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ANEXA 21 

INFORMAȚII ACTIVITATE LUNA IULIE 2022  

Proiect: Primul pas 

 

FUNDATIA SFANTUL FRANCISC beneficiar al proiectului Primul pas, cod SMIS 135797, contract de 

finanțare nr. POCU.738.4.20.135797, înregistrat sub nr. POCU.738.4.20.135797, vă informăm că pe 

parcursul lunii IULIE a anului 2022 vom desfășura următoarele activități1: 

 

Activitatea 1 Furnizarea unui program de servicii integrate destinate copiilor si tinerilor care urmeaza 

sa paraseasca sistemul institutionalizat de protectie speciala a copiilor si.sau a tinerilor care au parasit 

sistemul institutionalizat de protectie a copiilor incepand din anul 2016.Sub-Activitatea 1.4 Furnizarea 

programului de servicii integrate destinate copiilor si tinerilor care urmeaza sa paraseasca sistemul 

institutionalizat de protectie speciala a copiilor  

- dată desfășurare activitate: 21 Martie 2021 -20 Septembrie 2023 

- formatori: Pedagog social, Psiholog, Experți subcontractanți 

- alte schimbări intervenite față de graficul de implementare: NA 

- locație desfășurare activitate:  

o activitățile cu grupul țintă se desfășoară cu prezență fizică în cadrul taberei de vară din Odorheiu 

Secuiesc, județul Harghita, la Liceul Tehnologic "Eötvös Jozsef" Str. Tompa László nr. 32 . 535600 / 

număr participanți: 20-25 (din următoarele unităti: Lazarea Casa, Camin, Tusnad, Sigisoara, Covasna) 

/ perioada de desfășurare: 12.07.2022 – 17.07.2022. 

o activitățile cu grupul țintă se desfășoară integral online sau cu prezență fizică la Caminul Sf. Iosif 

Sovata - Str. Campul sarat, nr. 22, Oras Sovata, cod postal 545500, județul Mures, România 

Dată desfășurare 
activitate 

Intervalul orar al 
activității desfășurate Număr participanți 

de la până la 

05.07.2022 10:00 13:00 1-3 

06.07.2022  10:00 12:00 1-3 

19.07.2022 10:00 13:00 1-3 
 

 

o activitățile cu grupul țintă se desfășoară integral online sau cu prezență fizică la Casa de tip familial 

Kajoni Janos - Lazarea - Str. F.N., nr. 549, Lazarea, cod postal 537135, județul Harghita, România 

Dată desfășurare 
activitate 

Intervalul orar al 
activității desfășurate 

Număr 
participanți 

de la până la 

 
1 Beneficiarul va completa anexa inclusiv pentru activitățile desfășurate de către parteneri. 
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01.07.2022 08:00 12:00 1-3 

 

 

o activitățile cu grupul țintă se desfășoară integral online sau cu prezență fizică la Casa de tip familial Sf. 

Ana – Gheorgheni - Str. Lacul Rosu, nr. 35, Municipiul Gheorgheni, cod postal 535500, județul 

Harghita, România 

 

Dată desfășurare 
activitate 

Intervalul 
orar al 

activității 
desfășurate 

Număr participanți 

de la 
până 
la 

02.07.20222 09:00 14:00 1-5 

04.07.2022 16:00 20:00 1-5 

05.07.2022 16:00 20:00 1-5 

07.07.2022 16:00 20:00 1-5 

08.07.2022 16:00 20:00 1-5 
 

 

o activitățile cu grupul țintă se desfășoară integral online sau cu prezență fizică la Caminul Sf. Laszlo – 

Tusnad Bai - Str. Sf. Ana, nr. 41, Oras Baile Tusnad, cod postal 535100, județul Harghita, România 

Dată desfășurare 
activitate 

Intervalul orar 
al activității 
desfășurate 

Număr participanți 

de la până la 

04.07.2022 08:00 13:00 1-4 

05.07.2022 08:30 12:30 1-4 

06.07.2022 08:00 13:00 1-4 

07.07.2022 08:30 12:30 1-4 

08.07.2022 08:00 13:00 1-4 

11.07.2022 08:00 13:00 1-4 
 

 

o activitățile cu grupul țintă se desfășoară integral online sau cu prezență fizică la Caminul Kajoni Janos 

