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PROGRAMUL DE ACTIVITATE
AL

CĂMINULUI CULTURAL RACIU
PE ANUL 2019

Programul  de activitate  al  Căminului  Cultural  Raciu  pe anul  2019 conţine
următoarele direcţii:

1. Activităţi de educaţie culturală
 

- Ateliere de desen şi pictură şi organizarea de expoziţii
      - Şezători unde se vor confecţiona modele de ţesături şi cusături
      - Celebrarea marilor scriitori şi poeţi români.
      - Concursuri și recitaluri de poezie.
      - Manifestări cu teme istorice.
      - Vizitarea Monumentelor Eroilor din localitate şi depunerea de coroane cu
ocazia Zilei Eroilor.

       2. Activităţi de informare

    -  Cunoaşterea legilor :
• Relaţii asupra finanţărilor pe bază de programe, din anumite fonduri de finanţare.
    -  Sănătatea şi asistenţa medicală:
• Activități în colaborare cu asistentul medical comunitar unde se va discuta despre
igiena, alimentaţia raţională, odihna, problemele care pot apărea în urma consumului
de băuturi alcoolice, energizante, droguri, ţigări. 
• Atragerea atenției asupra pericolelor tehnologiei utilizate în exces.
• Măsuri de prim ajutor în caz de dezastre.
    - Educaţie creştină:
• Prelegeri susţinute de preoţii comunei şi alţi invitaţi cu ocazia anumitor sărbători
importante.



          3. Activităţi artistice

- Păstrarea tradiţiilor locale prin învăţarea dansurilor populare de către copiii
şcolilor generale din comună şi în special  de către Formaţia de dansuri populare
“Şipotul”.

- Participarea la diferite concursuri de dans popular şi diferite festivaluri din
comunele vecine având ca reprezentant Formaţia de dansuri populare “Şipotul”.
          -  Organizarea  micilor  spectacole  de  Ziua mamei,  Final  de  an școlar,  Ziua
Națională sau Crăciun.

- Sărbătorirea Sf. Ion şi a Iordanului

         4. Manifestări diverse

- Pentru copii:
       - ateliere de creație în perioada vacanței de vara.
      - jocuri, concursuri şi tombole cu diferite ocazii.
      - spectacole pentru copii cu artişti profesionişti.
      - vizionare de film.
- Pentru adulţi:
      - cluburi de şah.
      - horă şi bal în zilele sărbătorilor tradiţionale
- Organizarea unor concursuri între şcolile comunei dar şi între şcolile noastre
şi cele din comunele învecinate.

           5. Activităţi administrativ-gospodăreşti

Vor avea un caracter permanent şi vor viza în special următoarele:
- Lucrări de întreţinere a clădirilor şi spaţiilor verzi;
- Investiţii  şi  dotări  care  au  ca  scop  realizarea  ambientului  propice

desfăşurării activităţilor culturale;
- Asigurarea igienizării şi curăţeniei.
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