RAPORTARE FINALĂ
privind realizarea programului, proiectului sau acţiunii pentru tineret
Contract nr. 02
Data încheierii contractului: 10 noiembrie 2011
Asociaţia Obştească “Eco-Răzeni”
adresa: r. Ialoveni, sat. Răzeni, MD 7728, str. Ştefan cel Mare 49/1b
telefon: 0 268 95146 /fax 0 268 73325
Denumirea programului: Fondul pentru Tineri Ialoveni
Data prezentării raportului: ____ ianuarie 2012
Instituţia, numele, funcţia persoanei care a recepţionat raportul ......................................................
I. Raport de activitate
1. Descrierea pe scurt a proiectului/programului sau acţiunii pentru tineret:
(Descrierea nu va depăşi o pagină şi va cuprinde datele necesare unei evaluări de ansamblu a derulării
programului, proiectului sau acţiunii pentru tineret şi verificării realităţii prestaţiilor: beneficiari,
reflectare în mass-media, colaborarea cu alţi parteneri etc.)
2. Realizarea activităţilor propuse:
(Au putut fi desfăşurate aceste activităţi în timpul planificat? DA/NU
Dacă NU, propuneţi măsurile ce urmează a fi luate în considerare în continuare pentru realizarea tuturor
activităţilor prevăzute în contract)
3. Rezultate obţinute şi rezultate aşteptate:
(Rezultatele obţinute şi rezultatele aşteptate vor fi consemnate în raport pentru fiecare activitate
desfăşurată, în concepte măsurabile, indicatori de eficienţă. Anexaţi documente relevante, după caz)
Per ansamblu, rezultatele aşteptate corespund în mare parte rezultatelor obţinute. În continuare
vom face o descriere narativă a activităţilor realizate în cadrul programului din perspectiva rezultatelor
obţinute, beneficiarilor şi a indicatorilor de eficienţă.
Activitatea I. Campania de promovare a Programului de Granturi Mici pentru Tineri,
runda III
Acţiunea s-a desfăşurat în perioada 05 – 30 septembrie 2011. Pentru ca informaţia despre
Programul de granturi mici au fost selectate mai multe mijloace de promovare: elaborarea unui poster
care a fost plasat în toate instituţiile de învăţămînt, primării, centre de resurse pentru tineri din cele 25
localităţi ale r. Ialoveni; publicate articole de informare în ziarul raional „Ora Locală”, paginile web ale
localităţilor, paginile web www.civic.md, www.fondultinerilor.md, www.ialovenionline.md; sesiuni de
informare şi instruire pentru tineri privind procesul de aplicare la Programul de granturi mici.
Acţiunile de promovare au fost coordonate de cei 14 tineri, membri ai echipei Fondului pentru
Tineri Ialoveni. În rezultat, la runda III a Programului de Granturi Mici pentru Tineri au fost depuse 29
proiecte prin care se solicită suport financiar în valoare totală de 288,6 mii lei (suma nu include alte surse
de finanţare identificate de grupurile de iniţiativă).
Astfel, circa 116 tineri (elevi şi studenţi) cu vîrsta cuprinsă între 15 – 30 ani şi 13 profesori din 16
localităţi ialovenene au reuşit să formeze 27 grupuri de iniţiativă cu scopul de a se implica în soluţionarea
unei probleme din comunităţile în care trăiesc. Cei mai activi tineri la acest apel de proiecte sînt cei din
Bardar care au depus 6 formulare de aplicare, Costeşti – 4 proiecte, Ialoveni (3 proiecte). Grupurile de
iniţiativă, în medie, au în componenţa lor cîte 4 – 5 tineri, dintre care din totalul lor sînt: 43 băieţi şi 73
fete. Iniţiativele şi proiectele tinerilor cuprind mai multe tematici şi domenii de acţiune: facilitarea
accesului la informaţie (4 proiecte), acţiuni cultural-artistice (7 proiecte), amenajarea teritoriului (8
proiecte), dotarea cu echipament (7 proiecte) şi sport (3 proiecte).
