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Proiect „Speranţă pentru lumea mea”  
 
 
Organizator: 
Asociaţia Centrul Regional de Integrare Socială şi Dezvoltare Umană (CRIS-DU) 
Areopagus în cadrul serviciului “Centru de zi pentru copii din familii în dificultate” 
 
 
Sponsor: 
DB Schenker Romania 
 
 
Durata proiectului: 
Octombrie 2012 – Iulie 2013 

 
Obiectiv general:  
 Îmbunătăţirea calităţii vieţii pentru copiii din familiile în dificultate prin încurajarea 

dezvoltării personale a beneficiarilor, prin responsabilizarea faţă de mediu şi prin 
dobândirea abilităţilor de comunicare şi socializare cu familia şi comunitatea locală. 

 
 
Obiective specifice: 
 Contribuirea la ridicarea nivelului de trai al beneficiarilor prin oferirea unui sprijin material. 
 Responsabilizarea beneficiarilor (prin instruire şi activităţi practice) faţă de problemele de 

mediu pe care le ridică societatea contemporană. 
 Însuşirea abilităţilor de comunicare şi relaţionare prin expunerea beneficiarilor la 

diversitatea activităţilor oferite în cadrul proiectului. 
 Oferirea unui mediu ambiant sigur în care beneficiarii să înveţe să se exprime liber şi să 

se formeze ca persoane sub supravegherea atentă a consilierului şi a altor actori din 
comunitatea locală meniţi să ofere încredere şi protecţie. 

 Prevenirea abandonului şcolar şi îmbunătăţirea rezultatelor şcolare şi a mediului 
înconjurător în care învaţă beneficiarii. 

 
Prin atingerea acestor obiective sperăm să contribuim la îmbunătăţirea vieţii copiilor şi la 
responsabilizarea acestora, a familiilor şi a comunităţii locale asupra importanţei implicării în 
protejarea mediului înconjurător, şi mai mult, asupra formării lor ca persoane într-un mediu 
sănătos. Astfel, prin stabilirea şi îndeplinirea acestor obiective credem că răspundem 
provocării lansate de DB Schenker de a susţine proiecte care se adresează persoanelor 
defavorizate şi problemelor de mediu. 
 
Rezumatul proiectului 
Proiectul vizează creşterea calităţii vieţii copiilor defavorizaţi social a căror familii nu reuşesc 
să se mobilizeze şi să depăşească pragul sărăciei. Prevenirea abandonului şcolar şi 
îmbunătăţirea rezultatelor şcolare şi a mediului înconjurător în care învaţă beneficiarii 
proiectului va fi asigurată prin acoperirea necesarului minim de rechizite, asigurarea lunară a 
unor alimente de bază, prin participarea beneficiarilor la întâlniri lunare de educaţie ecologică 
şi civică, prin participarea beneficiarilor la cursuri de iniţiere în utilizarea calculatorului şi prin 
şedinţe de consiliere individuală, familială şi de grup. 
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Prin implicarea beneficiarilor în activităţi la nivelul comunităţii aducem o contribuţie esenţială 
şi comunităţii, prin faptul că beneficiarii vor învăţa să aibă grijă de mediul în care îşi 
desfăşoară activităţile, vor învăţa să respecte, să preţuiască şi să aibă grijă de natură pe 
termen îndelungat. 
 
Parteneriate 
 Inspectoratul Şcolar Judeţean Timiş 
 Unităţi şcolare (licee, şcoli) din care provin beneficiarii 
 Biblioteca Centrului Areopagus 
 Departamentul de Asistenţă Socială (Facultatea de Sociologie şi Psihologie, 

Universitatea de Vest din Timişoara) 
 Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului Timişoara 
 Centre de zi din Timişoara 
 
Activităţi 
 
Distribuirea lunară de bunuri (rechizite si alimente), în perioada octombrie 2012 – iulie 
2013, către beneficiari prin vizite la domiciliu. Există şi posibilitatea ca beneficiarul însoţit de 
reprezentantul legal/familie să se deplaseze la sediul asociaţiei, unde pe lângă ridicarea 
bunurilor poate beneficia şi de consiliere individuală şi/sau familială. 
 
Întâlniri lunare de educaţie ecologică şi civică, având ca teme principale: „Prietenia cu 
natura” şi respectiv „Cum să călătoresc în siguranţă” (dezbateri în grup). Alături de întâlnirile 
lunare se vor realiza cu beneficiarii activităţi practice cu caracter ecologic, în apropierea 
unităţilor de învăţământ. Tematica detaliată a întâlnirilor va fi stabilită ulterior, în urma 
consultării cu invitaţii şi partenerii din proiect. 
 
Iniţiativa „Un drum curat spre şcoală” vizează implicarea beneficiarilor şi a familiilor 
acestora în acţiuni de strângere a deşeurilor din jurul unităţilor şcolare în care beneficiarii 
studiază. Participanţii la acţiune sunt: beneficiari, membri din familiile acestora, angajaţi ai 
Asociaţiei CRIS-DU Areopagus, voluntari, studenţi UVT, alţi reprezentanţi ai unor organizaţii 
a căror activitate vizează protejarea mediului. La încheierea anului şcolar beneficiarii şi toţi 
participanţii la acţiunea „Un drum curat spre şcoală” vor primi diplome de participare care vor 
menţiona sponsorul şi partenerii proiectului. 
 
Cursul de iniţiere în utilizarea calculatorului se desfăşoară cu beneficiarii, săptămânal, la 
sediul Asociaţiei CRIS-DU Areopagus pe parcursul anului şcolar 2012 – 2013. Diploma de 
absolvire a cursului va specifica partenerii şi sponsorul proiectului. 
 
Persoana de contact:  Petric Adina 
Poziţia/ Funcţia: Coordonator departament social 
Telefon: 0256-487 485 
E-mail: social@areopagus.ro 
www.areopagus.ro/cris-du 
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