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Raport narativ 
 
Organizaţia: Asociaţia Obştească „Eco-Răzeni” 

Grant nr.: 254 

Denumirea Proiectului: Fondul pentru Tineri Ialoveni 

Perioada de raportare: noiembrie/2013 – decembrie/2016  

 
PERFORMANŢA PROIECTULUI  

 

Scopul 
proiectului:  

Promovarea, asigurarea funcţionării şi transparenţei activităţii Fondului pentru Tineri Ialoveni; 
Încurajarea comportamentului filantropic în localităţile raionului Ialoveni pentru mobilizarea şi distribuirea de resurse necesare finanţării  
iniţiativelor şi proiectelor tinerilor; 
Formarea şi consolidarea capacităţilor membrilor echipei Fondului pentru Tineri Ialoveni şi a membrilor grupurilor de iniţiativă din localităţile 
raionului. 

  

Produse planificate 
(conform Anexei nr. 3) 

Produse realizate în perioada de raportare 
Motivele de neîndeplinire a 
produselor (în funcţie de 

caz) 

Perspectivele de 
realizare 

(în funcţie de caz) 

Echipa FpT Ialoveni formată din cel 
puțin 10 tineri selectați, cu respectarea 
distribuției de gen, geografice și 
apartenența la grupuri vulnerabile; 

36 membri activi (26 femei și 10 bărbați), din 12 localități rurale 
ale raionului Ialoveni; 
63% din tinerii din echipa FpT Ialoveni sunt din grupuri 
vulnerabile; 
70% membrii FpT participă constant la ședințele FpT; 

  

20 tineri din r. Ialoveni instruiți în 
identificarea și rezolvarea problemelor 
tinerilor din raion prin intermediul 
programelor de granturi administrate 
de tineri; 

595 tineri (398 femei și 197 bărbați) din Ialoveni și alte raioane 
instruiți în cadrul a 13 sesiuni tematice: principiile și regulile de 
aur YB, managementul programului de granturi mici, colectare de 
fonduri, managementul proiectelor, scrierea proiectelor, 
comunicare eficientă, liderism. 

  

20 tineri din r. Ialoveni participă în 
luarea deciziilor în procesele de 
dezvoltare comunitară prin FpT 
Ialoveni; 

36 membri FpT activi, din 12 localități rurale ale raionului Ialoveni 
au participat la 21 ședințe a FpT Ialoveni; 
70% membrii FpT participă constant la ședințele FpT; 
111 grupuri de iniţiativă ale tinerilor au soluționatt probleme din 
comunitate prin intermediul programului de granturi mici. Printre 
problemele asupra cărora au intervenit tinerii, se enumeră: 
- acces limitat la informație și instruiri în domeniul educației 
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antreprenoriale și orientării în carieră; 
- integrarea slabă a tinerilor din categorii vulnerabile în programe 
culturale, sportive și timp liber; 
- necesitatea organizării trainingurilor de dezvoltare personală; 
- infrastructură slab dezvoltată pentru formarea abilităților 
profesionale, practicarea spartului și petrecerea timpului liber; 
- instruiri insuficiente în domeniul educației ecologice, sănătate și 
siguranța la trafic a tinerilor; 
- participarea redusă a tinerilor la procesul decizional local; 
527 tineri (351 femei şi 176 bărbaţi) au obţinut experienţă în 
implementarea proiectelor mici și interacțiune cu instituții publice 
locale prin intermediul programului de granturi mici desfășurat de 
YB Ialoveni; 
228 tineri (139 femei şi 89 bărbaţi) au constituit 16 Consilii Locale 
ale Tinerilor implicate în - Elaborarea Strategiei raionale pentru 
tineret; Elaborarea Planului anual raional de acțiuni și a bugetului 
în domeniul tineretului; Implicarea în realizarea activităților de 
tineret la nivel local și monitorizarea bugetului local pentru tineret 
și sport; Obținerea suportului financiar și nemonetar pentru 
cofinanțarea inițiativelor locale ale tinerilor. 