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Activitatea II. Evaluarea şi selectarea proiectelor
Propunerile de proiecte primite au fost analizate şi evaluate de către echipa Fondului pentru Tineri
Ialoveni. Procesul de selecţie a proiectelor a cuprins trei etape: preselecţia aplicaţiilor pe baza criteriilor
de eligibilitate; o etapă intermediară în care au fost realizate interviuri clarificatoare cu aplicanţii şi
selecţia finală realizată pe baza criteriilor de selecţie.
Criteriile de selecţie folosite pentru departajarea propunerilor de proiecte au fost:
1. Fezabilitatea ideii de proiect (cât de clară şi realistă este ideea);
2. Măsura în care tinerii sunt implicaţi în iniţierea şi realizarea proiectului (tinerii sunt cei care iau
deciziile; îşi asumă responsabilitatea pentru implementarea proiectului; rolul adulţilor);
3. Raportul cost beneficii (valoarea proiectului raportată la suma solicitată; cât de clar şi realist
este bugetul);
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 au primit punctaje şi au fost finanţate în ordinea punctajului obţinut, până la limita
epuizării mijloacele financiare disponibile în Fondul pentru Tineri Ialoveni la această rundă, circa 118 mii
lei. O parte din resursele financiare au fost colectate prin diverse metode de fundraising desfăşurate de
membrii echipei Fondului pentru Tineri Ialoveni: expoziţii cu vînzare, solicitări de la agenţi economici,
organizarea evenimentelor speciale.
În urma evaluării aplicaţiilor, au fost selectate 15 proiecte din 9 localităţi ale raionului Ialoveni.
Cu fiecare grup de iniţiativă de tineret care a obţinut finanţare de la Fondul pentru Tineri Ialoveni a fost
semnat un acord de colaborare.
Activitatea III. Implementarea proiectelor grupurilor de iniţiativă ale tinerilor finanţate din
resursele Fondului pentru Tineri Ialoveni
Tinerii responsabili de organizarea evenimentelor din cadrul proiectelor au avut la dispoziţie
perioada 24 octombrie – 31 decembrie 2011, timp în care s-a acţionat conform planului de acţiuni
elaborat pentru fiecare proiect. Tinerii au avut ca parteneri în cadrul proiectelor direcţiile instituţiilor de
învăţămînt şi primăriile din localitate. În permanenţă, acţiunile desfăşurate au fost mediatizate prin
intermediul ziarului raional „Ora Locală” şi pe paginile web www.fondultinerilor.md,
www.ialovenionline.md.
Rezultatele cantitative proiectelor implementate de către tineri în cadrul Programului de Granturi
Mici pentru Tineri, runda III, cu suport Fondului pentru Tineri Ialoveni, sînt:
Circa 400 elevi de la Liceul Teoretic „D. Cantemir” din Văsieni au acces la apă în interiorul
instituţiei pentru necesităţi de igienă;
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;
Biblioteca Liceului Teoretic Costeşti dotată cu 53 titluri de carte din domeniul psihologiei practice;
Cîte un radiou şcolar fondat la Liceul Teoretic Zîmbreni şi Liceul Teoretic Costeşti;
Holul Liceului Teoretic „P. Ştefănucă” din Ialoveni transformat într-o „oază a sănătăţii şi recreării”
unde tinerii au posibilitate să petreacă timpul liber în mod util şi prietenos;
Fondarea Clubului de jocuri intelectuale „Erudit Club” la Răzeni;
Instruirea unui grup de 15 tineri din Ialoveni în domeniul artei teatrale şi montarea piesei „Mîndrie şi
prejudecată”;
Înfiinţarea şi dotarea cu echipament a cabinetului psihopedagogului la Liceul Teoretic „P. Ştefănucă”
din Ialoveni;
Serbarea aniversării a 45-a a Liceului Teoretic „M. Bârcă” din Mileştii Mici de către elevi împreună
cu membrii comunităţii;
Constituirea teatrului de păpuşi din Suruceni şi montarea piesei „Ivan Turbincă”;
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Modernizarea cabinetului de fizică şi astronomie de la Liceul Teoretic „I. Suruceanu” din Suruceni
prin achiziţionarea unui telescop, televizor LCD şi a materialelor didactice;
Instalarea unei reţele publice WiFi de acces la Internet în centrul satului Bardar;
Fondarea şi dotarea cu inventar sportiv a Clubului de şah din satul Cărbuna;
Tinerii din Mileştii Mici desfăşoară acţiuni cu copiii de la grădiniţa din localitate.
