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FONDUL SOCIAL EUROPEAN 

Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020 

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 

August 2022 

 

În luna august 2022 au fost organizate trei evenimente pentru benficiarii  Centrului de zi Colinele 

Tutovei, după cum urmează: 

 

"Camera cu istorie"  

 

În vederea deschiderii punctului muzeal din satul Drăgești, com. Colonești, în luna august s-a 

continuat activitatea de promovare a muncii voluntare și de dezvoltare a spiritului civic, cu scopul 

finalizării igienizării și reorganizării spațiului muzeal. 

În prezența d-l primar Raileanu Catalin Vasilica, a oficialităților din comună și a membrilor 

grupului țintă, în data de 14.08.2022, a avut loc deschiderea oficială a spațiului muzeal "Camera cu 

istorie" din satul Drăgești, com. Dămienești.  

Experții implicați în proiect împreună cu membrii grupului țintă, în perioada mai-iulie 2022, au 

desfășurat activități de colectare a obiectelor cu caracter etnografic, în vederea completării 

patrimoniului muzeal. Spațiul găzduiește un număr de 60 de exponate donate de fii comunității, cum 

ar fi: piese de port popular, textile de interior, obiecte etnografice și de uz gospodăresc (stative de țesut, 

urzoi, furcă de tors, chepteni, sucală). 

Prin amenajarea spațiului muzeal "Camerei cu istorie" s-a deschis publicului larg un nou 

obiectiv turistic în teritoriul Centrului de zi Colinele Tutovei, care va putea găzdui o serie de 

evenimente: expoziții permanente sau temporale, manifestări culturale cu profil etnografic, conferințe, 

cursuri, dezbateri. 

Activitate tip centru de resurse pentru tineri, de socializare și autocunoastere, precum și un 

îndemn de educație adresată oamenilor, expresia unității - simbol ce ne aduce împreună. Activitatea se 

regăsește în Planul de acțiune comunitară 2022-2028 - Comuna Damienesti și a fost cuprins în Strategia 
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de Dezvoltare a Serviciilor Sociale comuna Dămienești, județul Bacău pentru perioada 2022-2028. 

Perioada de implementare a acestei activități/actiuni se întinde pe parcursul a 6 ani și are ca obiectiv 

implementarea unor practici sociale prin activități de educație nonformală și informală.  

Activitatea "Camera cu istorie" se desfășoară 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.  
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„Dezvoltare personală –  sistem de comunicare în societăţile democratice" 

 

Activitate desfășurată în data de 27.08.2022, la sediul Centrului de zi Colinele Tutovei, din 

comuna Săucești, jud. Bacău,  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, SA1.1. 

Este o inițiativă care își are originile în  activitățile organizate în lunile anterioare: "Încrederea 

în sine", "Motivație. Curaj", "Cafeneaua literară", bazată pe descoperirea de sine, pe atitudini pozitive 

în rândul beneficiarilor. 

Evenimentul s-a derulat într-o atmosferă caldă și relaxantă. Participanții au avut ocazia 

dezvoltării abilităților de socializare, organizatorii punând la dispoziția acestora cafea, suc și jocuri de 

societate și materiale privind sistemele de comunicare în societățile democratice. Discuțiile purtate cu 

participanții au vizat elementele comunicării într-un context democratic, precum și modul de 

transmitere a mesajelor și informațiilor către anumiți auditori. 

 

           
 

"ACTIVITATE DE INFORMARE ȘI IMPLICARE CIVICĂ" 

 

Activitate realizată în data de 30.08.2022, la sediul primăriei Colonești, 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.  
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Scopul activității a fost unul de informare și analiză a problemelor cu care se confruntă 

comunitarea, probleme rezultate în urma centralizării datelor culese în cadrul întâlnirilor avute anterior 

(iunie-decembrie 2021). 

Discuțiile avute au condus la conturarea Planului de acțiune comunitară și a Programului de 

crestere a calitatii vietii și adoptății unui stil de viață sănătos, documente care fac parte din Strategiei 

de Dezvoltare a Serviciilor Sociale comuna Colonești, județul Bacău – 2022-2028. 

 

       


