectului: Tinerii pentru promovarea mediului
sănătos de viaţă
Localitatea: satul Ulmu
Numele grupului de iniţiativă: Speranţa
Liderul grupului de iniţiativă: Mariana Vlas
Bugetul proiectului: 5.184,00 lei
Rezultate: Două competiţii amicale
de baschet între echipele de băieţi şi
fete din localităţile Ruseştii Noi, Costeşti şi Ulmu desfăşurate la Liceul Teoretic „M. Eminescu” din satul Ulmu,
competiţii la care echipele din Ulmu
au purtat în premieră uniforme sportive noi;
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9. Titlul proiectului: Parcul Tinerilor
din satul Suruceni
Localitatea: satul Suruceni
Numele grupului de iniţiativă: Tineri pentru Tineri
Liderul grupului de iniţiativă: Radu
Boişteanu
Bugetul proiectului: 6.173,96 lei
Rezultate: Un spaţiu verde pentru
odihna şi recreerea tinerilor amenajat
cu 8 scaune şi 4 lăzi pentru gunoi în
apropierea Liceului, Casei de cultură,
Complexului sportiv şi a Primăriei din satul Suruceni;
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12. Titlul proiectului: Protecţia mediului este un lux pe
care ni-l putem permite
Localitatea: satul Văsieni
Numele grupului de iniţiativă: Tinerii Cineaşti
Liderul grupului de iniţiativă: Eugen Nacu
Bugetul proiectului: 1.185,54 lei
Rezultate: 7 filmuleţe care prezintă situaţia ecologică
din satul Văsieni elaborate în cadrul Concursului pentru
tineri „Protecţia mediului este un lux pe care ni-l putem
permite”;

13. Titlul proiectului: Wireless (WiFi) în liceu
Localitatea: comuna Zîmbreni
Numele grupului de iniţiativă: Inovatorii
Liderul grupului de iniţiativă: Veaceslav Creţu
Bugetul proiectului: 2.004,75 lei
Rezultate: Dotarea Liceului teoretic
Zîmbreni cu o reţea de acces la Internet prin intermediul tehnologiei WiFi
de care beneficiază circa 375 elevi şi
26 cadre didactice;

