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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 

MAI 2022 

 

În luna mai 2022 au fost organizate două evenimente pentru benficiarii  Centrului de zi Colinele 

Tutovei, după cum urmează: 

 

1.  "Voluntariat în folosul mediului în Gradina botanica Paul Țarălungă" – activitate realizată în 

comuna Prăjești în data de 07.05.2022, 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 Gradina botanica Paul Țarălungă, unde au 

participat beneficiari ai Centrului de zi Colinele Tutovei, din comuna Săucești, alți membrii ai 

grupului țintă din comunele Prăjești, Dămienești, Berești- Bistrița dar și localnici care s-au înscris în 

GT al proiectului. 

A fost o activitate dedicată naturii, îndemn de educație adresată oamenilor, expresia unității și 

un simbol ce ne aduce împreună. 

Este prima inițiativă ce are ca scop rezolvarea unor probleme de mediu și creșterea gradului 

de educație de mediu. 

Într-o zi însorită de primăvară am plantat 50 de pansele, 75 de gladeole, 16 dalii pentru cei 

care vor vizita în acest an Gradina botanica Paul Țarălungă. 

S-a vizitat muzeul "Paul Țarălungă". Totodată, activitatea a fost marcată în cartea de vizită a 

muzeului, prin menționarea activității și a proiectului în cadrul căreia a avut loc această activitate.  

Participanții au primit materiale informative (carte poștală tip calendar  și Ghid de orientare 

comuna Prăjești, scurtă prezentare a personalităților nascute pe raza comunei). Au fost predate și 

către  muzeul "Paul Țarălungă" materialele informative prezentate mai sus în scopul oferii acestora 

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

Grădinii Botanice și pe usa Muzeului) afișe ale 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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2. „Cafeneaua literară” – activitate de educație nonformală și informală realizată în data de 

28.05.2022 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, SA1.1. Această activitate 

s-a desfășurat la sediul Centrului de zi Colinele Tutovei, din comuna Săucești, județul Bacău, cu 

participrea a 4 beneficiari ai acestuia.  

Activitatea „Cafeneaua literară” este o inițiativă care își are originile în  activitățile 

organizate în lunile anterioare: "Încrederea în sine", "Motivație. Curaj", bazată pe descoperirea de 

sine, pe atitudini pozitive în rândul beneficiarilor. 

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

specifice de literatură. Participanții au avut ocazia dezvoltării abilităților de socializare, organizatorii 

punând la dispoziția acestora cafea, suc și jocuri de societate.  

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

beneficiarilor, bazată pe descoperirea de sine prin lectură și în detrimentul neajunsurilor. Astfel 

beneficiarii au fost îndrumați să lectureze, pentru că cititul înseamnă libertate, conștientizare a 

potențialului personal și contribuie la dezvoltarea spiritului critic necesar în dezvoltarea durabilă a 

comunității. 

Pentru a oferi un aspect practic activității și pentru a contribui la crearea cadrului necesar 

dezvoltăriii personale, experții din proiect au dăruit cărți din literatura universală. 

Un alt obiectiv al activității a fost cel de a învăța să respectăm cartea pe parcursul lecturării, 

motiv pentru care a fost desfășurată activitatea prin care participanții au avut ocazia de a-și însuși 

cunostințele necesare protejării cărților.  

Au fost distribuite în cadrul acestei întâlniri, fotografii înrămate de la activitatea "Voluntariat 

în folosul mediului în Gradina botanica Paul Țarălungă", organizată în comuna Prăjești în data de 

07.05.2022, cărți din literatura universală și materiale pentru copertarea cărților. 
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