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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 

IUNIE 2022 

 

În luna iulie 2022 au fost organizate trei evenimente pentru benficiarii  Centrului de zi Colinele Tutovei, 

după cum urmează: 

 

1. "Bune practici în voluntariat, activitate de voluntariat, desfașurată cu ajutorul 

voluntarilor " 

Activitatea a fost realizată în comuna Parincea în data de 18.07.2022, 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, la sediul primăriei Parincea, unde au participat 14 beneficiari ai 

Centrului de zi Colinele Tutovei. 

În cadrul evenimentului au avut loc trei dezbateri, primele două organizate în cadrul activității 

SA4.1. – Campanii de informare și conștientizare, acțiuni de informare activă și animare socială, 

voluntariat, având ca temă bunele maniere pentru copii și adulți, dar și un curs despre voluntariat și 

responsabilitate socială. Cea de a treia prezentare a vizat informarea participanților cu privire la 

serviciile organizate în cadrul proiectului, dezbatere realizată în cadrul activității SA1.1.- Furnizarea 

serviciului social Centrul de zi de socializare si petrecere a timpului liber.  

În cadrul evenimentului experții SA1.1. au prezentat oferta de servicii asigurată în cadrul 

Centrul de zi Colinele Tutovei.  

Totodată, în cadrul SA1.1 am facilitat membrilor Centrului de zi Colinele Tutovei și familiilor 

lor ca anul scolar 2022-2023 să înceapă cu cheltuieli mai mici prin distribuirea de ghiozdane și rechizite 

micilor participanți. 

Mesajul acestei acțiuni a fost unul de educare și informare a beneficiarilor. 

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

comunei) invitația și anunțul evenimentului, precum și afișe ale proiectului. 
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Prin organizarea unor astfel de evenimente vrem să creăm modele și povești de succes în 

comunitățile proiectului, care să ducă mai departe scânteia unei dezvoltări a comunității. 

 

   

 

2. "Camera cu istorie" -  activitate de promovare a muncii voluntare și de dezvoltare a 

spiritului civic 

 

Activitate realizată în comuna Dămienești în data de 23.07.2022, 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 incinta spațiului 

muzeal Scoala generală din satul Drăgești, com. Dămienești, unde au participat 9 persoane. 

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.  

Activitatea a avut drept scop igienizarea și reorganizarea spațiului muzeal, precum și etichetarea 

obiectelor etnografice, conform inventarului realizat în luna iunie 2022, de catre experții implicați în 

proiect. 

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

comunei) anunțul organizării evenimentului. 

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

voluntare în comunitate. 
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3.  

3. "ACTIVITATE DE INFORMARE ȘI IMPLICARE CIVICĂ" 

 

Activitate realizată în data de 29.07.2022, 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 Prăjești. Au răspuns invitației, 17 

persoane din com. Prăjești, primar, secretar, viceprimar, consilieri locali, membrii GT și localnici.  

Scopul activității a fost unul de informare și analiză a Strategiei de Dezvoltare a Serviciilor 

Sociale comuna Prăjești, județul Bacău – 2022-2028, elaborată în cadrul activității SA1.1, în perioada 

mai-iulie 2022. 

A fost prezentată și aprobată Strategia de Dezvoltare a Serviciilor Sociale comuna Prăjești, 

județul Bacău – 2022-2028. S-a discutat de necesitatea constituirii grupului de inițiativă locală (GIL) 

al comunei Prăjești, în scopul sprijinirii organizării activităților la nivelul comunei. Grupul va fi  condus 

de  leader-ul de grup care va gestiona modul de implementare a Strategia de Dezvoltare a Serviciilor 

Sociale comuna Prăjești, județul Bacău, în perioada 2022-2028. 

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

comunei) anunțul organizării evenimentului. 

Participanții au primit Strategia de Dezvoltare a Serviciilor Sociale comuna Prăjești, județul 

Bacău – 2022-2028 elaborată de către experții SA1.1.  

Primarul comunei a informat participanții la eveniment că în cadrul sedinței de consiliul local 

din această lună a fost aprobată solicitarea de punere la dispoziția proiectului „Centrul de zi Colinele 

Tutovei - servicii integrate pentru persoanele în risc de sărăcie cu domicilul pe raza GAL Colinele 

Tutovei”, ID 13954, a spațiului reabilitat ca parte a proiectului integrat "CENTRU VOCAȚIONAL 

COLINELE TUTOVEI, COMUNA PRĂJEȘTI, JUDEȚUL BACĂU", realizat în cadrul  programului 

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

economică plasată sub responsabilitatea comunităţii". 
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4. „Educațíe pentru mediu" – Reciclarea hârtiei 

Activitate practică de creatie handmade (reciclarea hartiei/cartonului/alte materiale care au la bază 

produsele din celuloza și hartie) 

 

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, a avut loc în data de 

30.07.2022 activitatea „Educațíe pentru mediu" – Reciclarea hârtiei. Această activitate s-a desfășurat 

la sediul Centrului de zi Colinele Tutovei, din comuna Săucești, județul Bacău, cu participrea a 5 

beneficiari.  

Activitatea „Educațíe pentru mediu" – Reciclarea hârtiei este o inițiativă care își are originile 

în  activitățile organizate în lunile anterioare și pe atitudinile pozitive în rândul beneficiarilor. 

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

de creatie  handmade (reciclarea hartiei/cartonului/alte materiale care au la bază produsele din celuloza 

și hartie). Participanții au avut ocazia dezvoltării abilităților de socializare, organizatorii punând la 

dispoziția acestora dulciuri, cafea și suc și, totodată, materialele necesare desfășurării activității (tuburi 

de la hârtia igienică sau de bucătărie, hârtie colorată, lipici, foarfecă),.  

De asemenea, prin această activitate s-a urmărit promovarea unei atitudini pozitive în rândul 

beneficiarilor, bazată pe descoperirea aptitudinilor creative în detrimentul neajunsurilor zilnice. Fiecare 

participant a reușit să confecționeze cu materialele puse la dispoziție câte un suport de creioane. 

Scopul activității a fost cel de a învăța să respectăm mediul prin reciclarea tuburilor de la hârtie 

igienică sau de la șervetelele de bucătărie. 
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Ca formă de mediatizare a proiectului, pe raza comunei a fost expus la vedere (avizierul 

comunei) anunțul organizării evenimentului. 

        

 

 

 

                                                                                                


