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”Am înființat Asociația Există viață după doliu! ca un loc de întâlnire între oamenii care suferă o
pierdere traumatizantă (copil, părinte/ bunic, frate/ soră, soț/ie), terapeuții care îi pot sprijini și
oamenii sau organizațiile care pot susține material călătoria de la deznădejde totală la speranța reală
a unei vieți împlinite chiar și după moartea unui om iubit. Asociația Există viață după doliu! a sprijinit
în ultimii 2 ani mii de familii, cu empatie, răbdare și pricepere.”

DESPRE PROIECT
Anual, in judetul Suceava, cel putin 300 de copii (minori) suferă o pierdere devastatoare (mama, tata,
bunic(a), frate sau sora) si au nevoie de sprijin emotional pe care nu il gasesc nici la scoala, nici acasa.
Ajutorul de specialitate (psihoterapie, nu psihiatrie!) îi ajută să parcurgă sănătos lunile de doliu, se
evită îmbolnăvirile sau depresiile grave și cresc șansele unei reintegrări sănătoase în societate.
În Suceava nu există un Centru de sprijin pentru astfel de situații de criză (așa cum se intampla in SUA
- http://www.dougy.org sau Marea Britanie - http://www.winstonswish.org.uk), iar copiii au nevoie
de o șansă la o viata echilibrată pe viitor.

SUSTENABILITATE
Centrul de Sprijin pentru perioada de doliu este un spatiu al comunitatii si se bazeaza pe munca de
strangere de fonduri (donatii si sponsorizari de la locuitorii si firmele din oras) realizata de Asociatia
"Exista viata dupa doliu".
Activitatea Centrului este in interesul autoritatilor locale preocupate de sanatatea copiilor (scoli si
licee, Protectia Copilului), pe baza parteneriatelor din acest proiect. Exista programe europene de
finantare a proiectelor de tineret, care pot finanta Tabere de sprijin pentru copii si adolescentii din
Suceava

CAUZĂ
Copiii si adolescentii din Suceava care sufera o pierdere in familie au nevoie de un spatiu de
incredere, adaptat nevoilor varstei lor, unde sa isi spuna povestea pierderii, alaturi de un psiholog
special pregatit si de alti copii de varsta apropiata.
In lipsa acestui sprijin, mai ales in primul an de doliu si mai ales daca decesul s-a produs sub ochii
copilului, se poate ajunge la consum de droguri sau alcool, auto-vatamare sau criminalitate.

OBIECTIVE
1: in august - septembrie 2013, vom realiza 2.000 de brosuri de informare si educare despre
manifestarile naturale ale doliului, utile si pentru adultii (parinte supravietuitor, tutore, profesor,
asistent social etc) care vor sa invete cum sa comunice cu copiii afectati. Vom crea brosuri adaptate
varstelor 4-9 ani, 10-14 ani, 15-19 ani si pentru fiecare tip de pierdere (parinte/ bunic si sora/ frate).
2. In octombrie 2013, vom derula o campanie de promovare la nivel local a Centrului de Sprijin
(serviciile pentru copii și adolescenți), prin organizatii partenere, pe toate canalele media si vom
organiza minim 2 intalniri de informare cu minim 50 de parinti, diriginti, asistenti sociali, Protectia
Copilului si mass-media.
3. In noiembrie 2013 - aprilie 2014 - Centrul de Sprijin va ajuta cel putin 100 de copii si adolescenti
prin programe terapeutice adaptate varstei si tipului de pierdere.

BENEFICIARI DIRECȚI
Beneficiarii directi sunt 100 de copii (4-10 ani) si adolescenti (11-19 ani) din Suceava si localitati
apropiate (mediul rural) care au suferit recent (in ultimii 2 ani) pierderea unui parinte sau bunic sau a
unui frate/ sora, care au inca nevoie de sprijin psihologic si nu dispun de posibilitati materiale pentru
psihoterapie.
Ei pot fi de orice religie, etnie sau nivel de educatie.
Beneficiarii indirecti sunt 200 de parinti supravietuitori (sau tutorii) lor, profesori si alti specialisti care
interactioneaza cu copiii afectati.