– Lazarea - Str. F.N., nr. 1472, Lazarea, cod postal 537135, județul Harghita, România 

 

2 Se organizează într-o locație externă (Cabinet de psichologie), Gheorgheni, str. Nicolae Bălcescu 42.A   
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Dată desfășurare 
activitate 

Intervalul orar al 
activității 

desfășurate 
Număr participanți 

de la până la 

01.07.2022 12:00 19:00 1-7 
 

 

o activitățile cu grupul țintă se desfășoară integral online sau cu prezență fizică la Casa de tip familial 

Sighisoara, Str. E. Teodoroiu nr. 2., Județul: Mureș România 

Dată desfășurare 
activitate 

Intervalul orar al 
activității 

desfășurate 
Număr participanți 

de la până la 

01.07.2022 10:00 13:00 1-2 

21.07.2022 16:00 20:00 1-2 
 

 

o activitățile cu grupul țintă se desfășoară integral online sau cu prezență fizică la Casa de tip familial 

B. Apor Vilmos – Covasna - Str. Gheorghe Doja, nr. 8, Oras Covasna, cod postal 525200, județul 

Covasna, România  

Dată desfășurare 
activitate 

Intervalul orar al 
activității 

desfășurate 
Număr participanți 

de la până la 

02.07.2022 09:00 13:00 1-5 

05.07.2022 09:00 13:00 1-5 

07.07.2022 09:00 12:00 1-5 

08.07.2022 09:00 14:00 1-5 

09.07.2022 09:00 14:00 1-5 

12.07.2022 16:00 20:00 1-5 

14.07.2022 16:00 18:00 1-5 

18.07.2022 16:00 20:00 1-5 
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Activitatea 1 Furnizarea unui program de servicii integrate destinate copiilor si tinerilor care urmeaza 

sa paraseasca sistemul institutionalizat de protectie speciala a copiilor si.sau a tinerilor care au parasit 

sistemul institutionalizat de protectie a copiilor incepand din anul 2016.Sub-Activitatea 1.5 Furnizarea 

programului de servicii integrate destinate tinerilor care au parasit sistemul institutionalizat de 

protectie speciala a copiilor 

- dată desfășurare activitate: 21 Septembrie 2021 - 20 Septembrie 2023 

- intervalul orar al activității desfășurate: 08:00 – 16:00  

- locație desfășurare activitate:  

- Tg. Mureș 540528, Jud. Mureș, Str. B-dul 1 Decembrie 1918, Nr. 191 A 
 
 
 
 
 

Tip activitate 
Dată 

desfășurare 
activitate 

Intervalul orar al 
activității 

desfășurate Număr participanți 

de la până la 

1.5.1. Activitati de dezvoltare a 
abilitatilor de viata independenta 05.07.2022 17:00 21:00 1-12 

1.5.2. Consiliere psihologica 05.07.2022 17:00 21:00 8 

1.5.1. Activitati de dezvoltare a 
abilitatilor de viata independenta 07.07.2022 18:00 20:00 1-7 

1.5.1. Activitati de dezvoltare a 
abilitatilor de viata independenta 28.07.2022 17:00 21:00 1-7 

 
 
 

- Tg. Secuiesc 525400, Jud. Covasna, Str. Kanta, Nr.10 
 

Tip activitate 
Dată 

desfășurare 
activitate 

Intervalul orar al 
activității 

desfășurate Număr participanți 

de la până la 

1.5.3. Activitati de dezvoltare 
competentelor digitale 02.07.2022 10:00 12:00 1-3 

1.5.1. Activitati de dezvoltare a 
abilitatilor de viata independenta 06.07.2022 09:00 12:00 1-3 
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1.5.3. Activitati de dezvoltare 
competentelor digitale 09.07.2022 10:00 12:00 1-3 

