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RAPORT DE ACTIVITATE
C.C.S. GALATI PE ANUL 2020
În anul 2020 Casa de Cultură a Studenţilor Galaţi a desfăşurat un număr de 9 activităţi
pentru tineret, tinând cont de Strategia Naţională în domeniul politicii pentru tineret şi
programul de guvernare 2015-2020, având ca beneficiari directi şi indirecţi un număr de
4800 tineri.
Bugetul din subventii alocat activităţilor pentru tineret pe anul 2020 a fost de 47,024.00
lei din care s-au cheltuit 26,250.53 lei
Partenerii Casei de Cultură a Studenţilor Galaţi au fost: Universitatea Dunărea de Jos
Galaţi ,Primăria Galaţi, Fundaţia Andreiana Juventus.

Structurile de tineret cu care Casa

de Cultură a Studenţilor Galaţi a colaborat la proiectele de tineret pe anul 2020 au fost în
număr de 4 : Liga Studentilor Galati, AIESEC Galaţi, Societatea Studentilor Medicinişti Galati,
Asociaţia Studenţilor de la Drept.
Activităţile pentru tineret s-au încadrat în domenii de intervenţie precum Cultură şi
educaţie

nonformală,

sănătate

sport

şi

recreere,

consiliere

şi

orientare

în

carieră,promovarea participării, a voluntariatului, educaţiei civice şi implicării sociale,
ocupare şi antreprenoriat, educaţie pentru sănătate, participare şi voluntariat la acestea
participand un numar de 650 tineri (elevi, studenti, absolventi).
FESTIVALUL NATIONAL STUDENTESC DE MUZICA FOLK “BALADELE DUNARII”EDITIA A XXII-A - Festivalul Naţional de Muzică Folk Baladele Dunării, s-a desfăşurat în
perioada 26-27 septembriee 2020. Concursul a avut loc în Sala de Spectacole a CCS Galaţi.
Organizat de Casa de Cultură a Studenţilor Galaţi, evenimentul a avut ca parteneri Liga
Studenţilor Galaţi şi Fundatia Andreiana Juventus . A concertat în închiderea festivalului
Mircea Baniciu şi Pacifica. De spectacolul oferit de participanti şi invitaţi au beneficiat direct

un numar de 400 persoane.
Buget angajat pe proiect – 22.330 lei din care s-au cheltuit 16.662,65 lei.
Finanţare MTS

OLIMP-X TOAMNA - În perioada 14-22 noiembrie 2020, Casa de Cultură a Studenților
din Galați în parteneriat cu Liga Studenților din Galați, Universitatea "Dunărea de Jos" din
Galati, Facultatea de Educație Fizică și Sport a desfăşurat proiectul tradițional OLIMP-X, anul
acesta

competițiile

fiind

reduse,

tinând

cont

de

situaţia

pandemică

.

Proiectul în sine reprezintă o alternativă pentru activităţile cotidiene ale majorităţii
studenţilor din Galaţi, fiind o metodă sportivă de a-şi testa abilităţile, curajul și spiritul de
echipă.
Având domeniul principal de intervenţie sanatate, sport si recreere proiectul a reunit
un numar de 30 de participanti, studenti ai Universitatii Dunarea de Jos Galati, iar de
eveniment s-au bucurat peste 200 de beneficiari directi si indirecti.
Bugetul alocat evenimentului a fost de 2000 lei din care s-a cheltuit efectiv
suma de 1639,96 lei.

GO GLOBAL - În data de 10 decembrie 2020 Casa de Cultură a Studenților din Galați în
parteneriat cu AIESEC, a desfasurat proiectul Go Global . Întrucât contextul actual a făcut

călătoriile mai puțin accesibile pentru unii dintre noi, Go Global with Global
Volunteer -este un eveniment online, organizat de CCS Galaţi si voluntari AIESEC
Galaţi, care își propune să te facă să trăiești emoțiile și entuziasmul personelor care
călătoresc și aduc un impact în comunitate. Având domeniul principal de intervenţie
promovarea participării, a voluntariatului, educaţiei civice şi implicării sociale proiectul a
reunit un numar de 50 de participanti, iar de eveniment au beneficiat peste 200 de
beneficiari directi si indirecti.
Bugetul alocat evenimentului a fost de 2660 lei din care s-a cheltuit efectiv suma
de 1271,38 lei.

