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Continuând metodele de bune practici, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Galaţi, prin Centrul de Zi “Pentru Voi” a organizat cu sprijinul Complexului Muzeal de 

Științele Naturii “Răsvan Angheluță” Galați o sesiune de terapii pentru un grup de sprijin format 

din persoane adulte aflate în suferință fizică dar mai ales emoțională. 

Întâlnirea de grup programată de data aceasta a fost una atipică  întâlnirilor de grup anterioare.   

Fiind prima întâlnire desfășurată în natură în prezența unui număr mare de participanți, ne-a 

determinat să concluzionăm că, participanții sunt iubitori de natură și dornici să evadeze în 

spații deschise, pentru a oferi trupului și sufletului ocazia să se rearmonizeze cu natura. 
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Această conectare cu natura a avut scopul de a oferi sprijin pe drumul anevoios în ”lupta” cu 

boala. După o plimbare printre arbori şi flori, străbătând alei parfumate cu  miros de  trandafiri, 

am poposit în zona de relaxare și terapie formată din grădini cu plante aromatice şi o alee 

terapeutică – pe care beneficiarii au putut umbla desculţi. Aleea terapeutică, parte a grădinii 

senzoriale are mai multe suprafeţe: pietriş, piatră spartă, piatră de râu, fân, conuri, cărămidă, 

nisip, scoarţă de copac şi buşteni de lemn. Peste aceste elemente, beneficiarii  au  păşit 

desculți, experimentând diferite senzații observate atent de catre specialistii nostri. 

 

 Terapia a continuat  prin intermediul celor zece scaune de exterior din lemn (tip şezlong), pe 

care prietenii noștri au experimentat văzul, mirosul, gustul şi simţul tactil într-un mod inedit. 

 

 

S-a  putut observa o coeziune de grup în care 

s-au făcut schimburi de informații despre 

tratamentele medicale și efectele secundare ale 

acestora, toți participanții fiind activi și simțindu-

se confortabili în compania persoanelor care le 

înțeleg stările prin care aceștia trec, fiind 
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interesați de mărturiile  altor semeni care au depășit astfel de situații. Totodată grupul de suport 

astfel  constituit  a fost  un elementul unic pentru toți participanții.  

Între participanți și specialiști, s-a creat o atmosferă  plăcută, relaxantă, în care toți membri au 

putut fi ei înșiși, au experimentat senzații plăcute/neplăcute, au  glumit, și au putut să-și  

exprime sincer și deschis  stările.  

 

 

  
 

Unii  participanți au mărturisit că "le-a  făcut  

plăcere şi a fost o experienţă de viaţă pe care 

ar dori să o mai repete". 

In urma acestui eveniment centrul de zi își 

propune să organizeze cât mai multe 

evenimente care să fie un canal de 

comunicare între specialiști și beneficiari cât și 

momente placute, datatoare de forță și încredere pentru cei care vor fi implicați în acest proiect.  
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