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Scrierea Proiectului



Scrierea Proiectului
Revizualizează şi reciteşte regulile de fiecare dată,  înainte de a începe aplicarea . Nu ai vrea să

petreci ore scriind o aplicaţie şi să afli că nu ai cîştigat fiindcă nu ai urmat regulile.

Justificarea proiectului

Începe   mereu  prin a analiza   problemele, NU  SOLUŢIILE.

Pot să ajut în rezolvarea acestei probleme?

Nu eşti sigur care problemă este cea mai bună spre a fi rezolvată? Pune-le una contra

alteia, într-o axă.

Este

aceasta o

problemă

reală?

Fă o listă a tuturor problemelor, care   corespund   scopului grantului. Ex:

Evaluează fiecare   problemă şi aranjeaz-o pe grafic. Cea care e cea mai departe de baza graficului şi

are cel mai bun punctaj pe ambele axe, este adesea cea mai ‘’bună’’ problemă.  Înainte de a evalua

problemele din lista ta, ar trebui să citeşti această secţiune, pentru o înţelege    mai  bine.

Tinerii din Orhei nu au resursele  necesare  să-i ajute  în a-şi găsi   o carieră sau să înţeleagă cum

să-şi atingă scopurile propuse  pentru a putea avansa în cariera aleasă.

Tinerii din Orhei nu au un spaţiu, unde să se adune, pentru activităţi non-formale,  creative şi să

comunice cu alţi tineri.

Tinerii din Orhei nu ştiu cum să rezolve conflictele efectiv şi fără violenţă.

Alege o problemă din listă, de care eşti pasionat şi pe care crezi că poţi să o rezolvi.

Tinerii din Orhei nu au resursele  necesare  să-i ajute  în a-şi găsi   o carieră sau să înţeleagă cum

să-şi atingă scopurile propuse  pentru a putea avansa în cariera aleasă.

Da!

Da!
Nu!

Asigură-te că problema dată este o problemă reală. Vorbeşte-le omenilor, care crezi tu  că au

această problemă. Întreabă-te pe tine însuţi următoarele lucruri:

Cred ei  că aceasta este o problemă?  Ex. - Da, am vorbit cu un grup de 15 tineri, de diferite vîrste

şi 80 % cred că aceasta este o problemă.

Ai statistici care să demonstreze că aceasta este o problemă reală? Ex. - Eu pot să susţin cele

spuse, prin demonstrarea statisticelor locale despre tinerii şomeri din localitate, lipsa ghidării în

şcoli, lipsa resurselor în biblioteci.

Poţi să obţii statistici, făcînd studii sau un sondaj? Ex. - Eu pot să fac un sondaj mai larg, printre

tinerii din Orhei, cei din şcoli şi cei de la centrele de tineret.



Cînd te vei decide asupra cărei probleme urmează să o rezolvi, este bine să te

 întrebi următoarele lucruri

Tinerii din Orhei sunt stresaţi, cînd   trebuie  să  aleagă  un  program de studiu  sau cariera. Ei nu au unde să

caute ghidare - nu există ghidare profesională în şcoli, nu sunt resurse în biblioteci, iar la majoritatea din

ei - părinţii locuiesc peste hotarele ţării. Alegerea unei cariere greşite, adesea cauzează pierderi de timp şi

bani, forţînd tinerii să se reîntoarcă la studii mai tîrziu, avînd un job ce-l urăsc, sau neputînd să-şi

găsească un  loc de muncă.

Care sunt cauzele acestei probleme? Defineşte exact care este problema şi care sunt cauzele ce o

determină?

Lipsa finanţării în sistemul educaţional pentru   ghidarea elevilor şi lipsa finanţării pentru

materiale didactice.  Este o problemă, fiindcă elevii, după finisarea liceului trebuie să decidă ce

carieră  îşi doresc, iar   majoritatea din ei nu-şi sunosc nici măcar opţiunile sau importanţa alegerii

studiilor de mai departe. Neavînd o claritate asupra acestor fenomene,  elevii devin mai stresaţi,
iar pe termen lung, duce la  alegerea proastă  a carierelor.

Ce impact are problema asupra oamenilor în comunitate? Cine, Cînd, Cum?

Tinerii, cu vîrsta cuprinsă între 14 -25 ani, sunt foarte afectaţi de această problemă. Alegerea

dintre liceu vs colegiu vs şcoală profesională, apoi alegerea unde şi pentru ce să meargă la

universitate, şi într-un final, cum şi unde să-şi găsească un loc de muncă, după finisarea studiilor.

