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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 

Septembrie 2022 

 

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

Tutovei, după cum urmează: 

Activitate de promovare a muncii voluntare și de dezvoltare a spiritului civic 

 

Activitatea de promovare a muncii voluntare și de dezvoltare a spiritului civic realizată în 

comuna Prăjești în data de 17.09.2022 și 21.09.2022, 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. Evenimentul s-a desfășurat la sediul Centrului de zi-Punct de 

lucru Prăjești, unde au participat 9 persoane. 

În cadrul celor două activități de voluntariat, s-a pus accentul pe dezvoltarea spiritul de 

autogospodărire, în vederea deschiderii Centrului de zi Colinele Tutovei – Punct de lucru Prăjești.  

Membrii GT din comunitățile Săucești și Prăjești, au participat activ la amenajarea și igienizarea 

spațiului Centrului de zi Colinele Tutovei-Punct de lucru Prăjești, facănd astfel posibilă deschiderea 

centrului în data de 24.09.2022. 

Ca formă de mediatizare a proiectului pe raza comunei a fost expus la vedere (avizierul 

comunei) anunțul organizării activității. 

Prin organizarea unor astfel de activități urmărim dezvoltarea spiritului civic și a muncii 

voluntare în comunitate. 
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"Creativitate zi de zi" - Deschidere Centrul de zi Colinele Tutovei-Punct de lucru Prăjești 

 

Am organizat și coordonat  activitatea "Creativitate zi de zi" realizată în comuna Prăjești în 

data de 24.09.2022, 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.  

Evenimentul a fost organizat în scopul deschiderii Centrului de zi Colinele Tutovei - Punct de lucru 

Prăjești. 

În vederea deschiderii centrului au fost realizate o serie de acțiuni, după cum urmează: 

• d-na Rosu Ionica Adriana-Expert facilitare comunitară, a donat mobilierul și alte bunuri 

necesare funcționării centrului; 

• d-na Avram Anca Maria- Animator social s-a ocupat de transportul și manipularea 

bunurilor donate; 

• primăria Prăjești a contribuit la așezarea pe poziție a bunurilor donate; 

• au fost achiziționate materiale de curățenie și bunuri care să completeze inventarul 

centrului; 

• membrii GT din comunele Săucești și Prăjești au participat activ la amenajarea și 

igenizarea centrului în data de 17-21.09.2022, în cadrul activității de promovare a muncii 

voluntare și de dezvoltare a spiritului civic. 

• au fost realizate și transmise invitații către oficialități ale comunei Prăjești, Consiliul 

director al asociației GAL Colinele Tutovei și membii GT din comuna Prăjești. 

În prezența d-l primar Jicu Petre Damian, a oficialităților din comună și a membrilor GT a avut loc 

deschiderea oficială a Centrului de zi Colinele Tutovei - Punct de lucru Prăjești. 

Prin deschiderea centrului în comuna Prăjești s-a creat un spațiu unde creativitatea reprezintă un 

mod de viață pentru toți care au această nevoie. 
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Clădirea Centrului de zi Colinele Tutovei - Punct de lucru Prăjești, a fost reabilitată în cadrul 

proiectului "Centru vocațional Colinele Tutovei, comuna Prăjești, județul Bacău" finanțat prin axa 

LEADER, Măsura 19.4/ Masura M7/6B "Dezvoltare locală cu un grad ridicat de integrare socio-

economică plasată sub responsabilitatea comunităţii".  

La momentul deschiderii,  Centrul de zi Colinele Tutovei - Punct de lucru Prăjești, primise licența 

de funcționare provizorie nr. 5558 din 12.09.2022, pentru serviciul de socializare și petrecere a timpului 

liber, cod serviciu 8810CZ-V-II. 

  

 

"ACTIVITATE DE INFORMARE ȘI IMPLICARE CIVICĂ" 

Am organizat și coordonat activitatea realizată în data de 23.09.2022, 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 primăriei 

Colonești. Au răspuns invitației, 14 persoane.  

A fost o activitate de informare și implicare civică, bazată pe discuții libere, pe baza Strategia 

de Dezvoltare a Serviciilor Sociale Comuna Colonești-Județul Bacău, 2022-2028 și modul de 

implementare a acesteia în etapa următoare.  

Au fost prezentate și aprobate anexele la strategie, respectiv Planul de acțiune comunitară și a 

Programul de crestere a calitatii vietii și adoptății unui stil de viață sănătos 

Ca formă de mediatizare a proiectului, pe raza comunei a fost expus la vedere (avizierul 

comunei) anunțul organizării evenimentului. 

 


