RAPORT ANUAL
2006
I.

Cine este şi pentru ce există Asociaţia PREVENTIS?

Asociaţia PREVENTIS este o asociaţie cu personalitate juridică, fără
scop patrimonial, neguvernamentală, apolitică, neaparţinând unui
anumit cult religios, înregistrată în Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor
la 18.08.2005, având codul fiscal 17896437.
Asociaţia Preventis a fost înfiinţată în august 2005 de un grup de
profesionişti români din domeniul psiho-medical care au înţeles şi au
crezut că „a preveni este mai bine decât a trata” şi că acest lucru este
cel mai uşor de aplicat în rândul copiilor şi tinerilor. Prin urmare,
Asociaţia Preventis îşi canalizează eforturile în domeniul promovării
sănătăţii şi al prevenirii comportamentelor cu risc pentru sănătate la
copii şi adolescenţi. Viziunea creştină despre lume şi viaţă stă la baza
gândirii şi activităţii noastre.

Viziunea
Viziunea noastră este să vedem o generaţie tânără în armonie cu sine
şi care face faţă într-un mod sănătos provocărilor vieţii.

Misiunea
Educarea, motivarea şi echiparea copiilor şi tinerilor pentru a lua
decizii bune care să contribuie la sănătatea lor fizică, intelectuală,
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emoţională şi spirituală pentru a se dezvolta la potenţialul maxim cu
care au fost înzestraţi.

Valori şi Principii
 Copiii şi tinerii, ca de altfel toate fiinţele umane, au valoare
intrinsecă şi au dreptul să ştie acest lucru
 Copiii şi tinerii au dreptul să aleagă tot ce este sănătos pentru ei,
fiind informaţi şi susţinuţi în acest sens
 Individualitatea

şi

demnitatea

copiilor

şi

tinerilor

trebuie

respectată
 Promovarea sănătăţii şi prevenirea comportamentelor cu risc
pentru sănătate este un domeniu cu beneficii majore pentru
întreaga comunitate
 A preveni este mai uşor decât a trata
 Parteneriatul între adulţi empatici, responsabili şi specializaţi este
în beneficiul copiilor şi tinerilor
 Competenţă şi profesionalism în cadrul serviciilor oferite

II. Tipuri de programe oferite de Asociaţia PREVENTIS
 Programe de prevenire universale (adresate copiilor şi tinerilor în
general)
 Programe de prevenire selective (adresate copiilor şi tinerilor
expuşi unor factori de risc)
 Training-uri pentru adulţi cu influenţă în viaţa copiilor şi tinerilor
(părinţi, profesori, lideri de tineret etc.), precum şi consultanţă
pentru organizaţii şi instituţii publice sau private care au ca
beneficiari copii sau tineri.
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III. Proiecte specifice derulate în 2006
A. Proiecte de prevenţie universală:
1. Proiectul „Caravana Antidrog – Ţin la viaţa mea” al cărui scop a fost
prevenirea şi/sau întârzierea debutului consumului de alcool, tutun şi
droguri la copii şi adolescenţi din şcoli clujene. Proiectul s-a derulat în
2 licee şi 1 şcoală generală din Cluj-Napoca, pe parcursul a 5 luni şi a
vizat un număr de aproximativ 600 de elevi.
Reacţii ale elevilor:
Întâlnirile de acest fel:
 „...te ajută în ceea ce priveşte luarea unor decizii pozitive”
(băiat,17);
 „...sunt foarte utile deoarece mulţi dintre noi sunt tentaţi să
încerce droguri şi acest lucru trebuie prevenit” (băiat,17);
 „...sunt folositoare pentru că te ajută să înţelegi care este
pericolul consumului de droguri” (fată,14).
Eu nu aş consuma droguri pentru că:
 ...”îmi place viaţa”
(fată,12),
 „am vise” (fată,12),
 „îmi iubesc familia”
(fată,13),
 „ţin la viaţa mea”
(fată,13).

