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Proiect “Împreună pentru semeni” 
 
 
 

 

Organizator: 

Asociaţia Centrul Regional de Integrare Socială şi Dezvoltare Umană  

(CRIS-DU) Areopagus 

 
 
 
Durata proiectului  
Octombrie 2012 – August 2013 
 
 
 
 
Motivaţia proiectului 
Asociaţia CRIS-DU Areopagus îşi propune să contribuie la susţinerea beneficiarilor din cadrul 
serviciilor sociale în parteneriat cu alte organizaţii, firme sau instituţii care au posibilitatea şi doresc 
să se implice în ajutorarea persoanelor defavorizate social.  
 
 
 
 
Profilul beneficiarilor 
Beneficiarii acestor sponsorizări sunt persoane devaforizate din cele două servicii acreditate ale 
Asociaţiei CRIS-DU Areopagus. Numărul persoanelor asistate în cadrul celor două servicii este 35 
de beneficiari, în momentul de faţă. Menţionăm că sunt tot mai multe persoane care apelează la 
CRIS-DU Areopagus,  
 

 

 
Prezentarea Organizaţiei 
Asociaţia Centrul Regional de Integrare Socială şi Dezvoltare Umană (CRIS-DU) Areopagus 
este persoană juridică nonprofit, ne-guvernamentală, apolitică, cu sediul în Timi-şoara, Calea 
Martirilor 104, având ca scop promovarea, afirmarea şi susţinerea dezvoltării armonioase şi holiste 
a fiinţei umane şi a societăţii civile prin educaţie şi sprijin oferit tuturor categoriilor sociale, indiferent 
de rasă, naţionalitate, sex, clasă socială sau religie.  
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Detalii reprezentant legal al solicitantului 
Nume, Prenume: Neagoe, Alexandru Funcţia/Poziţia: Preşedinte  
 

Detalii responsabil proiect 
Nume, Prenume: Petric, Adina  
Poziţia/ Funcţia: Coordonator departament social  
Telefon: 0256-487 485 
E-mail: social@areopagus.ro  
 

 
Denumirea serviciilor sociale acreditate: 

o Centru de zi pentru copii din familii în dificultate   
o Centru de informare şi consiliere pentru persoanele (seropozitive)  aflate în situaţii 

de dificultate  
 

Descrierea activităţilor desfăşurate şi a metodologiilor de lucru utilizate: 

 

o Consiliere psiho-socială pentru beneficiarii din cele două servicii 
 

o Socializare şi petrecere a timpului liber 
 

o Reintegrare familială şi comunitară 
 

o Distribuirea lunară de bunuri  
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Formular de sponsorizare 

 

Date de contact: 

Nume, Prenume: 

e-mail: 

Adresa: 

Cod poştal: 

Oraş: 

Telefon: 

 

Sponsorizare prin bunuri (octombrie 2012 -  august 2013): 

Oferirea de bunuri: rechizite, produse igienice, haine, alimente, etc.  

Perioada şi conţinutul sponsorizării: ______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________  

 

Sponsorizare finaciară (octombrie 2012 -  august 2013): 

 

1. Ajutor lunar pentru copii din familii în dificultate în valoare de _____________ lei 

2. Ajutor lunar pentru persoane seropositive în valoare de _____________ lei 

3. Contribuţie lunară pentru sprijinirea serviciilor sociale ale Asociaţiei CRIS-DU Areopagus în 

valoare de ______________ lei 

4. Sprijinirea Asociaţiei CRIS-DU Areopagus, o singură dată cu suma de ____________ lei 

 