Acest fapt cauzează diverse situaţii de stres, anxietate, pierderea de timp şi bani (alegerea carierei

greşite poate însemna reîntoargerea la universitate şi alegerea unei alte facultăţi).

Ce resurse sunt valabile acum, pentru a ajuta tinerii să-şi rezolve problemele? Scrie mai jos cine

sunt ei  şi cu  ce te pot ajuta în soluşionarea problemei.  Ex. Parteneri comunitari, voluntari, bani,

spaţiu comunitar, echipament ,donatori

Ex. CTO - psihologi, spaţiu şi finanţare şi suport continuu

Biblioteca - cărţi, computere, spaţiu pentru evenimente

CRTO - suport pentru fundraising

Consiliu Raional - suport pentru fundraising

Încearcă să rezumi problema ta, în 1-3 propoziţii, nu e necesar să fie perfect, vom elabora şi
completa acest lucru, în secţiunea 2.6.

Scurt         Clar       Cuprinzător

Consideră  întreaga problemă şi toate resursele la dispoziţia ta, vin-o cu o soluţie de durată şi
reală. Proiectul tău s-ar putea să nu rezolve problema în totalmente, dar cel puţin ar trebui să
contribuie sau să ducă la o situaţie mai bună. Care este ideea ta?

Îmi doresc să creez o carieră şi un centru universitar

cu resurse de consiliere la Centrul de Tineret Orhei



Scopul proiectului (2.5); Care este scopul tău?

Scopurile sunt afirmaţii generale, care exprimă intenţia generală, pe care o deţii.

Soluţia ta ar trebui să tindă spre rezolvarea problemei, subliniată anterior.

Scrie   scopul tău

Să transformi o parte a CTO într-un centru de resurse cu informaţii universitare şi de orientare în

carieră, unde tinerii din tot raionul ar putea veni şi ar avea acces la ghidare în carieră, programe

educaţionale   şi informaţii privitoare la carieră,   ca urmare ar avea opţiuni   mult mai apropiate, de

ceea ce caută ei.

Specific - nu vag Măsurabil - cu numere Realizabil - posibil de atins

Orientat către rezultate - legat de scopuri

Obiectivul 1: Instalează  un calculator pentru accesul public şi o varietate de cărţi despre consilierea

studiilor universitare, astfel   cel puţin 30 de tineri pe lună  vor accesa aceste resurse, pînă pe 1 iunie.

Obiectivul 2: Asigură centrul cu sfaturi profesionale, pentru cel puţin 15 tineri pe lună, după

antrenarea a 2 psihologi la CTO  pentru a fi   certificaţi în ghidarea în carieră şi studii

postliceale.

Odată ce am atins cu succes scopurile propuse, o populaţie diversă de tineri, din  raionul

Orhei, vor înţelege mai bine opţiunile lor pentru o carieră viitoare şi pentru studii

postliceale. Ceea ce le va oferi noi idei pentru viitoarea lor carieră,dar şi despre unde s-ar

putea adresa pentru informaţie adiţională. După aceasta, ei se vor simţi mai puţin stresaţi
în legătură cu  viitorul lor  şi vor fi capabili să contribuie efectiv în societate, după finisarea

studiilor.

Rezulatele așteptate (2.7.1). Care sunt obiectivele tale şi ce efect vor avea acestea
asupra beneficiarilor proiectului?

Obiectivele sunt specifice şi duc către atingerea scopului propus.

Ele trebuie să fie S.M.A.R.T.

Limitat de timp - să aibă un punct final

Scrie 2-4 obiective, care vor ajuta comunitatea ta să atingă scopurile pe care ţi le-ai propus

Obiectivul 3: Ridică nivelul de cunoştinţe a tinerilor  despre alegerea carierei, avînd cel

puţin 100 de tineri, care au frecventat workshop-urile, pînă pe 30 iulie.

Cum vor fi influenţaţi beneficiarii de succesul proiectului?



Descrierea detaliată a activităților (2.7): Ce activităţi TREBUIE să efectuezi, ca să atingi aceste
obiective? Fă o listă! Pune-le în ordine cronologică. Revizualizează lista critic, pentru a te
asigura că nu ai uitat nimic,dar şi că are sens logic. Rezultatul final va fi planul tău de
acţiune. Ar trebui să includă Cine,Care, Unde, Cînd, Cum

Care sunt acţiunile?

Cine este responsabil?

Cînd va avea loc?

Unde va avea loc?

Cum va funcţiona?

O metodă bună de a simplifica aceasta, este să foloseşti un tabel cu Inputs,
Activities, Outputs, and Outcomes

Inputs - lucruri folosite pentru implimentarea proiectului

Activities - ceea ce faci pentru a realiza scopurile tale

Outputs - rezultatele directe din urma activităţilor realizate

Outcomes - rezultatele pe termen mediu, ar trebui să facă referinţă scopurilor tale.