2. Proiectul „Învaţă de la mine!” derulat în parteneriat cu Fundaţia
Olandeză De Hoop a avut ca scop prevenirea consumului de droguri şi
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alcool în rândul elevilor, folosind mărturia de viaţă a unor persoane foste
dependente

de

substanţe,

actualmente

aflate

în

fază

finală

a

tratamentului de reabilitare socială. Proiectul s-a derulat în două etape
diferite (mai/iunie şi octombrie), a vizat 7 şcoli din Cluj-Napoca şi Ocna
Mureş şi 5 organizaţii care se ocupă de copii sau tineri. Numărul total al
elevilor şi studenţilor care au participat în proiect este de 1250.
Reacţii ale elevilor:
 „Atunci când auzi de la oameni care au consumat droguri care sunt
efectele consumului, este mult mai uşor să-i crezi.” (băiat,17)
 „Întâlnirea m-a făcut să înţeleg faptul că nu trebuie să consum
droguri niciodată.”
(fată,14)
 „Mi-a plăcut întâlnirea
deoarece până acum am
auzit doar teorii despre
droguri dar acum am
văzut în realitate ce se
întâmplă dacă consumi.”
(fată,14)
3. Participarea în 2 tabere de vară pentru copii cu 2 proiecte diferite:
prevenirea consumului de alcool şi Autocunoaştere şi dezvoltare
personală. Taberele au fost organizate în luna iulie şi au implicat un
număr de 80 de copii cu vârste între 7 şi 14 ani.
4. Acţiune de prevenire a tulburărilor psiho-comportamentale asociate cu
utilizarea problematică a internetului pentru un grup de 50 de elevi
şi studenţi din Mediaş, jud. Sibiu.
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B. Proiecte de prevenţie selectivă:
1. Proiectul „Şcoala Părinţilor” desfăşurat în parteneriat cu Centrul de
Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Cluj şi cu Organizaţia
„Prietenul Copiilor” a avut ca scop formarea şi îmbunătăţirea
abilităţilor parentale la un grup de 12 părinţi clujeni, de nivel socioeconomic şi educaţional scăzut şi cu copii la risc de abandon şcolar şi
consum de substanţe.
Reacţii ale părinţilor:
 „M-am bucurat de tot ce am învăţat! Iar când mergeam acasă mă
simţeam mult mai liniştită şi
mai calmă!” (d-na Paula)
 „Am crezut că ştiu totul legat
de creşterea copiilor şi nu miam dat seama că mai am atât
de multe lucruri de învăţat.”
(d-na Emilia)
2. Proiectul „Mari şi mici, Mari Amici” iniţiat de Fundaţia Creştină de
Ajutorare Cluj şi derulat în parteneriat, are ca scop prevenirea
apariţiei

comportamentelor

deviante

(ex.

abandonul

şcolar,

delincvenţa juvenilă, consumul de droguri şi alcool, violenţa) la 20 de
copii

provenind

din

familii

monoparentale

defavorizate

socio-

economic. Acest scop este atins prin intermediul unor relaţii de „unu
la unu” între copii şi tineri voluntari (relaţii supervizate profesional)
dar şi prin îmbunătăţirea abilităţilor parentale ale părinţilor copiilor
participanţi la program. Proiectul a debutat în septembrie 2006 şi are
durata de 1 an.
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Reacţii ale studenţilor voluntari:
Relaţia mea cu „amicul mic” este ca ...
 „o cutie cu pioneze colorate cu care imortalizăm momente
memorabile din relaţia noastră, unele mai vesele, altele mai sobre,
sau chiar incolore, în
funcţie de obiectivele
pe care ne-am propus să
le atingem” (Andreea)
 „o cutie cu comprimate
de vitamina C, ca un
supliment care ar trebui
să ajute la creştere şi
dezvoltare” (Ella).
C. Training-uri pentru adulţi cu influenţă în viaţa copiilor şi tinerilor
 Participare cu susţinere de seminarii pe tema comportamentelor cu
risc pentru sănătate la 4 conferinţe pentru învăţători de copii şi
lideri de tineret, organizate de Fundaţia EGM, România, respectiv
CPC Arad.

IV. Evenimente speciale
 Vizite şi discuţii cu cadre universitare şi diverşi specialişti din Marea
Britanie şi Statele Unite în vederea unor posibile proiecte derulate
în viitor.
 Participare, în calitate de membru fondator, la constituirea
Federaţiei ROSSAC (Romanian Substance Abuse and Addiction
Coalition).
 Sărbătorirea unui an de activitate a Asociaţiei Preventis, cu
participarea prietenilor şi partenerilor olandezi de la Cinica De
Hoop, Olanda.
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V. Dezvoltare profesională
 Curs de „Management organizaţional” oferit de Fundaţia Estuar
(februarie 2006)
 Curs de traineri (5 săptămâni) pentru predarea curiculei „Asistenţa
şi reabilitarea persoanelor consumatoare de droguri după metoda
De Hoop” (Violeta Fărăgău – finalizare în aprilie 2006)
 Cursul „Cancer Prevention & Health Promotion” oferit de UMF ClujNapoca în colaborare cu Universitatea Maastricht, Olanda
(noiembrie 2006)

