
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

1. Context 
 
Grupul de suport “VIOLETA”, al persoanelor diagnosticate cu cancer la sân - aparținând Asociației 

ONCOHELP TIMIȘOARA, Grupul de Suport “CURCUBEUL” - al Asociației împotriva Cancerului, Asociația 

Culturală RONDO și Colegiul Național de Artă Ion Vidu din Timișoara a organizat vernisajul expoziției 

caritabile “PRIN  ARTĂ, luptăm împotriva cancerului”. Expoziția a fost prefațată de unconcert caritabil 

susținut de către elevii și profesorii Colegiului Național de Artă Ion Vidu Timișoara.Evenimentul a avut 

loc marți, 4 decembrie 2018, începând cu ora 18,00, în sala de concerte “Mihai Perianu” a Colegiului 

Național de Artă Ion Vidu din Timișoara. 

Obiectele scoase la vânzare în cadrul expoziției au fost realizate în timpul ședințelor de terapie prin artă, 

de către persoanele diagnosticate cu cancer. Participantii au avut ocazia de a achiziționa cadouri de 

Crăciun pentru cei dragi și de a contribui la acțiunea de strângere de fonduri pentru susținerea viitoare a 

acestor activități. 

Misiunea Grupului de suport “VIOLETA” urmărește să redea membrilor săi forța existențială și 

autodeterminarea, extrem de importante în cresterea calității vieții. Într-un astfel de grup înțelegerea 

http://livetimisoara.ro/wp-content/uploads/2018/11/prin-arta.jpg


reciprocă, trezirea speranței, altruismul, imitarea corectivă, coeziunea de grup sunt mai puternice si mai 

importante decat intervenția profesională și detașată a terapeutului. Terapeuții s-au retras “în fundal”, 

fiind prezenți doar ca invitați, ca sfătuitori, conducerea grupului fiind asigurată de persoane 

diagnosticate cu cancer la sân.  

Grupul de Suport “Violeta” pentru Persoanele Diagnosticate cu Cancer la San a fost înființat în 

octombrie 2006, scopul fiind ajutorarea femeilor diagnosticate cu cancer la sân. 

Asociația Împotriva Cancerului a fost înființată în 2009 și are ca scop lupta împotriva cancerului, 

sprijinirea și sustinerea post-terapeutică a bolnavilor de cancer și a aparținatorilor acestora, promovarea 

drepturilor fundamentale ale bolnavilor de cancer din România și sustinerea accesului neîngrădit, egal și 

nediscriminatoriu la metodele de prevenție, tratament și îngrijire. 

 

 
2. Reflectarea evenimentului în presă 

Nr. 
Crt. 

Publicația Data apariției Titlul articolului  

1. http://livetimisoara.ro/prin-
arta-luptam-impotriva-
cancerului-expozitie-caritabila-
la-colegiul-national-de-arta-ion-
vidu-din-timisoara/ 

   

2. https://www.banatulazi.ro/imp
otriva-cancerului-prin-arta-
eveniment-caritabil-la-
timisoara/ 

   

3. http://www.stirilepescurt.ro/ti
mis-prin-arta-luptam-impotriva-
cancerului-expozitie-caritabila-
pentru-sprijinirea-acestei-
categorii-de-bolnavi/ 

   

4. https://www.agerpres.ro/social
/2018/11/29/timis-prin-arta-
luptam-impotriva-cancerului-
expozitie-caritabila-pentru-
sprijinirea-acestei-categorii-de-
bolnavi--219718 
 

   

5. http://www.tion.ro/lupta-prin-
arta-impotriva-cancerului-la-
timisoara/2145037 

   

6. https://debanat.ro/2018/11/la-
timisoara-lupta-impotriva-
cancerului-se-da-si-prin-
arta_241881.html 

   

7. https://www.ziuadevest.ro/lupt
a-impotriva-cancerului-prin-arta 

   

8. https://timpolis.ro/lupta-
impotriva-cancerului-prin-arta/ 

   

9. https://www.opiniatimisoarei.r
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