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Axa prioritară: 5. Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunităţii 

Obiectiv specific: 5.2 Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din 

comunităţile marginalizate din zona rurală şioraşe cu o populaţie de până la 20.000 locuitori prin 

implementarea de măsuri/ operaţiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC. 

Cod Proiect: POCU/827/5/2/ 139541 

Titlul proiectului: „Centrul de zi Colinele Tutovei - servicii integrate pentru persoanele în risc de 

sărăcie cu domicilul pe raza GAL Colinele Tutovei” 

 

 

 

RAPORT  

ACTIVITATE DEZVOLTARE PERSONALĂ 

Februarie 2022 

 

Am organizat și coordonat activitatea realizată în perioada 19.02.2022-26.02.2022, în cadrul 

proiectului „Centrul de zi Colinele Tutovei - servicii integrate pentru persoanele în risc de sărăcie cu 

domicilul pe raza GAL Colinele Tutovei”, ID 139541, activitatea SA1.1. Aceasta s-a desfășurat la 

sediul Centrului de zi Colinele Tutovei, din comuna Săucești, județul Bacău, unde au avut loc 2 

întâlniri la care au participat 8 persoane.  

Tema activității desfășurate a fost "Imagine de sine", în cadrul căreia s-a desfășurat exercițiul  

”Cine sunt eu?”. 

Exercițiul s-a bazat pe discuții libere referitoare la percepția pe care o are fiecare dintre noi 

despre calitățile și defectele personale. În acest sens s-a completat o Fișă de evaluare individuală, care 

cuprinde date personale, evaluarea socială și activitățile centrului la care vrea să participe. Pe baza 

acestor informații experții implicați în proiect au putut obține unele concluzii utile pentru 

completarea Planului individual de intervenție.  O parte din membrii grupului țintă, care au participat 

la întâlnirea din data de 19.02.2022, au solicitat ca la întâlnirea următoare activitatea să fie una 

practică legată de mărțișor. Ca urmare a acestei solicitări în cadrul activității din data de 26.02.2022 

s-au confecționat mărțișoare.  

Tot în cadrul acestei activități s-au încheiat 5 Contracte pentru acordarea serviciilor sociale în 

cadrul Centrului de zi Colinele Tutovei.  

Activitatea se încadrează în Modului I, standard 1 – Accesarea serviciului, iar pe baza 

listelor de participare se va completa Registrul de evidență a beneficiarilor. 

De întocmirea Registrului de evidență privind înscrierea ca beneficiari ai Centrului și 

întocmirea PV a ședințelor de  informare a beneficiarilor se va ocupa asistentul social, iar de arhivare 

reprezentantul GT. 
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 Fișa de evaluare individuală este documentul parte din Modulul II, standard 1 – 

Evaluare. În baza Fișei de evaluare individuală asistentul social va întocmi Planului individual de 

intervenție.  

Contractul pentru acordarea serviciilor sociale în cadrul Centrului de zi Colinele 

Tutovei este documentul parte din Modulul V, standard 1 -2  – Drepturi și etică. 

Anexa: 

Lista de prezență; 

Fișa de evaluare individuală 

Contractul pentru acordarea serviciilor sociale în cadrul Centrului de zi Colinele Tutovei 

 

 

 

Întocmit, 

Carmen Diana Puiu                                                                       26.02.2022 