VI. Dezvoltare organizaţională
 Deschidere punct de lucru: închiriere birou (martie 2006)
 Achiziţionare mobilier, echipamente
 Depunere dosar în vederea obţinerii acreditării ca furnizor de
servicii sociale (decembrie 2006)
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VII. Structura organizaţională

Adunarea Generală a
Membrilor Fondatori

Consiliul Director

Cenzor

Director Executiv

Departament
Administrativ Financiar

Departament de
programe şi proiecte

În 2006 Asociaţia Preventis a avut 2 angajaţi cu normă întreagă
 Director Executiv & Psiholog : Violeta Fărăgău
 Coordonator de Programe şi Proiecte: dr. Tabita Cernica
De asemenea, un număr de 34 de voluntari s-au implicat atât pe
departamentul administrativ-financiar cât şi direct în implementarea
proiectelor derulate de Asociaţie. Le suntem profund recunoscatori
pentru implicarea şi sprijinul lor.
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VIII. Situaţia Financiară 2005 – 2006
Nr.
crt.
I.
1.
1.1
1.2
2.
3.
4.
II.
1.
2.
3.
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
4.
5.
5.1
5.2
6.
6.1
7.
7.1
8.
III.

Denumire indicator
Venituri din activităţi fără scop
patrimonial
TOTAL:
Venituri din donaţii
Din străinătate
Din ţară
Venituri din dobânzi
Resurse obţinute de la bugetul de stat
Venituri din diferenţe de curs valutar
Cheltuieli privind activitatea fără scop
patrimonial
TOTAL:
Cheltuieli privind materiale
(consumabile)
Cheltuieli cu servicii executate de terţi
(chirie)
Cheltuieli cu alte servicii executate de
terţi
Cheltuieli de protocol
Cheltuieli de transport
Cheltuieli de deplasare
Cheltuieli postale
Cheltuieli cu servicii bancare
Alte cheltuieli cu servicii executate
de terţi
Cheltuieli cu alte impozite şi taxe
Cheltuieli cu personalul
Salarii
Cheltuieli privind asigurările şi
protecţia socială
Alte cheltuieli
Cotizaţii şi contribuţii datorate de
persoane juridice
Cheltuieli financiare
Diferenţe de curs valutar
Cheltuieli cu amortizarea
Rezultatul activităţilor fără scop
patrimonial
EXCEDENT:

2005
Oct. – Dec.

2006
Ian. – Dec.

26.802
26.655
26.655
13
134

66.644
65.889
59.303
6.586
165
590
-

3.962
244

61.597
6.359

-

4.240

110

4.377

9
81
20

621
105
734
315
729
1.873

3.446
2.600
846

309
40.728
31.200
9.528

-

62
-

162

1.807
1.807
3.715

22.840

5.047
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Surse de finanţare în 2006:
8%
Olanda
Anglia

35%

57%

Romania

IX. Parteneriate şi sponsori
În anul 2006, am fost încheiate protocoale de colaborare cu
următoarele instituţii publice şi private:
 Inspectoratul Şcolar Judeţean Cluj
 Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog, Cluj
 Organizaţia Creştină „Prietenul Copiilor”, Cluj
 Fundaţia Creştină de Ajutorare, Cluj
 Fundaţia Umanitară Rescue, Cluj
 Asociaţia de Psihologia Sănătăţii din România
 Colegiul Tehnic de Transporturi “Transilvania”
 Şcoala “Emil Isac”
 Colegiul National “George Baritiu”

Suntem profund recunoscători tuturor persoanelor sau organizaţiilor care au
sprijinit financiar programele noastre in 2006: Dl. David Beattie (England),
De Hoop Foundation (Olanda), Aromas Naturales SRL (Cluj-Napoca,
Romania), Dna. Iovuta Popa (Cluj-Napoca, Romania).
De asemenea suntem recunoscători familiei Ian şi Ruth Davies, din Scoţia, si
D-lui Sjaak Monster din Olanda, care ne-au spijinit atât cu expertiza lor
profesională cât şi prin constantele lor încurajări.
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