
Psiholog Oana Țopan



*Persoane care împărtășesc situații similare, probleme

comune și care oferă sprijin reciproc

*Persoanele pot afla faptul că și alte persoane se

confruntă cu probleme asemănătoare

gestionarea situației de viață mult mai ușor

*Grupurile de suport promovează crearea unei atmosfere

fără prejudecăți, respectarea confidențialității și

dreptul fiecăruia de a fi ascultat



*Scop: creearea unei rețele de sprijin 

*Obiective:

-mediu securizant

-valorizare și ascultare

-împărtășirea ideilor și preocupărilor comune

-conexiuni între participanți

-teme de interes, informații, noutăți

-valorizarea resurselor 

-descoperirea de soluții la probleme

-sprijin reciproc



Grupuri de suport

- Pacienți

- Aparținători
- Adulți

- Adolescenți

- Față în față

- Online
-conduse de un 

profesionist

-auto coordonate



* Patologie necunoscută cu provocările ei: 

- durata lungă până la diagnostic 

- dificultăți în a găsi informații obiective

- lipsa tratamentului în aproape 95% din bolile rare

- durata lungă a tratamentului



* Trăirile legate de patologia rară: 

-impresia că e defavorizat, că știința nu se ocupă destul

-transmiterea genetică a bolii- culpabilizare

-prețul mare al medicamentului

-stigmatizarea societății - boli rare /"ciudate" 



*cooperarea pe obiective comune

*cooperarea pe obiective specifice, sarcini individuale pentru 

un scop comun

*stimularea prin “puterea exemplului”

*spatiu securizant, stimularea increderii in sine, cresterea 

rezilientei

*empowerment

*exprimarea sentimentelor



infogaucher.ro@gmail.com 

https://www.facebook.com/groups/472250826474602/



Zâmbiți
Fiecare 

persoana 

se exprima

Perspectiva 

realista

Monitorizati 

progresul

Respectati 

limitele
Faceți 

aprecieri

Importanța 

confidențialității

Responsabiliățile 

grupului

Rețineți: este un 

grup de suport



*Un grup de suport nu poate rezolva toate problemele 

membrilor

*Rolul lor este unul complementar

*Membrii din grup nu pot oferi decat suport, fiecare fiind 

raspunzator de propriile decizii

*Nu pot fi de folos tuturor

*Distanta si accesul 



Oana Țopan 

oanatopan7@gmail.com

0741078483

Facebook: InfoGaucher

mailto:oanatopan7@gmail.com


...să accept ceea ce nu poate fi schimbat,

să fac tot ceea ce este posibil să schimb ceea ce pot 

și să am înțelepciunea să le deosebesc...