Printre rezultatele calitative ale implicării tinerilor în realizarea acţiunilor în cadrul Programului
de Granturi Mici pentru Tineri, putem menţiona:
- formarea la tinerii din raionul Ialoveni a abilităţilor de scriere şi implementare a proiectelor pentru
dezvoltare comunitară;
- o calitate crescută a majorităţii proiectelor depuse spre finanţare în runda a III-a faţă de rundele
anterioare;
- implicarea tinerilor în procesul de stabilire a relaţiile de colaborare cu actorii sociali din comunităţile în
care locuiesc: instituţiile de învăţămînt, autorităţile publice;
- tinerii au avut posibilitatea de a-şi petrece plăcut şi util timpul liber – în cadrul programului, tinerii au
fost implicaţi în acţiuni pozitive pentru ei şi întreaga comunitate.
- tinerii au avut şansa să lucreze în echipă, unde beneficiat de schimb de experienţă, utilizînd şi
dezvoltîndu-şi creativitatea, spontaneitatea şi entuziasmul celor implicaţi în proiect.
Realizarea Programului Fondul pentru Tineri Ialoveni presupune trei categorii de beneficiari:
a. membrii echipei Fondului pentru Tineri Ialoveni, 14 tineri care coordonează activitatea programului;
b. membrii celor 14 grupuri de iniţiativă care au beneficiat de suport financiar în cadrul Programului de
granturi mici la implementarea proiectelor în comunităţile în care locuiesc – 58 tineri;
c. beneficiarii proiectelor implementate de către tineri în cele nouă localităţi ale raionului Ialoveni –
circa 3300 copii şi tineri.
Activitatea IV. Desfăşurarea Festivalului Raional al Tinerilor Activi
La 22 decembrie 2011, Casa Raională de Cultură Ialoveni a găzduit cea de-a doua ediţie a
Festivalului Raional al Tinerilor Activi. Festivitatea este un eveniment de promovare a tinerilor activi,
încadraţi în activităţi de voluntariat, a tinerilor campioni ai raionului la probele sportive, a instituţiilor /
organizaţiilor, mentorilor adulţi care lucrează cu tinerii, organizat de către administraţia raionului Ialoveni
în parteneriat cu Fondul pentru Tineri Ialoveni, fiind cuprins în Programul Raional de Acţiuni în
Domeniul Tineretului pentru Anul 2011.
Festivalul Raional al Tinerilor Activi, Ediţia II, s–a desfăşurat în regim de concurs şi în perioada
21 noiembrie – 12 decembrie 2011, s-au depus 18 dosare ale candidaţilor. Comisia specială pentru
organizarea, desfăşurarea şi jurizarea festivalului, instituită prin Dispoziţia Preşedintelui raionului, a
examinat dosarele aplicanţilor în baza materialelor anexate la formularul de aplicare şi a prezentării
candidatului la sedinţa comisiei de pe 13 decembrie 2011. În componenţa nominală a comisiei au făcut
parte: Melenciuc Anatolie, vicepreşedintele raionului Ialoveni; Şerşun Claudia, şef, Secţia Cultură
Ialoveni; Gurău Sergiu, preşedinte, ONG ,,Eco-Răzeni”; Spatari Eugeniu, şef – adjunct, Direcţia
Programe de Tineret, Ministerul Tineretului şi Sportului al Republicii Moldova; Mihailaş Eduard,
preşedinte, Consiliul Naţional al Tineretului din Moldova.
În cadrul Festivalul Raional al Tinerilor Activi a avut loc decernarea premiilor pentru tineret şi ale
Fondului pentru Tineri Ialoveni, precum şi decernarea premiilor pentru sport.
