
Program de prevenţie  

  
 

  
Centrul Regional de Integrare Socială şi Dezvoltare Umană CRIS-DU Areopagus desfăşoară un program de 

prevenţie pentru sănătate prin care se doreşte:  

 evidenţierea consecinţelor infecţiei cu HIV/SIDA în plan fizic, psihic, spiritual şi social; 

 evidenţierea proporţiilor epidemiei şi a impactului acesteia asupra 
comunităţii şi a societăţii; 

 informare cu privire la căile de transmitere a virusului HIV şi metodele de prevenire a infecţiei;  

Prin acest program de prevenţie sunt vizaţi tinerii din zece licee unde urmează să se desfăşoare această acţiune. 
Acest proiect de educaţie se desfăşoară cu acordul Inspectoratului Judeţean Timiş şi în colaborare cu Universitatea 
de Vest, Facultatea de Sociologie şi Psihologie, secţia Asistenţă Socială. În cadrul orelor de dirigenţie voluntarii 
CRIS-DU le vor prezenta tinerilor măsuri de protecţie împotriva infecţiilor cu transmitere sexuală. 
  
Voluntari: 
Dinica Luminiţa Mihaela 

Iacob Ana Nicoleta 
Nedelcu Ilona Liliana 

Dumitrana Loredana 
Pop Manuela 
Popiţu Mădălina 
Popescu Cornelia 
Şarlă Anca Eugenia 

Badea Alina 
Mangu Ancuţa 
Matei Veronica 
Hornea Andreea Cristina 
Făfăneaţă Alina 
Adriana Baciu 

Ada Vesa 
  
Liceele în care se desfăşoară acţiunea sunt: 
  
Colegiul Tehnic 
Grupul Şcolar “Tudor Tănăsescu” 

Grupul Şcolar Poştă şi Telecomunicaţii 

Grupul Şcolar Energetic 
Grupul Şcolar Ungureanu 
Liceul de Arte Plastice 
Colegiul Naţional “Ana Aslan” 
Liceul Teoretic “William Shakespeare” 
Grupul Şcolar Silvic 
Liceul Pegagogic “Carmen Sylva” 

 

  



Rezultatele Programului  
 

Programul de prevenţie din cadrul proiectului Îmbunătăţirea calităţii vieţii copiilor şi familiilor 

afectate de HIV/SIDA, s-a desfăşurat pe perioada aprilie-mai 2006. 

Obiectivele acestui program au fost: 

 Evidenţierea consecinţelor infecţiei cu HIV/SIDA în plan fizic şi psihic, în cazul persoanelor 

afectate;  

 Evidenţierea dimensiunilor epidemiei şi a impactului asupra comunităţii şi societăţii;  
 Oferirea de informaţii despre căile de transmitere şi metodele de prevenţie a infecţiei. 

Beneficiari  

Acest program de prevenţie a vizat tineri din 10 licee şi s-a desfăşurat cu acordul Inspectoratului 

Şcolar Judeţean şi în colaborare cu Universitatea de Vest, Facultatea de Sociologie si Psihologie, Secţia 

de Asistenţă Socială. Selecţia liceelor s-a făcut de către Inspectoratul Şcolar Judeţean Timiş împreună 

cu Centrul CRISDU Areopagus. 

Numărul total de elevi care au beneficiat de acest program de educaţie a fost de aproximativ 600.  

Voluntari 

Pentru această acţiune au fost selecţionaţi 15 voluntari de la Facultatea de Sociologie si Psihologie, 

Secţia de Asistenţă Socială, care au urmat în prealabil un program de training, de 7 ore, organizat de 

Centrul CRISDU AREOPAGUS.  

Temele abordate cu elevii 

Dintre subiectele abordate amintim:Ce este virusul HIV, ce este SIDA şi care este diferenţa dintre ele; 

Căi de transmitere a virusului HIV, concepţii greşite despre transmiterea virusului HIV; Metode de 

reducere a riscului; auto-evaluarea riscului; Testare şi dreptul la confidenţialitate şi nediscriminare; 

Abstinenţa – garantat 100%.  

Feedback din partea elevilor: 

„...mă bucur că am aflat multe lucruri pe care nu le ştiam. Acest program de informare în şcoli ar 

trebui extins şi astfel de ore ar trebui introduse ca obligatorii în orar.”  

(Osoianu Adriana, cls. XIII-a E) 

  

„...materialul a fost prezentat bine şi au fost multe informaţii noi. Modul de abordare a fost foarte 

interesant şi diferit faţă de cel a-l altor organizaţii.” (Roşca Loredana, cls. XIII-E, Liceul Pedagogic) 

  

„am aflat informaţii intersante şi în acelşi timp utile. Am înţeles că trebuie să fim înţelegători şi să nu-i 

excludem din cercul nostru de prieteni pe cei infectaţi cu HIV.”  

Feedback din partea voluntarilor: 

„Acest program de sănătate desfăşurat în liceele din Timişoara, la clasele a XII-a şi-a atins scopul. În 

urma discuţiilor pe care le-am purtat cu elevii pe tema HIV/SIDA aceştia au conştientizat riscurile pe 

care le implică contactele sexuale neprotejate şi cât de importantă este fidelitatea într-o relaţie. 

Training-ul şi întâlnirile săptămânale de la Areopagus ne-au clarificat multe aspecte legate de infecţia 

cu HIV/SIDA.” (Popescu Cornelia – voluntară) 

  

„M-am bucurat să pot împărtăşi elevilor cunoştinţe care s-ar putea ca odată să le salveze viaţa prin 

protejarea de infecţia cu HIV. Consider că acest program este important şi ar trebui extins la mai multe 

licee şi la clasele mai mici.” (Anca Mangu –voluntară) 

  

„Idea proiectului m-a încântat foarte mult pentru că mulţi din elevii claselor a XII-a şi-au început deja 

viaţa sexuală şi au nevoie de informaţi cu privire la riscurile implicate. Mi-a plăcut deschiderea 

profesorilor şi a elevilor vis-a-vis de subiectele discutate.” (Ana Iacob - voluntară) 

  



„...am fost plăcut impresionată să observ că majoritatea elevilor au asimilat multe informaţii cu privire 

la infectia cu HIV/SIDA, căi de transmitere, metode de protejare, etc. A fost o experienţă plăcută să 

intri în contact cu tineri de vârstă apropiată, să porţi discuţii deschise, să vorbeşti serios, să glumeşti.” 

(Nedelcu Ilona – voluntara) 

  

„Aş vrea să mulţumesc tuturor celor implicaţi direct sau indirect în acest proiect şi totodată să îi felicit 

pe iniţiatorii acestui program de educaţie.” (Dincă Luminiţa – vuluntară) 

  

La finalul fiecărei prezentări liceenii au completat un chestionar care reflecta gradul de înţelegere şi 

asimilare a informaţiilor prezentate. 

 

Rezultatele obţinute în urma aplicării chestionarului 

rezultatele_chestionarului.pdf

