
Interviu de 10 

 

Titlul proiectului: Activități terapeutice, recuperatorii și de consiliere în mediul rural pe teritoriul GAL „Ținutul 
Vinului” 
Suma contractată prin GAL Ținutul Vinului: 45.000 eur fonduri europene nerambursabile 
Beneficiar: S.C. Logpsizone S.R.L. din comuna Amărăști, județul Vâlcea 
Administrator: Florian Bragă 
 

1.  GAL:  Pentru început, vă rugăm să ne spuneți cum ați auzit de noi? 
FB:  Pentru mine, expresia “fonduri europene” are un efect similar cu cel pe care îl avea becul/clopoțelul 

asupra câinelui lui Pavlov – imi captezi toată atenția istantaneu. De aici, a fost doar un pas, dat fiind faptul că sunțeti 
foarte vizibili, atât online (Facebook, site propriu), cât și în teren prin informările pe care le-ați făcut. Vă stiu de pe 
vremea cand ați început să faceți analiza teritoriului pentru elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locală a GAL-ului. 
 
2.  GAL:  Ce experiență aveți legată de accesarea fondurilor europene? 

FB:  Aici trebuie să le mulțumesc colaboratorilor mei care au implementat și aplicat pentru numeroase 
proiecte cu fonduri europene, proiecte făcute cu diferite firme de consultanță cu experiență. Așa am ajuns să înțeleg 
mecanismul fondurilor europene și faptul că fără acestea avem foarte puține șanse să ne dezvoltăm. 
 
3.  GAL:  De ce ați ales acest tip de proiect? 

FB:  Am ales acest tip de proiect din convingerea personală că pot dezvolta zona în care trăiesc, din 
dorința de a satisface unele nevoi ale comunității, din perspectiva aptitudinilor, cunoștințelor și cursurilor dobândite 
de soția mea, respectiv Liceul Pedagogic, Facultatea de Psihologie și Științele Educației și master în Logopedie, 
cumulate cu patru ani de terapie cu copii cu deficiențe. 
 
4.  GAL:  Care sunt obiectivele pe care vi le-ați stabilit cu Logpsizone? 

FB:   Obiectivele specifice Logpsizone sunt: 

• Dezvoltarea Logpsizone din punct de vedere resurse umane și infrastructură 

• Promovarea metodelor legate de logopedie și în mediul rural, acolo unde accesul la astfel de servicii sunt 
limitate sau chiar inexistente 

 
5.  GAL:  Ce metode pregătiți pentru situația legată de noul virus astfel încât să asigurați continuitate 
proiectului? 

FB:  Este o situație dificilă pentru toata lumea, pentru noi cu atât mai mult, cu cât domeniul în care 
activăm impune un contact direct cu copiii sau adulții. Pentru a continua activitățile proiectului se vor desfășura 
activități terapeutice la distanță utilizând echipamente TIC, respectiv telepractica. 
 
6.  GAL:  Care este publicul căruia vă adresați? 

FB:  Grupul țintă este reprezentat de copii cu tulburări de limbaj și părinții acestora, adulți cu tulburări 
de limbaj, persoane cu deficiențe și aparținătorii acestora. 
 
7.  GAL:  Care credeți că sunt punctele forte ale proiectului dumneavoastră? 

FB:  Punctele forte sunt: flexibilitate, servicii de calitate, personal bine pregătit, materiale, softuri de 
lucru actualizate. 
 
8.  GAL:  Câți angajați/colaboratori veți avea în acest proiect?  

FB:  Deocamdată avem un angajat. Ne-am asumat prin proiect ca vor fi 2 angajați în momentul în care 
cererea va crește. Noi sperăm să ne facem cât mai cunoscute serviciile, să lucrăm cu cât mai mulți clienți, implicit 
să oferim mai multe locuri de muncă sau colaborări.  
 
9.  GAL:  Cum credeți că populația din teritoriul GAL „Ținutul Vinului” va primi acest tip de proiect? 
              FB:  Sperăm să aibă un impact pozitiv, mai ales că serviciile pe care le 
oferim se adresează persoanelor cu dificultăți din zonă. 
 
10.  GAL:  Ce recomandări aveți pentru echipa GAL? 

FB:  Nu pot decât sa vă cer să faceți în continuare ceea ce știți mai bine, respectiv,  să asigurați în 
continuare modalități de dezvoltare locală prin facilitarea accesării de fonduri. Știu că sunteți pasionați, iar asta se 
vede în  modul în care abordați lucrurile. Mulțumim că sunteți alături de noi!  