Acces la informație cu privire la 
Programul de granturi pentru tinerii din 
20 localități din r. Ialoveni asigurat prin 
intermediul site-ului 
www.fondultinerilor.md ; 
60 de bune practici de implicare a 
tinerilor în dezvoltarea comunitară 
promovate prin intermediul site-ului 
www.fondultinerilor.md, ziarului ”Ora 
Locală” și site-urile APL din r. Ialoveni 

90 articole publicate pe pagina web www.fondultinerilor.md 
(pentru vizualizare, poate fi accesată pagina web); 
43 articole publicate în presa locală: pagina web a Consiliului 
raional Ialoveni www.il.md, www.costesti.md, 
www.ialovenionline.md (se anexează la raportul narativ); 
199 articole publicate pe pagina de socializare facebook.com; 
1417 buc. materiale promoţionale elaborate şi distribuite: torbiţe 
din pînză, pliante, agende, postere, bannere, panouri informative 
 

  

Fondul bănesc pentru susținerea 
proiectelor tinerilor colectat cu suportul 
actorilor comunitari din r. Ialoveni; 
Parteneriate stabile cu 20 de parteneri 
locali; 
Cel puțin 20 actori comunitari (agenți 
economici, APL, membrii comunității) 

406,6 mii lei colectaţi pentru finanţarea iniţiativelor tinerilor, din 
care: 
123,5 mii lei alocate de Ministerul Tineretului şi Sportului; 
265,2 mii lei alocate de administraţia publica locală de ambele 
nivele; 
9506 lei donaţi de persoane fizice; 
5900 lei colectaţi de la evenimente speciale; 

  

http://www.fondultinerilor.md/
http://www.fondultinerilor.md/
http://www.fondultinerilor.md/
http://www.il.md/
http://www.ialovenionline.md/
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susțin financiar sau material activitatea 
FpT; 

500 lei donaţi de agenţi economici; 
2010 lei colectaţi din vînzarea produselor marca YB Ialoveni. 
Au cofinanţat constant iniţiativele tinerilor, atît financiar cît şi cu 
contribuţii nemonetare, următorii parteneri: 

1. Primăria Răzeni 
2. Primăria Ţîpala 
3. Primăria Horeşti 
4. Primăria Costeşti 
5. Primăria Bardar 
6. Primăria Nimoreni 
7. Primăria Ruseştii Noi 
8. Primăria Cărbuna 
9. Primăria Puhoi 
10. Primăria Ialoveni 
11. Liceul teoretic “Petre Ştefănucă” Ialoveni 
12. Liceul Teoretic “Mihail Bîrcă” Mileştii Mici 
13. Liceul Teoretic “Ion Pelivan” Răzeni 
14. Liceul Teoretic “Ion Suruceanu” Suruceni 
15. Liceul Teoretic Costeşti 
16. Liceul Teoretic Puhoi 
17. Liceul Teoretic “Andrei Vartic” Ialoveni 
18. Liceul Teoretic Zîmbreni 
19. Liceul Teoretic “Aurel David” Bardar 
20. Liceul teoretic “Dimitrie cantemir” Văsieni 
21. Liceul Teoretic Ruseştii Noi 
22. Liceul Teoretic Moleşti 

Program de granturi mici implementat 
de tinerii din FpT în 20 localități în r. 
Ialoveni cu susținerea Fundației Est-
Europene; 
Program de granturi mici implementat 
de FpT Ialoveni independent, din 
resursele colectate de tineri. 
60 proiecte administrate de tineri 
240 tineri implicați în dezvoltarea a 20 
comunități din r. Ialoveni 

