
 
 
 ”Când nimeni nu-ți aude strigătul, noi suntem aici să te auzim!” 

      Anonim 

 
Când ne confruntăm cu probleme de sănătate avem sentimentul că suntem singurii care 

trec prin aceste situații marcante, ceea ce ne adânceşte suferinţa.  
Poți să beneficiezi de susținerea familiei, să ai sprijinul prietenilor, dar  sunt momente în 

care din diverse motive ei nu-ți pot fi aproape. Atunci, noi suntem aici. 
A afla că mai sunt și alte persoane care trec sau care au trecut prin situaţii similare 

reprezintă un imbold de a învăța de a face față provocării bolii și să ai un comportament și o 
atitudine eficientă față de ea.  

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Galați prin Centrul de Zi 
pentru Persoane cu Handicap Adulte ”Pentru Voi” vine în întâmpinarea persoanelor aflate în 
suferință fizică dar mai ales emoțională,  prin organizarea de grupuri de sprijin care au ca scop 
înțelegerea și acceptarea stării de boală, reducerea stresului provocat de aceasta, dar  și 
modalități de comunicare socială.  

De asemenea, oferă posibilitatea persoanelor aflate în situații similare să își 
împărtășească ideile, sentimentele, trăirile, dar și modul prin care acestea au parcurs drumul 
anevoios în ”lupta” cu boala. 

Prin procesul de interacţiune specific grupului, desfășurat într-un cadru securizat, 
(confidenţialitatea fiind cuvântul cheie), membrii au ocazia să identifice ei înşişi răspunsuri la 
preocupările legate de boală şi să ofere totodată suport pentru alte persoane.  

Implicarea ta într-un asemenea proiect dovedește că ești interesat să lupți pentru viața ta 
și că ești pregătit pentru a recâștiga dreptul de a trăi demn în concordanță cu visele tale. 

Tratamentul medical este important, dar la fel de important este și sprijinul emoțional 
specializat. 

Menționăm faptul că serviciile oferite de Centrul de Zi pentru Persoane cu Handicap 
Adulte ”Pentru Voi” sunt gratuite. 

Dacă simți că vrei să faci parte din acest grup pentru a-ți trăi visele și a fi model de 
învingător pentru persoane cu același tip de nevoi, te rugăm sa ne contactezi. 

 
 
 
 
Date de contact: 
Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Galați 
Centrul de zi pentru persoane cu Handicap Adulte ”Pentru Voi” 
Strada Brăilei nr.138B 
Telefon: 0236/311086, 0236/311087, interior 142 
 

 
 


