
Proiectul: SPERANȚĂ PENTRU FAMILII NEVOIAȘE 

 

Proiectul „Speranță pentru familii nevoiașe” se adresează unui număr de 12 familii nevoiașe din 

mediul rural și urban pe care le vizităm lunar iar atunci când sunt nevoi specifice și situații de criză, vizitele 

pot fi și mai frecvente. Aceste familii se confruntă cu probleme financiare, sociale și medicale foarte serioase: 

dizabilități fizice și psihice la copii și adulți, probleme cu consumul de alcool, probleme de reintegrare socială 

în urma detenției, lipsa condițiilor decente de locuit, etc.  

 Una dintre familiile pe care o asistăm de o bună perioadă de timp este din mediul rural, la 50 km 

distanță de Timișoara. Familia are 7 copii, dintre care cel mare s-a născut cu dizabilități severe psihice și fizice, 

este imobilizat la pat și trebuie hrănit de un adult. Mama este cea care are grijă de toți copiii, tatăl lucrează cu 

ziua în construcții sau la munci agricole. Copiii sunt bine îngrijiți iar de-a lungul timpului, prin donații, am 

reușit să îi ajutăm să aibă condiții mai decente de locuit. Sănătatea mamei este precară, tatăl nu reușește să 

găsească un loc de muncă stabil, veniturile lor sunt incerte și adesea sunt cuprinși de disperare în ce privește 

viitorul lor. Uneori tatăl consumă alcool peste măsură și acest lucru adaugă la problemele familiei. 

O altă familie care este grija noastră locuiește în Timișoara, într-o casă mică, în condiții improprii, fără 

apă curentă și electricitate. O mamă bolnavă, care se deplasează doar cu scaunul cu rotile, crește 2 copii, ambii 

cu dizabilități și depind total de ajutor. Fiica mijlocie este oarbă (19 ani), nu poate merge, este în scaun cu 

rotile, nu se hrănește singură și nu comunică deloc. Celălalt copil are o dizabilitate psihică și nu comunică cu 

nimeni. Soțul doamnei a părăsit-o. El nu și-a asumat responsabilitatea pentru familie. Fiica cea mare, părăsită 

de soț cu 3 copii preșcolari, locuiește în același loc. În ciuda condițiilor de trai, copiii sunt îngrijiți, hrăniți și 

bine crescuți. Situația lor este extrem de dificilă, iar prin vizitele noastre și prin ajutorul pe care îl oferim, 

familia aceasta este încurajată să continue lupta și să își crească copiii. Dorința noastră este ca copiii să 

meargă la școală și să aibă un alt fel de parcurs în viață, dar este dificil să schimbăm mentalitatea oamenilor 

cu privire la educație atunci când resursele lor materiale sunt aproape inexistente. 

Mai sunt multe astfel de povești de viață ale familiilor pe care le asistăm. Cu resurse limitate, dar cu 

multă empatie și dorință de a schimba ceva în viața acestor oameni continuăm să îi vizităm și să îi ajutăm și 

vă invităm să vă alăturați eforturilor noastre.  

Activitățile desfășurate în cadrul acestui proiect sunt: 

1. Lunar, oferim acestor familii, sprijin material constând în: alimente, produse de curățenie și igienă 

personală, pampers. 

2. Semestrial, oferim familiilor: rechizite, haine, îmbrăcăminte, jucării din donații. 

3. Prin bunăvoința unor oameni generoși, am putut ajuta unele familii și cu obiecte casnice, sau mobilă. 

Atunci când am identificat o nevoie în rândul acestor familii, am intervenit concret în funcție de 

posibilitățile avute.  

4. Ajutor în situații de urgențe medicale (transport la spital, medicamente, lucruri necesare spitalizării) 

5. Pe lângă suportul material oferit, dorim să ne îngrijim  de aceste familii și pe plan emoțional, oferindu-

le consiliere individuală și familială. Asistentul social împreună cu un voluntar se deplasează lunar la 

domiciliul acestor familii.  

 

Costul TOTAL pentru PROIECT: 22.800 lei/an  /  => 1.900 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 