14. Titlul proiectului: Un viitor sigur
se află în mîini sigure
Localitatea: comuna Zîmbreni
Numele grupului de iniţiativă: Ecologiştii
Liderul grupului de iniţiativă: Denis Beliman
Bugetul proiectului: 8.231,95 lei
Rezultate: Amenajarea parcului din
curtea Liceului teoretic Zîmbreni prin
plantarea a 45 arbuşti şi 37 arbori,
instalarea a 8 scaune şi 4 lăzi pentru
gunoi;
15. Titlul proiectului: Clubul tinerilor “Ce? Unde? Cînd?”
Localitatea: satul Bardar
Numele grupului de iniţiativă: Succes
Liderul grupului de iniţiativă: Svetlana Pisica
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16. Titlul proiectului: Leagănul democraţiei pentru tinerii bărdăreni
Localitatea: satul Bardar
Numele grupului de iniţiativă: Pro
Civic
Liderul grupului de iniţiativă: Alexandru Tonu
Bugetul proiectului:  6.000,00 lei
Rezultate: Crearea unui spaţiu prietenos copiilor şi tinerilor dintr-o mahala bărdăreană, pentru petrecerea utilă a
timpului liber şi organizarea întrunirilor de tineret;
17. Titlul proiectului: Echipament turistic
Localitatea: satul Costeşti
Numele grupului de iniţiativă: Tînărul turist
Liderul grupului de iniţiativă: Ana
Mereacre
Bugetul proiectului:  4.738,50 lei
Rezultate: Dotarea cu 15 busole şi
12 carabine a grupului tinerilor turişti
din satul Costeşti, membrii căruia au
participat în luna mai la Competiţiile
raionale de turism „Botna 2011”;
18. Titlul proiectului: Renovarea scenei
Localitatea: satul Costeşti
Numele grupului de iniţiativă: Fulger
Liderul grupului de iniţiativă: Ion Gheniţa
Bugetul proiectului: 7.805,00 lei
Rezultate: Reparaţia capitală a scenei din sala de festivităţi a Liceului Teoretic Costeşti cu implicarea unui grup
de elevi în colaborare cu direcţia instituţiei şi autorităţile
publice locale;
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Bugetul proiectului:  4.098,00 lei
Rezultate: Relansarea la Bardar a
Clubului „Ce? Unde? Cînd?” şi desfăşurarea în luna iunie 2011 a patru
runde a concursului de inteligenţă cu
participarea a 20 elevi;
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19. Titlul proiectului: Promovarea tinerilor în domeniul
sportului
Localitatea: satul Dănceni
Numele grupului de iniţiativă: VAD.Dănceni
Liderul grupului de iniţiativă: Victoria Butuc
Bugetul proiectului:  5.110,00 lei
Rezultate: Dotarea echipei de tineri fotbalişti din satul
Dănceni cu uniforme sportive, inclusiv cu suportul financiar al unui agent economic din localitate;
20. Titlul proiectului: Montarea scaunelor în preajma stadionului
Localitatea: satul Horeşti
Numele grupului de iniţiativă: Tinerii sportivi
Liderul grupului de iniţiativă: Dan
Balan
Bugetul proiectului:  6.000,00 lei
Rezultate: Amplasarea pe stadionul satului Horeşti a scaunelor pentru
spectatori şi a urnelor pentru gunoi;
21. Titlul proiectului: Pro Dezvoltare
Localitatea: oraşul Ialoveni
Numele grupului de iniţiativă: Progres
Liderul grupului de iniţiativă: Mihaela Bobrov
Bugetul proiectului:  1.188,28 lei
Rezultate: 35 de tineri din or. Ialoveni au beneficiat de formare în domeniul managementului stresului şi
înregistrării întreprinderii prin intermediul metodelor de educaţie neformală;
22. Titlul proiectului: Parc “Sfatul Ţării”
Localitatea: oraşul Ialoveni
Numele grupului de iniţiativă: Tînăra generaţie
Liderul grupului de iniţiativă: Vadim Grosu
Bugetul proiectului:  7.936,50 lei
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23. Titlul proiectului: Amenajarea
curţii gimnaziului din satul Malcoci
Localitatea: satul Malcoci
Numele grupului de iniţiativă: Tineri pentru localitate
Liderul grupului de iniţiativă: Victor Gîndea
Bugetul proiectului: 8.000,00 lei
Rezultate: Pavarea a 40 m2 şi amenajarea cu scaune şi
urne a curţii Gimnaziului Malcoci unde îşi fac studiile 440
elevi;
24. Titlul proiectului: Un vot conştient – un viitor de succes
Localitatea: comuna Mileştii Mici
Numele grupului de iniţiativă: Forţa
Liderul grupului de iniţiativă: Natalia Andronachi
Bugetul proiectului:  6.091,40 lei
Rezultate: Informarea a peste 300 tineri despre necesitatea participării la alegerile locale prin organizarea unei
campanii de distribuire a materialelor informative şi desfăşurarea unei dezbateri electorale la Mileştii Mici;
25. Titlul proiectului: Renovarea şi amenajarea teritoriului aferent Liceului Teoretic Moleşti
Localitatea: satul Moleşti
Numele grupului de iniţiativă: L’Avenir
Liderul grupului de iniţiativă: Elena Constantinov
Bugetul proiectului:  7.969,00 lei
Rezultate: Amenajarea curţii Liceului Teoretic Moleşti
cu scaune, lăzi de gunoi şi un foişor pentru desfăşurarea
lecţiilor în aer liber;
26. Titlul proiectului: Instruirea tinerilor pentru o carieră
de succes
Localitatea: satul Puhoi
Numele grupului de iniţiativă: Tinerii viitorului
Partea III. Programul de granturi
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Rezultate: Instalarea a cinci scaune,
cinci lăzi pentru gunoi şi a unui panou
informativ într-o zonă de agrement
din oraşul Ialoveni;
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Liderul grupului de iniţiativă: Dana
Palade
Bugetul proiectului:  4.909,32 lei
Rezultate: Consilierea în alegerea
carierei a circa 50 absolvenţi ai Liceului Teoretic Puhoi prin intermediul
instruirilor, bateriilor de teste şi materialelor informative publicate într-o
broşură de specialitate;
27. Titlul proiectului: O minte sănătoasă într-un anturaj sănătos
Localitatea: satul Ulmu
Numele grupului de iniţiativă: Tinerii ecologi
Liderul grupului de iniţiativă: Tatiana Braga
Bugetul proiectului:  6.000,00 lei
Rezultate: Schimbarea aspectului
curţii Liceului Teoretic „M. Eminescu”
din satul Ulmu prin instalarea urnelor
pentru gunoi, băncilor pentru parc, înverzirea şi plantarea cu flori a terenului aferent.
28. Titlul proiectului: Echipament audio – un pas spre viitor
Localitatea: satul Bardar
Numele grupului de iniţiativă: DTA
Sonor
Liderul grupului de iniţiativă: Dumitru Bivol
Bugetul proiectului:  12.120,00 lei
Rezultate: Sala de festivităţi a Liceului Teoretic „A. David” din Bardar
este dotată cu echipament audio şi de
sonorizare modern pentru desfăşurarea în condiţii normale a activităţilor
extraşcolare pentru elevi;
29. Titlul proiectului: WiFi – calea spre modernizare
Localitatea: satul Bardar
Numele grupului de iniţiativă: DTA Sonor