Fondul pentru Tineri
Tu





Continuitatea proiectului (2.9) Cum va continua proiectul să rezolve această problemă,
după ce grant-ul s-a finisat? Ce resurse sunt necesare pentru a menţine îmbunătăţirile?
Le-ai achiziţionat? Acestea ar putea include resurse umane, bani, şi multe alte lucruri.

Cumpără şi instalează un calculator şi cărţi - Silvia Mudrea - 20 mai - CTO

Workshop - Ştefan Munteanu - Opţiuni universitare în Moldova şi România - 23 mai- CTO

Workshop - Ştefan Munteanu - CV Europass şi Abilităţi la Intervievare - 15 iunie - CTO

Training - Tania şi Rodica - Consiliere profesională - 20-27 iunie - Centrul de consiliere din

Chişinau

Workshop - Ştefan Munteanu - Care carieră este mai bună pentru mine? - 3 iulie - CTO

Workshop - Ştefan Munteanu - Alegerea scopurilor în carieră şi atingerea lor - 25 iulie - CTO

Din tabel putem crea planul nostru de acţiuni

Descrierea detaliată a activităților (2.7)

CRTO va   efectua activităţi de fundraising de 1000 lei pe an, pentru a menţine şi pentru a

cumpăra materiale necesare   centrului   de consiliere. Adiţional, CTO e de-acord să aloce 500 lei pe

an din bugetul lor anual, pentru training-uri speciale. Tania şi Rodica vor oferi consiliere, contra

unei donaţii modeste, care va fi utilizată pentru susţinerea centrului. Cu Tania şi Rodica

găzduind training-urile de consiliere profesională, şi avînd un salariu constant, prin CTO, ele pot

să continue să furnizeze aceste servicii pentru încă mulţi ani. Beneficiarii   trebuie să dea dovadă

 de   pasiune şi dorinţă de a frecventa cursurile noastre, plătind jumătate din costurile training-

urilor.

Promovarea proiectului (2.8) Ce trebuie să faci, pentru a promova eficient proiectul tău
în comunitate: către cetăţeni, beneficiari şi organizaţii?

Ne vom promova centrul nostru modern şi profesional de ghidare în carieră, printr-o largă

varietate de metode. Partenerii noştri organizatori CTO, CRTO, ADR, Biblioteca A.Donici şi

Consiliul Raional Orhei deja ne-au ajutat să organizăm un grup, găsind 8 voluntari pentru a ne

ajuta să implementăm proiectul şi ne-au promis ajutorul lor  pe parcurs, distribuind postere, şi

post-uri pe FB pentru a ne promova activităţile. Noi vom crea o pagină de Facebook şi un blog

specific pentru centru de carieră, unde vom posta fotografii, scurte filmuleţe, şi informaţii
despre activităţile noastre. Adiţional, Orh-ideea, a acceptat să creeze o secţiune specială în

revista lor, dedicată centrului nostru, evenimentelor ce urmează, şi noilor resurse disponibile.

De asemenea planificăm să implicăm şi comunitatea locală de business, invitînd   profesioniştii

 locali   în  calitate  de   oaspeţi la evenimente şi să împărtăşească experienţa lor.



O listă clară a tuturor cheltuielilor, pe categorie

Numărul unităţilor, costul unităţilor, costurile totale, cîţi bani vor veni sub altă formă

(muncă etc)

Scrisori de angajamente  din comunitate ce confirmă  alocaţiile locale

Chitanţa de la furnizori pentru achiziții mai mari

Puteţi utiliza "inputs" din tabelul nostru de mai sus pentru ajutor

Bugetul(3.1 & 3.2) Ce TREBUIE să cumperi sau să arendezi, pentru ca proiectul tău să fie
unul de succes, aşa cum l-ai descris? Include orice în bugetul tău. Revizualizează,
pentru a te asigura că are sens. Altfel spus, trebuie să scrii tot de ce ai nevoie şi să
justifici de ce acel obiect este absolut necesar pentru succesul ideei tale. Fii realist. Nu
umfla numerele! Bugetul tău ar trebui să includă:

1 calculator

20 de cărți
2 traininguri profesionale cu Rodica și Tanya

pauze de cafea pentru 4 ateliere

400 afișe promoționale pentru școli

Transport spre  sate  pentru a distribui afișe
4 ateliere - onorariile experților

2 markere

40 flipchart-uri

Acum, că ai un plan detailat, ar trebui să fie mai uşor să completezi secţiunile anterioare
în grant-ul tău, cum ar fi titlul proiectului, locaţia, costul, perioada şi afirmarea problemei

Titlul Proiectului (2.1)
Scurt și clar

Atrage atenţia cititorului

Ar putea fi utilizat în promovarea proiectului

“Dacă nu pot înţelege titlul, atunci nu-l finanţez.” - Whitney Tilt, National Fish and Wildfish Foundation

Consiliere inovatoáre pentru tinerii din orhei

Localizerea proiectului(2.2) - Sper că acest lucru este evident
Orhei - Centrul de Tineret Orhei

Costul proiectului (2.3) - Ia această informaţie direct din bugetul tău.