1.5.1. Activitati de dezvoltare a 
abilitatilor de viata independenta 14.07.2022 12:00 16:00 1-3 

1.5.1. Activitati de dezvoltare a 
abilitatilor de viata independenta 18.07.2022 09:00 13:00 1-3 

1.5.1. Activitati de dezvoltare a 
abilitatilor de viata independenta 27.07.2022 09:00 13:00 1-3 

 
 
 

- Lăzarea 537135, Jud. Harghita, Str. Principală, Nr. 1472 
 
 
 
 
 

Tip activitate 
Dată 

desfășurare 
activitate 

Intervalul orar al 
activității 

desfășurate Număr participanți 

de la până la 

1.5.3. Activitati de dezvoltare 
competentelor digitale 06.07.2022 10:00 12:00 1-3 

1.5.1. Activitati de dezvoltare a 
abilitatilor de viata independenta 07.07.2022 10:00 16:00 1-3 

1.5.3. Activitati de dezvoltare 
competentelor digitale 13.07.2022 10:00 12:00 1-3 

1.5.1. Activitati de dezvoltare a 
abilitatilor de viata independenta 19.07.2022 09:00 14:00 1-3 

1.5.1. Activitati de dezvoltare a 
abilitatilor de viata independenta 21.07.2022 10:00 14:00 1-3 

 
 

- număr cursanți: NA 

- formatori: NA 

- alte schimbări intervenite față de graficul de implementare: NA 

 

A2. Dezvoltarea și furnizarea unui program integrat de sprijin prin măsuri menite să faciliteze integrarea 

pe piața muncii a copiilor și a tinerilor care urmează să părăsească sistemul instituționalizat de protecție 

a copiilor și a tinerilor care urmează să părăsească sistemul instituționalizat de protecție a copiilor și.sau 

tinerilor care au părăsit sistemul instituționalizat de protecție a copiilor. Sub-activitatea 2.1 Facilitarea 

integrării pe piața muncii prin servicii de infomare și consiliere 

-             dată desfășurare activitate: 21 Martie 2021 - 20 Septembrie 2023 
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- intervalul orar al activității desfășurate: conform tabelului  

- locație desfășurare activitate: activitățile cu grupul țintă se desfășoară integral online 

- număr cursanți: conform tabelului 

- formatori: NA 

- alte schimbări intervenite față de graficul de implementare: NA 

 

Data desfășurare 

activitate 

Intervalul orar al 

activității desfășurate 
Număr participanți 

06.07.2022 17:00 18:00 1 

19.07.2022 19:00 20:00 1 

22.07.2022 19:00 20:00 1 

 

A2. Dezvoltarea și furnizarea unui program integrat de sprijin prin măsuri menite să faciliteze integrarea 

pe piața muncii a copiilor și a tinerilor care urmează să părăsească sistemul instituționalizat de protecție 

a copiilor și a tinerilor care urmează să părăsească sistemul instituționalizat de protecție a copiilor și.sau 

tinerilor care au părăsit sistemul instituționalizat de protecție a copiilor. Sub-activitatea 2.2 Facilitarea 

integrarii pe piata muncii prin cursuri de formare profesionala 

-             dată desfășurare activitate: 21 Martie 2021 - 20 Septembrie 2023 

- intervalul orar al activității desfășurate: 08:00 – 16:00  

- locație desfășurare activitate:  

o Biroul central din Deva - Str. Progresului, nr. 6, Municipiul Deva, cod postal 330046, județul 

Hunedoara, România 

- număr cursanți: NA 

- formatori: NA 

- alte schimbări intervenite față de graficul de implementare: NA 

Ore de practică: 19.5 ore   

Data Interval de 
activitate 

Număr 
participanți 

Locația 

01.07.2022 14:00 - 18:30 1-9 
Jud. HR, Loc. Miercurea Ciuc, str. Petőfi 
Sándor, nr. 55 

02.07.2022 9:00 - 18:00 1-9 
Jud. MS, Loc. Târgu Mureș str. Victor 
Babeș, nr. 11 

03.07.2022 9:00 - 15:00 1-9 în curs de confirmare 

04.07.2022 examen final 1-9 în curs de confirmare 

 