44

FONDUL PENTRU TINERI IALOVENI RAPORT DE ACTIVITATE

30. Titlul proiectului: Clubul de şah
Cărbuna
Localitatea: satul Cărbuna
Numele grupului de iniţiativă: Tinerii pentru Cărbuna
Liderul grupului de iniţiativă: Irina
Cecan
Bugetul proiectului:  4.087,30 lei
Rezultate: Fondarea şi dotarea cu
inventar sportiv a Clubului de şah din
satul Cărbuna;
31. Titlul proiectului: Cunoaşte-te pe
tine însuţi
Localitatea: satul Costeşti
Numele grupului de iniţiativă: A3:
Activi, Ageri şi Ambiţioşi
Liderul grupului de iniţiativă: Cristina Rusu
Bugetul proiectului:  6.030,52 lei
Rezultate: Biblioteca Liceului Teoretic Costeşti dotată cu
53 titluri de carte din domeniul psihologiei practice;
32. Titlul proiectului: Radio şcolar
Localitatea: satul Costeşti
Numele grupului de iniţiativă: Relax
Liderul grupului de iniţiativă: Lilia Olaru
Bugetul proiectului:  9.170,00 lei
Rezultate: Constituirea unui mijloc de informare (radio
şcolar) a elevilor Liceului teoretic Costeşti care activează în
timpul pauzelor şi contribuie la creşterea posibilităţii tinerilor de a participa direct la procesul de mediatizare a subiectelor de interes care îi vizează;
33. Titlul proiectului: Oaza sănătăţii şi recreării
Localitatea: oraşul Ialoveni
Partea III. Programul de granturi
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Liderul grupului de iniţiativă: Dumitru Bivol
Bugetul proiectului:  7.170,00 lei
Rezultate: Instalarea unei reţele
publice WiFi de acces la Internet în
centrul satului Bardar;
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Numele grupului de iniţiativă: Promotorii implicării
Liderul grupului de iniţiativă: Popescu Maria
Bugetul proiectului:  5.695,00 lei
Rezultate: Holul Liceului Teoretic
„P. Ştefănucă” dotat cu mese, scaune,
felinare şi flori de cameră, transformat
într-o „oază a sănătăţii şi recreării”
unde tinerii au posibilitate să petreacă
timpul liber în mod util şi prietenos;
34. Titlul proiectului: Teatru cu voluntari
Localitatea: oraşul Ialoveni
Numele grupului de iniţiativă:
Oglinda socială
Liderul grupului de iniţiativă: Rafaella Mînăscurtă
Bugetul proiectului:  6.723,89 lei
Rezultate: Instruirea unui grup de
15 tineri din Ialoveni în domeniul artei
teatrale şi montarea piesei „Mîndrie şi
prejudecată”;
35. Titlul proiectului: Liceul meu – liceu prietenos
Localitatea: oraşul Ialoveni
Numele grupului de iniţiativă: Filantropii
Liderul grupului de iniţiativă: Marin Chihai
Bugetul proiectului:  9.212,20 lei
Rezultate: Înfiinţarea şi dotarea cu
mobilier a cabinetului psihopedagogului la Liceul Teoretic „P. Ştefănucă”
din Ialoveni;
36. Titlul proiectului: Surîsul prichindeilor
Localitatea: comuna Mileştii Mici
Numele grupului de iniţiativă: Profesoara şi elevele
Liderul grupului de iniţiativă: Cazanir Daniela
Bugetul proiectului:  4.137,00 lei
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37. Titlul proiectului: Şcoala de azi,
şcoala de mîine
Localitatea: comuna Mileştii Mici
Numele grupului de iniţiativă: Forţa
Liderul grupului de iniţiativă: Zinaida Brînză
Bugetul proiectului:  9.137,60 lei
Rezultate: Serbarea aniversării a 45-a a Liceului Teoretic „M. Bârcă” din Mileştii Mici de către elevi împreună
cu membrii comunităţii prin organizarea unui şir de evenimente: concursuri, campanie de informare, ziua de autoconducere, tîrg de caritate;
38. Titlul proiectului: Fondarea Clubului de jocuri intelectuale
Localitatea: comuna Răzeni
Numele grupului de iniţiativă: Erudit Club
Liderul grupului de iniţiativă: Constantin Bivol
Bugetul proiectului:  5.929,21 lei
Rezultate: A fost desfăşurată prima ediţie a Clubului
de jocuri intelectuale cu participarea a 20 elevi de la Liceul teoretic „Ion Pelivan” din satul Răzeni, eveniment care
urmează să devină tradiţie în instituţia de învăţămînt respectivă.
39. Titlul proiectului: Teatrul de păpuşi din Suruceni
Localitatea: satul Suruceni
Numele grupului de iniţiativă: Tinerii pictori
Liderul grupului de iniţiativă: Ana
Lozovanu
Bugetul proiectului:  7.031,20 lei
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Rezultate: Un grup de 7 tineri s-au
implicat în acţiuni de organizare a timpului liber pentru copiii de la grădiniţa
din localitate, iar părinţii au devenit
mai receptivi şi au conştientizat importanţa participării active în crearea
unui mod de viaţă mai interesant pentru copiii lor.
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Rezultate: Constituirea teatrului de păpuşi din Suruceni
şi montarea piesei „Ivan Turbincă”;
40. Titlul proiectului: Perfecţionarea cabinetului de fizică
şi astronomie
Localitatea: satul Suruceni
Numele grupului de iniţiativă: Tineri pentru Tineri
Liderul grupului de iniţiativă: Radu
Boişteanu
Bugetul proiectului:  16.347,40 lei
Rezultate: Modernizarea cabinetului de fizică şi astronomie de la Liceul
Teoretic „I. Suruceanu” din Suruceni
prin achiziţionarea unui telescop, televizor LCD şi a materialelor didactice;
41. Titlul proiectului: Sănătatea e în mîinile noastre
Localitatea: satul Văsieni
Numele grupului de iniţiativă: Absolvenţii
Liderul grupului de iniţiativă: Dumitru Zaicenco
Bugetul proiectului:  7.000,00 lei
Rezultate: Circa 400 elevi de la Liceul Teoretic „D. Cantemir” din Văsieni au acces la apă în interiorul instituţiei
pentru necesităţi de igienă, datorită faptului că a fost amenajat un grup sanitar;
42. Titlul proiectului: INNO – radio şcolar
Localitatea: comuna Zîmbreni
Numele grupului de iniţiativă: Inovatorii
Liderul grupului de iniţiativă: Veaceslav Creţu
Bugetul proiectului:  8.156,00 lei
Rezultate: Crearea unui radio şcolar, format din 13 boxe conectate în
paralel prin 250 m de fir la un amplificator, echipament căruia îi dă viaţă o
echipă ingenioasă de tineri care au un
program de activitate, o grilă de emisie și un logou inspirat.
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În mare parte, membrii grupurilor
de iniţiativă au respectat prevederile
Acordurilor de colaborare semnate cu
Fondul pentru Tineri Ialoveni. Lipsa de
experienţă în planificarea şi coordonarea acţiunilor, autorităţi publice locale
şi actori sociali care nu văd în tineri
parteneri reali în realizarea schimbărilor din comunitate, sînt cîţiva dintre
factorii care au influenţat desfăşurarea pe alocuri anevoioasă a proiectelor implementate de către tineri.
Grupurile de iniţiativă ale tinerilor au coordonat de sinestătător activităţile în cadrul proiectelor în conformitate cu
cerinţele Programului de granturi şi a Planului de acţiuni:
au planificat activităţile, au identificat partenerii şi resursele necesare, au organizat lucrul în echipă, au mobilizat alţi
tineri, au distribuit responsabilităţi, au identificat oferte
pentru procurarea bunurilor şi serviciilor necesare în proiect, au întocmit articole de presă şi rapoarte narative.
Rapoartele narative şi financiare detaliate pentru fiecare dintre cele 42 proiecte finanţate în cadrul celor trei
runde ale Programului de granturi mici pot fi vizualizate pe
pagina web a Fondului pentru Tineri Ialoveni: www.fondultinerilor.md.
Implementarea proiectelor din cadrul Programului de
granturi mici pentru tineri, runda a I-a, a avut loc în perioada octombrie – decembrie 2010; runda a II-a, a avut loc
în perioada mai – august 2011 şi runda a III-a, a avut loc în
perioada octombrie – decembrie 2011.
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Partea V

