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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 DE ACTIVITATE  

Ianuarie 2022 

 

În perioada 10.01.2022-30.01.2022, 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 11 întâlniri la care au participat 13 persoane, dintre 

care 5 au participat pentru prima dată la activitățile proiectului.  

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

listelor de participare se va întocmi 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. 

Pentru fiecare persoană s-a alocat în medie 2 h, în zile diferite.  La prima întâlnire, beneficiarii 

au primit informații cu privire la serviciile furnizate în cadrul centrului și programul activităților din 

luna ianuarie, astfel încât ei să poată reveni în centru ori de căte ori au nevoie de serviciul de consiliere 

socială individuală/ de grup, pentru care s-a obținut licențierea. În acest sens a fost încheiat un Protocol 

de consiliere cu fiecare dintre persoanele participante la întâlnire, prin care acestea își dau acordul de 

a fi beneficiarii serviciilor de consiliere socială, dezvoltare personală și autocunoaștere, dezvoltate în 

cadrul Centrului de zi Colinele Tutovei ca parte a activității de evaluare inițială.  

Protocolul de consiliere este documentul parte din procedura de admitere a beneficiarului 

în Centrului de zi Colinele Tutovei și se încadrează în Modului I, standard 2 – Admitere. În baza 

protocolului asistentul social va încheia în perioada următoare cu fiecare beneficiar cererea de admitere 

, Evaluarea inițială ce va sta la baza serviciilor oferite prin Contractul de furnizare de servicii sociale. 

La a doua întâlnire experții angajați în proiect au discutat cu fiecare beneficiar, în vederea 

întocmirii Fisei de evaluare inițială/ consilire socială individuală, document care va sta la baza planului 
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de servicii întocmit la nivelul Centrului și planificarea activităților viitoare. Tot în cadrul acestei 

întâlniri a fost cerut acordul pentru folosirea imaginii proprii 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, imagini necesare promovării și mediatizării activităților. 

Fișele de consilire socială individuală sunt arhivate în dosarele personale ale beneficiarilor de 

către responsabilul GT. Planul individualizat de asistență și îngrijire precum și Planul de intervenție al 

fiecărui beneficiar sunt documente întocmite pe baza Fișei de consilire socială individuală de către 

asistentul social, expertul facilitare comunitară și animatorul social în funcție de nevoile beneficiarului.   

 

Întocmit, 

Carmen Diana Puiu                                                                       30.01.2022 