7 runde a Programului de granturi mici desfăşurate independent, 
susţinute financiar de APC (MTS) cu suma de 123,5 mii lei și 
APL cu suma de 265,2 mii lei; 
11 proiecte finanțate de către YB Ialoveni pe parcursul de 7 
runde, din 163 proiecte depuse spre finanţare; 
527 tineri implicați în implementarea proiectelor mici, în calitate 
de membri ai echipelor din 23 comunități ialovenene (Malcoci, 
Nimoreni, Ruseştii Noi, Ialoveni, Costeşti, Zîmbreni, Răzeni, 
Puhoi, Ulmu, Mileștii Noi, Mileştii Mici, Horești, Bardar, Văsieni, 
Țîpala, Zîmbreni, Cigîrleni, Hansca, Moleşti, Suruceni, Cărbuna, 
Dănceni, Gangura); 
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67% din beneficiari provin din grupuri social vulnerabile;  

60 tineri împărtășesc experiența lor de 
dezvoltare comunitară inclusivă în 
cadrul atelierului de evaluare; 

14 evenimente publice de prezentare a proiectelor tinerilor  
desfăşurat cu participarea a peste 527 de tineri (351 femei şi 176 
bărbaţi) – ședințe intermediare de raportare cu beneficiarii 
rundelor PGM și Festivalul Tinerilor Activi / Gala Bunelor Practici; 
 

  

 
PERFORMANŢA PROIECTULUI  

 

Rezultatele proiectului (pe termen scurt/mediu, indicate în Anexa nr. 3) Evaluarea progreselor înregistrate pentru atingerea rezultatelor 

Tinerii din categoriile sociale, etnice, defavorizate şi/sau marginalizate se 
integrează în viaţa comunitară şi societate prin activităţile şi proiectele Fondului 
pentru Tineri Ialoveni 

În perioada de raportare a fost desfăşurate mai multe acţiuni la care au participat 
circa 683 de tineri, dintre care 67% din categorii defavorizate şi de risc. Acest 
fapt se datorează acordării sporite integrării sociale a tinerilor din categorii 
marginalizate în activităţile Programului. De regulă, în documentaţia de Program 
se specifică că aceste categorii de tinerii se încurajează să participe la acţiunile 
lansate. Circa 5 mii de copii și tineri au fost beneficiari indirecți ai programului, în 
cardul proiectelor mici implementate de către tineri. 

Capacităţi sporite şi sustenabile ale tinerilor din raionul Ialoveni în gestionarea 
programelor şi proiectelor locale pentru soluţionarea problemelor comunităţii în 
baza metodologiei Youth Bank 

În perioada de raportare au fost finanțare 111 proiecte mici ale tinerilor în 23 
localităţi ale raionului. 527 tineri implicaţi în grupurile de iniţiativă care au 
implementat proiecte. Tinerii identifică din proprie iniţiativă anumite probleme din 
comunitate şi vin cu soluţii, iar implicarea în Programul de granturi mici le 
sporeşte capacităţile de scriere a unui proiect, consolidează relaţiile cu 
autorităţile locale şi alte instituţii, creşte gradul de responsabilizare socială şi 
numărul acţiunilor de voluntariat cu implicarea tinerilor. 

10 comunităţi din raionul Ialoveni au recunoscut valoarea şi rolul tinerilor în 
dezvoltarea comunitară prin susţinerea sporită a proiectelor de dezvoltare 
comunitară iniţiate şi administrate de tineri. 

În 23 comunităţi, iniţiativele şi proiectele tinerilor cuprind mai multe tematici şi 
domenii de acţiune: participarea tinerilor la viaţa civică, participarea tinerilor la 
educaţie, instruire şi informare şi participarea culturală a tinerilor, amenajarea 
spaţiilor verzi. 
Tinerii se bucură de suportul logistic şi financiar din partea autorităţilor publice 
locale şi altor instituţii publice (şcoli, case de cultură, centre de sănătate, etc.).  

 
RESURSELE UTILIZATE ÎN PERIOADA DE RAPORTARE 

 
Resursele FEE Moldova: 44266 USD 
Alte resurse: 34214 USD 