Vizibilitate şi transparenţă
5.1. Date statistice
yyNumărul de apariţii media: 69 (presa scrisă şi electronică locală, posturi TV naţionale)
yyNumărul de materiale promoţionale distribuite: 5385
exemplare
yyNumărul mediu zilnic de vizitatori unici pe pagina
www.fondultinerilor.md: 50

5.2. Pagina web www.fondultinerilor.
md
Pagina web a Fondului pentru Tineri Ialoveni a fost lansată în iulie 2010 cu scopul de a răspîndi în mediul online informaţia despre acţiunile desfăşurate în cadrul Programului şi de a asigura transparenţa şi spori vizibilitatea
activităţii echipei Fondului pentru Tineri Ialoveni. Despre
aspectele de conţinut şi structură ale paginii web s-a discutat cu membrii echipei şi s-a ajuns la formula în care poate
fi accesată la moment. Pagina web a fost elaborată de către
angajaţii Asociaţiei Obşteşti „Eco-Răzeni” şi implicarea unui
voluntar italian. Lucrul de menţinere tehnică şi îmbunătăţire a structurii paginii web este efectuată de voluntarii Fondului pentru Tineri Ialoveni.
Pagina web conţine informaţii de bază despre Programul
„Fondul pentru Tineri Ialoveni”: regulamentul de funcţionare, strategia de activitate, componenţa echipei, date de
contact, parteneri şi donatori, rapoarte narative şi financiare. Pe pagina web este descrisă procedura de efectuare
a donaţiilor, există opţiunea de descărcare a formularelor
pentru beneficiari şi poate fi consultat Ghidul solicitantului
de finanţare.
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În perioada de raportare,  pe pagina
web a Fondului pentru Tineri Ialoveni
au fost plasate 52 articole, în medie
cîte 3 postări lunar. Articolele reflectă
activitatea membrilor echipei Fondului pentru Tineri Ialoveni, realizările
grupurilor de iniţiativă ale tinerilor
care implementează proiecte cu suportul nostru, descrierea şi rezultatele
financiare ale acţiunilor de colectare a
fondurilor, precum şi diverse anunţuri
care privesc acţiunile desfăşurate de
Fondul pentru Tineri Ialoveni. Articolele sînt scrise de membrii echipei sau
de membrii grupurilor de iniţiativă ale tinerilor, acestea
conţin imagini şi înregistrări video.
Pagina web include informaţii despre toate proiectele
finanţate în cadrul Programelor de granturi mici, pe pagină
pot fi accesate rapoartele narative şi de cheltuieli pentru
fiecare proiect separat. De asemenea, este asigurată transparenţa procesului de colectare şi utilizare a resurselor financiare prin plasarea periodică pe site a informaţiilor relevante.
În fiecare instituţie care a beneficiat de suport din resursele Programului, a fost plasată cîte o placă promoţională, care conţine logoul Fondului pentru Tineri Ialoveni şi
adresa web www.fondultinerilor.md. Adresa pe Internet a
paginii web este prezentă pe toate documentele de ieşire,
materialele informative şi promoţionale elaborate în cadrul
Programului. Logoul şi adresa web a Fondului pentru Tineri
Ialoveni au fost plasate pe mai multe pagini web ale localităţilor din raionul Ialoveni. Pagina este accesată în medie
de circa 50 vizitatori unici pe zi.

