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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 – Motivație. Curaj 

Aprilie  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 pentru luna 

aprilie au fost propuse două activități în data de 2 aprilie respectiv 9 aprilie 2022. 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 "Motivație. Curaj" a fost aleasă dat fiind faptul că în 

cadrul întâlnirilor ce au avut loc până în momentul de față în cadrul Centrului de zi, beneficiarii 

direcții ai serviciilor implementate au avut tendința de a ezita atunci când în grup se stabilea sau 

se propunea o anumită întâlnire. Am considerat astfel, că este necesar ca situații de acest gen să 

fie discutate în grup identificându-se astfel nevoia de a discuta și dezbate punctual situații de viață 

care au necesitat curaj precum și  exemple personale  de decizii luate fără o motivație sau cu o slabă 

motivație.  

După parcurgerea prezentării pregătite de animatorul social, s-a trecut la abordarea de situații 

concrete cu exemplificări care să răspundă la următoarele întrebări ”Ce s-ar fi întâmplat daca aveam 

curajul sa iau altă decizie?” ”Ce am simtit când am dat greș?” ”Curajul de a face ceva a fost bun pentru 

situația aceasta sau trebuia sa reacționez altfel?” Până unde este curaj și până unde mergem cu acest 

curaj?” ” Decizia a fost luată motivat, deși a deranjat membrii familiei sau a fost luată doar ținând 

seama de emoții? 

Exercițiul s-a bazat pe discuții libere. Activitatea va fi abordată ori de câte ori este nevoie și va 

fi trecută în  Planului individual de intervenție ca tematică a terapiei de grup/ activităților de socializare 

ce au loc în cadrul Centrului.   
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Membrii grupului țintă care au participat la întâlnirea din data de 02.04.2022 și 09.04.2022  au 

solicitat ca la întâlnirea următoare, activitatea să fie una practică în aer liber. Ca urmare a acestei 

solicitări în cadrul activităților propuse pentru luna mai au fost prevăzute  astfel de întâlniri.  

 

 

Întocmit, 

Roșu Ionica Adriana                                                                        


