
 

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prinProgramulOperațional Capital Uman 2014-2020 

 

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 

IUNIE 2022 

 

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

Tutovei, după cum urmează: 

 

1. "Camera cu istorie" -  activitate comunitară de inventariere documente și materiale aflate în arhiva 

comunei Dămienești 

 

Activitate organizată în comuna Dămienești în data de 07.06.2022 și 14.06.2022, 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 

în teren în comuna Dămienești și Scoala declarată monument istoric de importanță locală din satul 

Drăgești, com. Dămienești. Au participat 7 persoane, dintre care o persoanâ s-a înscris în GT al 

proiectului. 

Activitatea se regăsește în Planul de acțiune comunitară 2022-2028 - Comuna Damienesti și a 

fost cuprins în Strategia 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.  

Cele două zile de activitate au avut drept scop identificarea și colectarea de bunuri etnografice 

de la localnici,  precum și inventarierea documentelor și materialele aflate în spațiul muzeal din satul 

Drăgești, comuna Dămienești. 

Mesajul acestor acțiuni este de salvare a pieselor etnografice care se află în gospodăriile 

localnicilor, dacă nu vor fi salvate se va pierde o parte din viața comunității, tradusă în tradiții, obiceiuri 

și ocupații. 
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În urma acțiunilor realizate în luna iunie, inventarul Camera cu istorie s-a îmbunătățit cu o gamă 

variată de piese donate de d-nul Crețu Vasile, țesături donate de d-na Rusu Fănica, precum și fotografii 

și cărți descoperite în arhiva Scolii Gimnaziale Călugăreni. 

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

în comunitate. Semnarea Protocolului de colaborarea încheiat cu Scoala Gimnazială Călugăreni, 

comuna Dămienești, încurajează  experții proiectului șă participe împreună cu cadrele didactice la toate 

acțiunile ce vor fi întreprinse în comunitate. 
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2.  " Activitate de petrecerea timpului liber și socializare" – excursie tematică în comuna 

Parincea 

 

"Activitate de petrecerea timpului liber și socializare” a fost organizată în comuna Parincea 

în data de 19.06.2022, 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.  

Activitatea s-a organizat pentru membrii GT din Săucești, în data de 19.06.2022. S-a plecat la 

ora 9:00 de la sediul Centrului de zi Colinele Tutovei, cu mijloacele de transport ale experților implicați 

în proiect. Au participat 4 beneficiari de servicii sociale ale Centrului de zi Colinele Tutovei, alături de 

copiii și nepoții lor.   

Scopul activității a fost de promovare a turismului în cadrul Centrului de zi Colinele Tutovei, 

excursie tematică în comuna Parincea, cu popas la Mănăstirea „Sf. Ierarh Nicolae” Parincea, jud. 

Bacau. 

Activitatea a fost concepută ca o activitate cu caracter recreativ, educativ, de ridicare a nivelului 

de instruire, de cultură și civilizație. Totodată, am facilitat membrilor Centrului de zi Colinele Tutovei 

și familiilor lor, accesul la valorile culturale ale comunei Parincea, jud. Bacău, am facilitat schimbul 

de idei și informații, stimulând lărgirea orizontului cultura de cunoaștere a populației locale. 

Evenimentul s-a derulat într-o atmosferă caldă și relaxantă, fiind marcat prin activități specifice 

petrecerii timpului liber, au fost distribuite materiale informative privind istoria locului concepute și 

editate în cadrul proiectului. 

Prin organizarea unor astfel de evenimente vrem să creăm modele și povești de succes, în 

comunitățile proiectului, care să ducă mai departe scânteia unui început la nivel comunitar. 
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3. " Sânzienele, noapte magică și de sărbătoare"- activitate de socializare și autocunoaștere 

 

Activitatea "Sânzienele, noapte magică și de sărbătoare", a fost organizată în comuna 

Filipeni în data de 26.06.2022, în baza Protocolului de colaborare nr 96 din 16.10.2021, încheiat cu 

UAT Filipeni, 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.  

Au participat 59 localnici din care 16 beneficiari de servicii sociale ale Centrului de zi Colinele 

Tutovei, alături de copiii și nepoții lor.   

Scopul activității a fost de  socializare și autocunoaștere, transpus într-o sărbătoare a portului 

popular și a tradițiilor legate de sărbătoarea Sânzienelor. 

Mesajul a fost: un popor care nu-și păstrează tradițiile nu există. 

Serbarea a fost animată de ansamblul de dansuri Valea Dunavățului, comuna Filipeni, care a 

susținut un spectacol folcloric și de divertisment, urmat de aprinderea focului și de dansul ielelor, care 

a readus în atenţie tradiţiile şi obiceiurile acestei zile: de la împletirea coroniţei din flori de Sânziene, 

la aruncarea ei pe casă. 

Este sărbătoarea iubirii și a fertilității, dedicată Sânzienelor sau Drăgaicelor, personaje mitice 

nocturne.  

Experții proiectului într-o admosferă de sărbătoare, au prezentat în imagini istoria locului, 

tradițiile și obiceiurile zonei. Materialele de prezentare au fost pregătite în prima parte a lunii și au 

constat într-un material tipărit "Comuna Filipeni – în imagini", și o prezentare în PowerPoint care a 

rulat pe ecranul evenimentului pe tot parcursul serbării.  

Activitatea a fost concepută ca o activitate cu caracter recreativ, educativ, de ridicare a nivelului 

de instruire, de cultură și civilizație. Totodată, am facilitat membrilor Centrului de zi Colinele Tutovei 

și familiilor lor, accesul la valorile culturale ale comunei Filipeni, jud. Bacău. 

Evenimentul s-a derulat într-o atmosferă caldă și relaxantă, au fost distribuite materiale 

informative privind istoria locului concepute și editate în cadrul proiectului. 

Prin organizarea unor astfel de evenimente vrem să creăm modele și povești de succes, în 

comunitățile proiectului, care să ducă mai departe scânteia unui început la nivel comunitar. 
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