Seria lucrurilor frumoase realizate de membrii echipei
Fondului pentru Tineri Ialoveni mereu surprinde cu idei
noi şi originale. Una dintre acestea este iniţiativa lui Sergiu
Gaibu, care cu ajutorul colegului său Ion Condrea, ambii
tineri din oraşul Ialoveni, au realizat un desen pe asfalt ce
reprezintă logoul Fondului pentru Tineri Ialoveni. Lucrările
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au avut loc în luna iulie 2011 pe asfaltul din Piaţa Unirii a oraşului Ialoveni.
Totul a început cu o schiţă a logoului, iar după cîteva zile cei care au
trecut prin preajmă au observat că
pe o suprafaţă de aproximativ 50 m2
au apărut culori vii pe asfalt care formează logoul „Fondul pentru Tineri”.
Acţiunea a fost autorizată de Primăria
Ialoveni şi este parte componentă a
campaniei de sensibilizare a locuitorilor raionului despre existenţa programului şi promovarea iniţiativelor tinerilor cu spirit civic dezvoltat. Ideea a prins viaţa şi datorită
suportului financiar oferit de Fundaţia Est-Europeană din
Moldova.
Sergiu Gaibu susţine că ideea i-a apărut încă la atelierul de instruire şi planificare a activităţilor desfăşurat în
februarie 2011, totodată are încă multe alte idei geniale
pe care şi le-a propus să le realizeze în cadrul Fondului pentru Tineri Ialoveni. „Cînd făceam desenul împreună cu Ion,
m-a mirat şi m-a impresionat faptul că se apropia lumea
să vadă ce facem, într-un final ne spuneau: Bravo, e ceva
foarte bun pentru raionul nostru, e frumos. Concomitent
am avut ocazia să relatăm mai multor oameni ce reprezintă
Fondul pentru Tineri Ialoveni”.
Coordonatorul programului şi preşedintele Asociaţiei
Obşteşti „Eco-Răzeni” susţine că: „Trebuie să recunosc că
ne mîndrim cu asemenea membri ca Sergiu şi Ion, vă spun
că munca lor nu este una uşoară, am simţit chiar eu pe pielea proprie cîteva zile acest lucru. Aceşti tineri, prin acţiunea lor, demonstrează că sînt plini de ambiţie şi curaj. Îmi
doresc foarte mult ca desenul să se păstreze cît mai mult
viu pe asfalt ca să bucure ochii ialovenenilor şi să-şi amintească mai des că există o echipă de tineri care vor sa facă
schimbări în raion”.
În perioada de raportare au fost elaborate o gamă variată de materiale promoţionale şi distribuite către circa 5 mii
de beneficiari, printre aceste materiale putem menţiona:
pliante (1700 buc.), postere (300 buc.), stickere (175 buc.),
insigne (25 buc.), pixuri (1200 buc.), bannere (2 buc.), drapele (50 buc.), agende (25 buc.), rapoarte de activitate (400
buc.), trofee (10 buc.), sacoşe (50 buc.), cărţi de vizită (1450
buc.), carnete de voluntar (50 buc.). Toate materialele pro-
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moţionale conţin logoul şi pagina web a Fondului pentru
Tineri Ialoveni. Conceptul materialelor promoţionale a fost
elaborat cu participarea membrilor echipei Fondului pentru Tineri Ialoveni şi au fost distribuite în cadrul acţiunilor
programului.
Membrii echipei Fondului pentru Tineri Ialoveni, Ana
Braghiş şi Alla Luţic, au creat şi administrează pagini pe
două reţele de socializare: www.facebook.com şi www.odnoklassniki.ru, iar Marcel Conţulescu a montat în august
2010 un sport video care prezintă aşteptările membrilor
echipei, a partenerilor şi beneficiarilor Programului.

5.4. Relaţiile cu mass-media
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Tot timpul ne-am propus ca informaţia despre noi să
ajungă în atenţia publicului larg, de asta am dat prioritate
şi valoare relaţiilor noastre cu instituţiile media locale şi naţionale. Ştim că lucrurile pe care le realizează şi rezultatele
extraordinare pe care le obţin tinerii implicaţi în dezvoltarea Programului „Fondul pentru Tineri Ialoveni” sînt foarte
importante pentru societate, în special pentru creşterea
unei generaţii de cetăţeni activi.
În perioada 2010 – 2011 au apărut
cîteva zeci de articole scrise şi ştiri televizate despre acţiunile Programului.
Săptămînal pe pagina web www.ialovenionline.md sau ziarul raional „Ora
locală” au fost publicate cîte una sau
două ştiri care vizează şi activitatea
Programului raional „Fondul pentru
Tineri Ialoveni”. Desfăşurarea conferinţelor de presă, în mare parte nu au
prezentat interes pentru reprezentanţii mass-media naţională, iar la nivel
local sînt mai eficiente comunicatele
şi articolele de presă. Fondul pentru
Tineri Ialoveni practică expedierea invitaţiilor şi a notelor informative prin email către instituţiile
mass-media din ţară, în cazul desfăşurării evenimentelor
publice sau activităţilor planificate.
Putem menţiona că au avut loc cîte una sau două apariţii media în buletinele de ştiri de la posturile de televiziune: Pro TV Chişinău, Publika, Jurnal TV, Prime, la emisiunea
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„Bună dimineaţa” de la Moldova 1 şi emisiunea „Forţa junimii” de la Radio Moldova.