Festivalul Raional al Tinerilor Activi, Ediţia II, a fost animat de surprizele aduse de tinerii laureaţi
ai acţiunilor de tineret din anul 2011, care au avut o înaltă măiestrie şi ţinută artistică, pe scena Casei
Raionale de Cultură. Damaschin Oleg şi Alina din c. Zîmbreni; laureaţi ai Festivalului Îndrăgostiţilor;
Condrea Valeria din c. Zîmbreni, Laura Bodorin şi Beregoi Victoria, or. Ialoveni; Midoni Daniela,
Costeşti, Ovanesov Mihail, Ulmu, Munteanu Vladislav, Horodca, Lişan Dumitru, Bardar, Ansamblul de
dans sportiv Enigma, conducător artistic Andrei Ungureanu Ansamblul de dans popular Sălcioara,
Hansca, Ansamblul de dans modern Show Balet Dance Evolution, laureaţi ai Festivalului Tinerilor
Iubitori de Artă ,,Aprinde steaua numelui tău”. Originalitatea numerelor artistice prezentate de Tînăra
familie a anului 2011, Ţurcanu Vasile şi Margarita din comuna Răzeni, le-a confirmat încă o dată titlul
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binemeritat. Umorul a fost prezent la festivitate prin evoluarea în scenă a echipelor laureate ale
Concursului Raional TVC ,,Moldova - Ţara Minunilor”: Echipa ,,Deputaţii”, din satul Bardar, echipa
,,Relax din Costeşti; echipa ,,Forţa” din comuna Mileştii Mici.
Lista tinerilor activi din raionul Ialoveni şi poveştile lor de succes poate fi continuată. Pagina web
www.fondultinerilor.md a fost în special creată pentru a oglindi istoriile de succes ale beneficiarilor
Programului Fondul pentru Tineri Ialoveni. În perioada septembrie – decembrie 2011, pe pagina
respectivă au fost postate 26 articole, pagina este accesată în medie de 50 vizitatori unici. Pagina conţine
informaţii relevante despre activităţile Fondului pentru Tineri Ialoveni, rapoartele financiare şi narative
ale grupurilor de iniţiativă care au implementat proiecte prin intermediul Programului, imagini video şi
foto.
4. Propuneri pentru continuarea sau dezvoltarea programului, proiectului sau acţiunii pentru tineret:
(Explicaţi de ce fel de sprijin aveţi nevoie pentru continuarea sau dezvoltarea programului, proiectului sau
acţiunii pentru tineret)
Programul Fondul pentru Tineri este un program care susţine şi stimulează iniţiativele tinerilor
care nu sînt asociaţi în grupuri formale (asociaţii obşteşti, consilii locale de tineret). Este un mecanism
complex care pune în valoare potenţialul, creativitatea şi energia tinerilor. Fondul pentru Tineri oferă
tinerilor un cadru în care ei lucrezeă împreună şi iau 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.
Programul îşi va continua activitatea şi în următorii ani datorită interesului sporit din partea
tinerilor de a se implica în acţiunile acestuia. Cel puţin de două ori pe an vor fi organizate runde de
finanţare a iniţiativelor tinerilor. Echipa Fondului pentru Tineri Ialoveni, în baza experienţei acumulate
anterior în domeniul fundraising-ului, se va axa pe acţiuni de colectare a fondurilor din comunitate care
presupun acumulări de resurse financiare mai mari. Avem deja garanţia din partea administraţiei raionului
că la fiecare rundă va contribui suplimentar cu bani din bugetul raional.
Programul presupune cheltuieli de administrare, promovare şi consolidare a capacităţilor
membrilor echipei Fondului pentru Tineri Ialoveni (de obicei, anual se recrutează noi voluntari). Pentru
acoperirea acestor tipuri de cheltuieli se va apela la donatori externi. În caz de necesitate, se va apela şi la
suportul financiar din partea Ministerului Tineretului şi Sportului al Republicii Moldova.
5. Alte comentarii (după caz):
II. Raport financiar
1. Date despre alocaţii din bugetul de stat:
valoarea alocaţiilor în conformitate cu contractul încheiat: 60 mii lei
valoarea alocaţiilor finanţate la data întocmirii raportului/sfîrşitul proiectului: 60 mii lei
2. Se anexează în copie actele justificative pentru cheltuielile efectuate conform anexei nr.8
Preşedintele asociaţiei ......................................... Gurău Sergiu
Coordonatorul programului, proiectului sau acţiunii pentru tineret.................................... Gurău Sergiu
Responsabilul financiar al asociaţiei ..................................... Gurău Sergiu
Data: ____ ianuarie 2012

Ştampila
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