Ex. 4328 lei de la FpTO şi 7400 de la alte surse

Perioada de desfăurare a proiectului (2.4) - Cînd vei începe proiectul? Cînd îl vei finisa?

15 mai - 25 iulie



Aceasta este o descriere clară şi susţinută a problemei pe care proiectul tău o va rezolva.

După afirmarea problemei, susţine-ţi cele spuse cu statistici:

                         Statisticile locale sunt cele mai bune

                         Include sondaje comunitare

Spune o istorie convingătoare

                         Utilizează un limbaj descriptiv

                           Donatorii tăi sunt oameni şi ei vor să rezolve probleme REALE pentru A AJUTA OAMENI

                         Concentrează-te asupra impactului acestei probleme asupra oamenilor din comunitatea ta

                         Spusele beneficiarilor sunt un instrument bun, pentru a face proiectul mai personal.

Justificarea proiectului meu

Justificarea proiectului (2.6)

Tinerii din Orhei sunt stresaţi cînd vine vorba de alegerea unei Universităţi sau a unei cariere. Ei

nu au unde să se ducă după consiliere, nici la şcoală, nici la bibliotecă,  nici acasă, majoritatea

părinţilor  fiind peste hotarele ţării. Alegerea unei şcoli greşite şi a unei cariere greşite, adesea

cauzează o pierdere mare în materie de timp şi bani, făcînd ca tinerii să facă mai multe facultăţi,
pînă găsesc ceva potrivit. Pînă la sfîrşitul lui 2015, tinerii fără un loc de muncă din Orhei

constituiau o rată de 65%, cu 8% mai mare decît media pe ţară. În sondajul nostru, am intervievat

150 de tineri, cu vîrsta cuprinsă între 14 - 25 ani, 75% au spus că ei nu au idee ce carieră ar vrea să

urmeze. 92% au spus că ei nu ştiu pe cine sau de unde ar putea afla mai multă informaţie despre

alegerea unei cariere corecte. Iată exemplul lui Ion Brînză, un băiat de 24 ani din Step-Soci, el a

spus “Aş fi vrut  ca cineva să mă ajute  să-mi aleg cariera corectă. Cred că a fost o alegere proastă

facultatea de Ecologie, acum nu pot să-mi găsesc de muncă. Nici măcar nu ştiu încotro să o iau”

Sau exemplul Mariei Mămăligă, o fată de 18  ani din Orhei, care ne-a spus că “Nu am nici cea mai

vagă idee unde să merg la Universitate sau ce să studiez. Aş fi vrut să am ocazia de a discuta cu

careva profesionişti în domeniu, despre experienţa lor”. Noi lăsăm tinerii din Orhei într-o situaţie
stresantă, ei fiind îngrijoraţi pentru viitorul lor.

Echipa ta(1.1, 1.2, 1.3, 1.4)

Poţi să-ţi construieşti echipa la orice etapă a procesului. Cînd îţi alegi echipa, adu-ţi aminte să alegi

oamenii care sunt pasionaţi   de   rezolvarea problemelor şi care au demonstrat dorinţa lor de a lucra

cu tine. Este de asemenea foarte folositor, dacă ai o varietate de abilităţi şi contacte profesionale, cu

toate acestea veţi putea comunica şi lucra împreună efectiv.

Felicitări! Aţi ajuns la finele ghidului nostru!

Mult succes şi nu uitaţi să faceţi totul pas cu pas.



Fondul pentru Tineri Orhei
este realizat de către A.O. ,,ADR-Centru" în parteneriat cu Centrul de Tineret şi Consiliul Raional al Tinerilor, Direcţia Raională de
Învăţămînt Tineret şi Sport, cu suportul Fundaţiei Est-Europene, din resursele acordate de Guvernul Suediei prin intermediul

Agenţiei Suedeze pentru Dezvoltare şi Cooperare Internaţională (Sida) şi Ministerul Afacerilor Externe al Danemarcei (DANIDA).