5.5. Festivalul Tinerilor Activi
Festivalul Raional al Tinerilor Activi este un eveniment
de promovare a tinerilor activi, încadraţi în activităţi de voluntariat, a instituţiilor şi organizaţiilor, mentorilor adulţi
care lucrează cu tinerii, desfăşurat tradiţional la sfîrşitul
fiecărui an de către Administraţia raionului Ialoveni în parteneriat cu Fondul pentru Tineri Ialoveni.
Prima ediţie a Festivalului s-a desfăşurat la 17 decembrie 2010 iar cea de a doua ediţie a avut loc la 22 decembrie 2011 în incinta Casei raionale de cultură Ialoveni, evenimente la care au participat peste 400 persoane. Membrii echipei Fondului pentru Tineri Ialoveni au decis să se
implice în desfăşurarea acestui eveniment cu scopul de a
susţine şi promova proiectele de succes implementate în
cadrul Programelor de granturi mici pentru tineri. În cadrul
Festivalului au fost prezentate imagini şi alte produse ale
proiectelor implementate de către grupurile de iniţiativă.
Festivalul Raional al Tinerilor Activi are două compartimente, în primul are loc decernarea premiilor pentru
tineret şi în cel de al doilea are loc decernarea premiilor
Fondului pentru Tineri Ialoveni. La ambele ediţii, Fondul
pentru Tineri Ialoveni, a oferit trofee şi premii pentru cinci
nominalizări, după cum urmează:
Premiile Fondului pentru Tineri Ialoveni 2010
I. Secţiunea ,,Cel mai activ membru al Fondului pentru
Tineri Ialoveni 2010” – Racoviţa Ecaterina, com. Mileştii Mici;
II. Secţiunea ,,Cel mai activ grup de iniţiativă 2010” –
Grupul de iniţiativă ,,Ecologiştii”, lider – Beliman Denis, com. Zîmbreni;
III. Secţiunea ,,Cel mai reuşit proiect 2010” – proiectul
„Parcul tineretului”, Grupul de iniţiativă ,,Activiştii”,
lider – Erhan Mihaela, com. Ruseştii Noi;
IV. Secţiunea ,,Cel mai cooperant partener 2010” – Consiliul Raional Ialoveni, preşedinte – Silistraru Mihail;
V. Secţiunea ,,Cel mai consecvent donator 2010”- Reconscivil S.R.L., or. Chişinău, director – Sufrai Valeriu.
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Premiile Fondului pentru Tineri Ialoveni 2011
I. Secţiunea ,,Cel mai activ voluntar al
Fondului pentru Tineri Ialoveni 2011”
– Croitor Liliana, sat. Ulmu;
II. Secţiunea ,,Cel mai activ grup de
iniţiativă 2011” – Grupul de iniţiativă
,,Tineri pentru Tineri”, lider – Boişteanu Radu, sat. Suruceni;
III. Secţiunea ,,Cel mai reuşit proiect
2011” – proiectul „Liceul meu, liceu
prietenos”, Grupul de iniţiativă ,,Filantropii”, lider – Chihai  Marin, or. Ialoveni;
IV. Secţiunea ,,Cel mai fidel partener
media 2011” – site-ul IaloveniOnline.
md, coordonator de proiect – Hîncu
Andrei;
V. Secţiunea ,,Cel mai consecvent donator 2011”- Consiliul Raional Ialoveni, preşedinte – Andronachi Nicolae.
Premianţii secţiunilor au fost stabiliţi de către membrii
echipei Fondului pentru Tineri Ialoveni prin intermediul
unei grile de notare completate de fiecare membru separat, după cumularea notelor, s-au stabilit deţinătorii trofeelor.
Festivalul Raional al Tinerilor Activi s–a desfăşurat în
regim de concurs pentru candidaţii la premiile secţiunilor
lansate de Consiliului Raional Ialoveni, care au participat la
competiţie în baza dosarelor de aplicare. Comisia specială
pentru organizarea, desfăşurarea şi jurizarea festivalului a
examinat dosarele aplicanţilor în baza materialelor anexate la formularele de aplicare şi a prezentării candidaţilor la
interviurile cu membrii comisiei. Din componenţa comisiei
au făcut parte:  vicepreşedintele raionului Ialoveni pe domeniul social; cîte un reprezentant al Secţiei Cultură Ialoveni; sectorului asociativ din raion; Ministerului Tineretului
şi Sportului al Republicii Moldova şi a Consiliului Naţional al
Tineretului din Moldova.
Decernarea premiilor pentru tineret are loc la următoarele secţiuni:
I. Tînărul voluntar al anului;

55

www.fondultinerilor.md
56

II. Cel mai activ grup de iniţiativă implicat în activităţi de
voluntariat;
III. ONG-ul anului;
IV. Tînărul jurnalist al anului;
V. Cel mai reuşit ziar şcolar al anului;
VI. Cea mai activă echipă de tineri în cunoaşterea comunităţii;
VII. Cel mai activ mentor adult care susţine tinerii;
VIII. Consiliul Local de Tineret al anului;
IX. Cel mai reuşit proiect finanţat de Fondul pentru Tineri Ialoveni;
X. Cea mai activă echipă de tineri educatori de la egal la
egal.
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Partea VI
Situaţia financiară
6.1. Venituri

Nr.