TOAMNA CULTURALĂ STUDENTEASCĂ - În data de 8-9 octombrie 2020 Casa de

Cultură a Studenților în parteneriat cu Liga Studenților din Galați și Universitatea "Dunărea
de Jos" din Galati, a desfășurat proiectul Toamna Culturală Studenţească. În cadrul acestui
eveniment a avut loc o şedinţă festivă care a reunit foşti şi actuali membri ai Ligii Studenţilor
Galaţi, care au investit în funcţie noul birou executiv al organizaţiei. Avand ca prioritate
participarea si voluntariatul proiectul a reunit un numar de 60 de participanti, studenti ai
Universitatii Dunarea de Jos Galati, iar de eveniment s-au bucurat peste 500 de beneficiari
directi si indirecti.
Bugetul alocat evenimentului a fost de 3500 lei din care s-a cheltuit efectiv suma de
915.17 lei .

S’LIVE ROCK - Organizat în data de 4 decembrie 2020,de Casa de Cultură a
Studenţilor Galaţi, Festivalul Studenţesc de Muzică Rock “S’live rock”, ajuns la cea de-a XI-a
ediţie, este un eveniment cu caracter necompetiţional, având ca scop dezvoltarea schimbului
cultural şi de experientă artistică între tinerii interpreţi de muzică rock şi s-a desfăşurat
online. În cadrul ediţiei 2020 a evenimentului au concertat trupe tinere de muzică rock,
afiliate Caselor de Cultură din Galaţi, Bucureşti, Cluj Napoca si Iaţi . Prezentarea
evenimentului a fost facută live din studioul CCS Galaţi Încadrat în pilonul Cultură şi educaţie
nonformală, evenimentul a atins obiectivele propuse, anume facilitarea accesului tinerilor la
cultură. Proiectul a reunit un număr de 35 de participanţi, iar de eveniment s-au bucurat
peste 4000 de beneficiari direcţi si indirecţi.
Bugetul alocat evenimentului a fost de 12.600 lei din care s-a cheltuit efectiv
suma de 2.599,37 lei.

MEDINFO - _

Proiectul „Medinfo”, organizat online de Casa de Cultură a Studenților

Galați, în parteneriat cu Societatea Studenților Mediciniști Galați (SSMG) s-a desfășurat în
perioada 19-20 octombrie 2020. Sesiunile de informare organizate în cadrul proiectului
MEDinfo au avut un real succes fiind pe tema situaţiei pandemice şi a atins sfera generală de
informare şi prevenţie cât şi sfera stomatologică.
Participanti :50 iar beneficiari direcţi şi indirecţi 400
Buget angajat pe proiect 1.000 lei si cheltuit in 946,11 lei

PRETUIESTE VIATA!- Proiectul „Prețuiește viața”, organizat de Casa de Cultură a
Studenților Galați, în parteneriat cu Societatea Studenților Mediciniști Galați (SSMG) s-a
desfășurat în data de 31 octombrie 2020
-Au fost prezentate noţiuni de prim ajutor. Sub formă de atelier, participanţiii au primit
suport teoretic şi practic de la voluntarii din SSMG. Au primit notiuni teoretice de :
evaluarea victimei, verificarea respiraţie prin metoda PAS, eliberarea cailor aeriene,
palparea corecta a pulsului, compresiuni toracice, respiraţie artificială (tehnici în caz de
stop cardiorespirator), măsurarea tensiunii arteriale, masurarea glicemiei, prezentarea
trusei de prim ajutor. După iniţierea teoretică în cursurile de prim ajutor, participanţii au
exersat practic noţiunile, îndrumaţi de studenţii de la SSMG pe manechine

Participanti :125 iar beneficiari direcţi şi indirecţi 1250
Locație- Casa de Cultură a Studenţilor Galaţi
Proiectul a avut un buget de 2000 lei, din care s-a cheltui 1781,89 lei, pentru
materiale paramedicale (care să sprijine noţiunile toretice şi practice de prim ajutor)
şi material .

Admitere în profesie – Casa de Cultura a Studentilor Galati, in parteneriat cu Clubul
Studenţilor de la Drept, a organizat in data de 9 şi 27 noiembrie 2020 o dezbatere cu tema
cum să reuşeşti în carieră.
Evenimentul a avut ca beneficiari directi 100 si indiecti un numar de 700 persoane,
Bugetul alocat şi cheltuit al proiectului a fost de 434 lei .

PARTICIPARI LA FESTIVALURILE NATIONALE STUDENTESTI –Solistii, trupele si
formatiile afiliate Casei de Cultura a Studentilor Galati au participat online la festivalurile si
conscursurile organizate de Casele de Cultura Studentesti din tara.
Bugetul alocat participarilor nationale a fost de 5.000 lei din care s-a cheltuit suma de
0 lei.

