
Centrul de zi pentru persoane seropozitive CRIS-DU Areopagus 

 

Din  anul 2003 Asociația CRIS-DU Areopagus oferă servicii sociale persoanelor seropozitive, la 

vremea aceea - adolescenți infectați cu virusul HIV din Cohorta ’89. În anul 2015, am înființat Centrul de zi 

pentru persoane seropozitive cu scopul de a oferi sprijin emoțional și material persoanelor infectate cu 

HIV/SIDA din Timișoara, încurajându-i astfel să lupte împotriva bolii, să urmeze tratamentul 

medicamentos, să-și trăiască viața cu demnitate, să crească calitatea vieții beneficiarilor și să diminueze 

riscul de excluziune socială.  

Furnizor al serviciilor sociale din cadrul centrului de zi: Asociaţia Centrul Regional de Integrare 

Socială şi Dezvoltare Umană - CRIS-DU Areopagus. 

Misiunea centrului de zi este de a promova, afirma şi susţine dezvoltarea armonioasă şi holistă a 

fiinţei umane şi a societăţii civile prin educaţie şi sprijin oferit tuturor categoriilor sociale, indiferent de rasă, 

naţionalitate, sex, clasă socială sau religie. 

Centrul de zi se adresează unui număr de 20 de beneficiari și familiilor acestora.  

Serviciile oferite beneficiarilor sunt: 

- Informare cu privire la problematica HIV/SIDA 

- Consiliere socială și psihologică  

- Psihoterapie de grup/familială/individuală 

- Sprijin material  

Activitățile proiectului sunt: 

1. Consiliere și psihoterapie individuală/familială prin care se urmăreşte îmbunătăţirea imaginii şi 

respectului de sine, acceptarea propriei situaţii, asumarea responsabilităţii şi dezvoltarea unor abilităţi 

sociale şi de integrare în societate. Alte servicii oferite sunt: 

- Consiliere la domiciliul beneficiarilor 

- Transport oferit asistentului social  

- Pachet oferit beneficiarilor vizitați, constând în alimente/fructe  

2. Consiliere și psihoterapie de grup prin acest serviciu oferim beneficiarilor un cadru securizant în care 

ei pot să-și prezinte problemele/emoțiile/stările cu care se confruntă, să se identifice cu ceilalți și să se 

dezvolte pe plan personal. Se oferă beneficiarilor: 

- Consiliere/Psihoterapie de grup  

- Activități de integrare și reintegrare socială, activități de creație, lucru manual, etc. 

- Întâlniri pentru socializare și activități recreative 

3. Activități de supraveghere și menținerea sănătății, constând în menținerea legăturii cu medicii 

infecționiști ai beneficiarilor și prin vizite la Spitalul de Boli Infecțioase „Victor Babeș”, când se va 

permite accesul asistentului social în spital. 

4. O dată la două luni (când există resurse financiare) oferim beneficiarilor alimente, suplimente alimentare 

atât de necesare în asigurarea unei bune imunități. De asemenea, le oferim produse de igienă personală și 

de curățenie, precum și îi sprijinim pentru anumite investigații medicale care nu sunt subvenționate de 

Casa Națională de Asigurări de Sănătate. 

5. Supervizare periodică cu echipă multidisciplinară prin aceste întâlniri, dorim să oferim o asistenţă 

holistă, problemelor complexe cu care se confruntă beneficiarii şi familiile lor. 

6. Organizarea de evenimente speciale care sunt foarte importante în dezvoltare personală şi mai ales în 

procesul de socializare (ex: zile de naştere, Crăciun, Paşti, Ziua Internaţională HIV/SIDA).  

Costul TOTAL pentru PROIECT: 25.350 lei / an   /   => 1.267,5 lei / an pentru 1 beneficiar 

Pentru mai multe informații vă rugăm să ne contactați: 

Persoană de contact: Gabriela POVIAN – asistent social - Coordonator departament social 

Telefon: 0256 487 485 / 0725.093910, E-mail: social@areopagus.ro 

www.areopagus.ro/cris-du 