Sursa de venit

Suma
(lei)

%

1

Fundația Est-Europeană din Moldova

488.475,62

74,48

2

Consiliul Raional Ialoveni

60.000,00

9,15

3

Ministerul Tineretului și Sportului al Republicii Moldova

60.000,00

9,15

4

Acțiuni de fundraising local

47.382,00

7,22

655.857,62

100,00

Total (lei)

Tabelul 2: Structura veniturilor din acţiunile de fundraising local
Nr.

Acţiunea de fundraising / Donator

Suma
acumulată (lei)

1

Prezentare desene animate Grădiniţa “Andrieș”, or. Ialoveni

570,00

2

Organizarea seratei culturale în sat. Ulmu

880,00

3

Prezentare desene animate Grădiniţa “Lăstărel”, or. Ialoveni

950,00

4

Concursul raional “Mister Ialoveni”, ediția a I-a, 2010

5

Organizarea seratei culturale în sat. Bardar

6

Festivalul de dans modern “B-Boys War”

7

Natalia Petrea, locuitor sat. Costești

100,00

8

Veaceslav Aftene, locuitor or. Ialoveni

100,00

9

Reconscivil SRL

500,00

10

Concursul raional TVC, ediția a II-a, 2010

1.530,00
300,00
1.160,00

7.260,00
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Tabelul 1: Sursele de venit 2010 - 2011
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Nr.

Suma
acumulată (lei)

Acţiunea de fundraising / Donator

11

DAAC Hermes Grup SRL

500,00

12

Festivalul Raional al Tinerilor Îndrăgostiţi, ediția a I-a, 2011

13

Vînzarea felicitărilor de 8 martie 2011

365,00

14

Prezentare desene animate clase primare sat. Ulmu

310,00

15

locuitor sat. Ulmu

200,00

16

“DUR” SRL, or. Ialoveni

400,00

17

Festivalul Raional al Tinerilor Iubitori de Artă, ediția a I-a, 2011

775,00

18

locuitor or. Ialoveni

200,00

19

Prezentare desene animate Grădiniţa nr. 1, sat. Văsieni

180,00

20

Prezentare desene animate clasele primare sat. Văsieni

110,00

21

Prezentare desene animate Grădiniţa “Stejărel”, sat. Ulmu

255,00

22

Organizarea excursiei la mănăstirile Hîncu, Căpriana şi Condriţa

23

Festivalul Raional al Tinerelor Familii, ediţia a II-a, 2011

24

Expoziţie cu vînzare or. Ialoveni (Ziua Independenţei 2011)

2.340,00

25

Expoziţie cu vînzare sat. Costeşti (Ziua Limbii Române 2011)

1.560,00

26

Concursul raional “Mister Ialoveni”, ediția a II-a, 2011

1.200,00

27

Concursul raional al tinerilor TVC, ediţia a III-a, 2011

10.425,00

28

Expoziţie cu vînzare or. Ialoveni (Hramul localităţii 2011)

29

Liceul Teoretic “Ion Suruceanu”, sat Suruceni

5.787,00

30

Primăria satului Bardar

6.000,00

1.115,00

1.370,00
500,00

440,00

Total (lei)

47.382,00

6.2. Cheltuieli
Tabelul 3: Categorii de cheltuieli 2010 - 2011
Nr.
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Categoria de cheltuieli

Suma
(lei)

%

1

Ateliere de instruire și planificare, vizite de studiu

89975,42

14,87

2

Ședințe de lucru ale membrilor echipei

23547,10

3,89
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Categoria de cheltuieli

Suma
(lei)

%

3

Analiza necesităților tinerilor

7093,95

1,17

4

Onorarii experți

15854,00

2,62

5

Mediatizare și materiale promoționale

38068,86

6,29

6

Programul de granturi mici pentru tineri

249940,21

41,29

7

Salarii, contribuții sociale și medicale obligatorii

144206,22

23,83

8

Comunicații și consumabile

33162,63

5,48

9

Comisioane bancare

3410,44

0,56

605258,83

100,00

Total (lei)

Tabelul 4: Valoarea finanțării proiectelor distribuite pe localități
Numărul de
proiecte finanţate

4
5
6
7
8

Runda II,
2011

Runda III,
2011

Runda III, 2011

1 Bardar
Cărbu2
na
3 Cigîrleni

Runda I,
2010

Runda II, 2011

Denumirea
localităţii

Runda I, 2010

Nr.

Valoarea proiectelor finanţate,
lei
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Nr.

Total

-

10098,00

19290,00

29388,00

11,76

-

2

2

4

-

-

4087,30

4087,30

1,64

-

-

1

1

6338,00

12543,50
5110,00
6000,00
9124,78
8000,00

15200,52
21631,09
-

6338,00
27744,02
5110,00
6000,00
36740,14
8000,00

2,54
11,10
2,04
2,40
14,70
3,20

1
2
-

2
1
1
2
1

2
3
-

1
4
1
1
7
1

6091,40

13444,60

29918,75

11,97

3

1

2

6

7969,00
4909,32
-

5929,21

7969,00
4909,32
10048,98

3,19
1,96
4,02

1

1
1
-

1

1
1
2

-

-

3639,45

1,46

1

-

-

1

-

23378,60

29552,56

11,82

1

-

2

3

Costeşti
Dănceni
Horeşti
Ialoveni 5984,27
Malcoci
Mileştii
9
10382,75
Mici
10 Moleşti
11 Puhoi
12 Răzeni
4119,77
Ruseştii
13
3639,45
Noi
Suru14
6173,96
ceni

Total,
lei

%
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%

Runda II , 2011

Runda III , 2012

-

2732,45

1,09

1

-

-

1

-

7000,00

11184,00
8185,54

4,47
3,27

1
1

1
-

1

2
2

-

8156,00

18392,70

7,36

2

-

1

3

55976,89 75846,00 118117,32 249940,21 100,00 14

13

15

42

Runda II,
2011

Runda III,
2011

15 Ţîpala
16 Ulmu

2732,45
5184,00

6000,00

17 Văsieni
Zîm18
breni

1185,54
10236,70

Total

Total,
lei

Runda I,
2010

Total

Numărul de
proiecte finanţate
Runda I, 2010

Denumirea
localităţii

Nr.
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Valoarea proiectelor finanţate,
lei

Tabelul 5: Numărul de proiecte și valoarea finanțării după tematică

60

Nr.

Tematica
proiectelor
finanţate

Numărul
de pro- Runda I, Runda II, Runda III,
iecte fi- 2010 (lei) 2011 (lei) 2011 (lei)
nanţate

Total
(lei)

%

1

Amenajarea
spaţiilor verzi

11

29781,36

41905,50

-

71686,86

28,68

2

Educaţie şi IT

4

2004,75

-

29547,92

31552,67

12,62

3

Educaţie pentru sănătate

2

1185,54

-

7000,00

8185,54

3,27

4

Cultură şi dezvoltare intelectuală

9

5770,75

11903,00

36111,30

53785,05

21,52

5

Sport şi turism

4

5184,00

9848,50

4087,30

19119,80

7,65

6

Facilitatrea
accesului la
informaţie

6

12050,49

-

17326,00

29376,49

11,75

7

Educaţie civică
şi timp liber

3

-

6091,40

14832,60

20924,00

8,37

8

Consiliere
psihologică
şi orientare în
carieră

3

-

6097,60

9212,20

15309,80

6,13

Total
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Nr. Categoria de cheltuieli

Runda I,
2010 (lei)

Runda II,
2011 (lei)

Runda III,
2011 (lei)

Total
(lei)

%

1

Consumabile, rechizite
de birou

9360,64

1782,75

16153,21

27296,60

10,92

2

Echipament audio şi
video

1880,00

2098,00

51259,71

55237,71

22,10

3

Comunicaţii

850,00

-

-

850,00

0,34

4

Servicii poligrafice

3170,00

4075,00

-

7245,00

2,90

5

Materiale de construcţie
şi finisare

1451,00

15860,50

9960,50

27272,00

10,91

6

Scaune şi lăzi pentru
gunoi

22240,00

32317,00

-

54557,00

21,83

7

Material săditor

5951,25

-

-

5951,25

2,38

8

Echipament sportiv şi
turistic

5184,00

9848,50

3480,00

18512,50

7,41

9

Mobilier de interior

4350,00

2000,00

14539,50

20889,50

8,36

1540,00

1833,00

2925,75

6298,75

2,52

11 Pauze de cafea

-

738,25

1809,40

2547,65

1,02

12 Materiale promoţionale

-

3293,00

5440,00

8733,00

3,49

10 Servicii transport

13

Servicii consultanţă şi
orientare profesională

-

2000,00

1363,65

3363,65

1,35

14

Literatură de specialitate

-

-

6605,60

6605,60

2,64

-

-

4580,00

4580,00

1,83

15 Altele
Total

55976,89

www.fondultinerilor.md

Tabelul 6: Structura cheltuielilor efecuate în Programul de granturi mici

75846,00 118117,32 249940,21 100,00

Partea VI. Situaţia financiară
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Harta Programului 2010 – 2011
Horodca
Malcoci
Nimoreni

Ulmu

Suruceni
Văsieni

IALOVENI

Dănceni
Ruseştii Noi
Sociteni

Ruseştii Vechi
Bardar

Pojăreni
Costeşti

Mileştii Mici
Zîmbreni

Hansca

Găureni

Moleşti

Cigîrleni
Localităţi reprezentate de membrii echipei
Fondului pentru Tineri Ialoveni

Localităţi în care au fost implementate proiecte cu
suportul financiar al Fondului pentru Tineri Ialoveni
prin intermediul Programului de granturi mici, runda a I-a, a II-a şi a III-a
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Ţîpala

Horeşti

Puhoi

Văratic

Budăi

Răzeni

Homuteanovca
Gangura

Alexandrovca
Cărbuna

Harta Programului

www.fondultinerilor.md

Bălţaţi
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Parteneri şi finanţatori
Coordonator local:

Partener instituţional:

Instituţii finanţatoare:

Donatori şi sponsori:

Parteneri media:
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