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RAPORT DE ACTIVITATE 

 2007 
 

I. 
 

Proiecte de prevenire universală 

1. Proiecte de prevenire desfăşurate în şcoală 

 

 Proiectul „Învaţă de la mine...Nu consuma droguri!” (etapa a VII-a) 

 

Scopul proiectului: Prevenirea sau 

amânarea debutului consumului, respectiv 

a abuzului  de droguri şi alcool în rândul 

adolescenţilor folosind mărturia unor 

persoane foste dependente. 

Locul desfăşurării proiectului: 4 licee, 2 

biserici şi o organizaţie locală 

 

Perioada de desfăşurare: 21-27 februarie 2007 

Parteneri: Fundaţia De Hoop (Olanda), Asociaţia Caritas Eparhial Greco 

Catolic Cluj  

Grup ţintă: 510 elevi şi studenţi   

Activităţi desfăşurate: selecţie şi trainning studenţi voluntari, întâlniri de o 

oră cu elevii din clasele participante la proiect sau cu grupurile de copii şi 

tineri, evaluare. 
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 Campania antialcool „Alcoolul este un drog – Păzea!”  

 

Scopul proiectului: Prevenirea sau amânarea debutului consumului, 

respectiv a abuzului  de alcool în rândul preadolescenţilor în perspectiva 

vacanţei de vară.   

Locul desfăşurării proiectului: Şcoala Generală Horea, Cluj  

Perioada de desfăşurare: 7 mai – 8 iunie 2007 

Parteneri: Asociaţia Caritas Eparhial Greco Catolic Cluj  

Grup ţintă: Elevii claselor V-VIII (aproximativ 350 elevi) 

 

Activităţi desfăşurate: o întâlnire cu fiecare clasă de elevi în cadrul 

„Săptămânii antialcool”, diseminare de material informativ-educativ pentru 

elevi (fluturaşi), concurs de colaje între clase pe tema campaniei, realizarea 

colţului antidrog al şcolii prin afişarea posterelor câştigătoare, festivitatea 

de premiere a claselor câştigătoare, respectiv participante la concursul de 

colaje, evaluarea proiectului, rapoarte. 

 

2. Proiecte de prevenire desfăşurate în 

comunitate 

 

 „Ziua Internaţională Antidrog”  

Scopul campaniei:   Marcarea zilei 

internaţionale antidrog (26 iunie)  prin 

sensibilizarea şi conştientizarea tinerilor şi 

părinţilor acestora cu privire la implicaţiile 

distructive ale consumului de droguri.    
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Grup ţintă: Tineri cu vârste cuprinse între 15-29 ani, părinţi, comunitatea 

clujeană şi comunităţile locale din Iaşi, Braşov, Timişoara 

Parteneri locali: Asociaţia Caritas Eparhial Greco Catolic Cluj, Radio Cluj, 

Revista „7 seri”, Radio Iaşi, Radio Timişoara, Radio Antena Braşovului                                                  

                                                                                                            

Acţiuni desfăşurate:  

o Afişe publicitare destinate tinerilor care frecventează cluburi şi discoteci 

din oraşele Cluj, Iaşi, Braşov, Timişoara 

o Difuzarea a 2 spoturi radio (unul destinat părinţilor, unul destinat 

adolescenţilor şi tinerilor) 

o Publicarea unui mesaj  antidrog în revista „7 seri” din orasele Cluj, Iaşi, 

Timişoara, Braşov 

  

 Reportaje radio  

1. Reportaj – interviu la Radio Cluj cu mărturia unor persoane foste 

dependente de alcool sau droguri, implicate prin Asociaţia Preventis în 

campanii antidrog (februarie 2007). 

 

2. Postul Creştin de Radio „Vocea Evangheliei” din Cluj ne-a solicitat 

participarea la emisiunea „Tânăr pur şi simplu”. Am inregistrat 3 reportaje: 

o „Putem să ne controlăm emoţiile şi dacă da, cum?” (despre 

conştientizarea şi exprimarea sănătoasă a emoţiilor – ca factor protector 

important faţă de implicarea în comportamente cu risc pentru sănătate 

la adolescenţi). (10 şi 17 mai 2007) 

o „Ia decizii înţelepte vis a vis de alcool şi droguri” (talkshow cu invitaţi – 

tineri care au abuzat de alcool sau droguri în trecut) (4 iulie 2007) 



Rene Descartes nr.6 
400486 Cluj-Napoca, Romania 
Tel. 004 0745 321622; e-mail: preventis_cj@yahoo.com 

 

 4 

 
 
II. 
 

1. Proiectul „Mari şi mici, Mari Amici” 

Proiecte de prevenire selectivă 

Descrierea proiectului: Prevenirea comportamentelor deviante la copii 

aflaţi în situaţie de risc prin 

facilitarea unor relaţii de „unu la 

unu” (supervizate profesional) cu 

un „amic mai mare” - student 

voluntar,  care să contribuie la 

dezvoltarea personală a copiilor 

sub toate aspectele, conform 

potenţialului cu care au fost 

înzestraţi.  

 

Perioada de desfăşurare: septembrie 2006 – iulie 2007 (anul I) şi 

septembrie 2007 – septembrie 2008 (anul II) 

Partener: Fundaţia Creştină de Ajutorare, Cluj  

Grup ţintă: câte 20 de copii în fiecare an, câte 20 de studenţi creştini 

voluntari în fiecare an, părinţii copiilor. 

Activităţi desfăşurate: recrutare şi selecţie de studenţi voluntari creştini, 

training pt voluntari, întâlniri săptămânale între copil şi voluntarul său, 

şedinţe lunare de evaluare a relaţiilor, întâlniri lunare cu părinţii copiilor, 

evaluarea proiectului şi rapoarte. 
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2. Tabăra naţională a fraţilor copiilor cu nevoi speciale 

 

Scopul proiectului: îmbunătăţirea abilităţilor copiilor şi tinerilor de a face 

faţă situaţiei familiare create prin prezenţa unui frate/ soră cu dizabilităţi.  

Perioada de desfăşurare: 21-25 iulie 2007 

Organizatori: „Becky’s Hope Ministry” Foundation, USA 

Grup ţintă: 60 de adolescenţi şi tineri din ţară  

Acţiuni desfăşurate: grupuri de suport, grupuri de dezvoltare personală şi 

sprijin spiritual, activităţi de timp liber. 

 

 

III. 
 

Descrierea activităţii: Cotraineri la cursul de Formare de Formatori în 

Consilierea în Adicţii -  Modelul De Hoop.  

 

Perioada de desfăşurare: octombrie - noiembrie 2007 (5 săptămâni) 

Organizatori: Fundaţia De Hoop din Olanda, în parteneriat cu Fundaţia 

Podul Speranţei (Bucureşti) şi Asociaţia Preventis.  

Locul desfăşurării: Bucureşti  

Grup ţintă:15 participanţi din toată ţara (persoane care activează în 

domeniul adicţiilor în instituţii de stat sau organizaţii non-profit). 

 

 

 

Training 
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IV.    

1. Acreditare 

Dezvoltare profesională şi organizaţională 
 

 

În luna mai 2007 Asociaţia Preventis a fost acreditată de către Comisia de 

Acreditare a Furnizorilor de Servicii Sociale din judeţul Cluj ca şi Centru 

de Informare şi Consiliere. Această acreditare reprezintă o recunoştere 

a calităţii serviciilor de prevenţie oferite şi, în acelaşi timp, deschide uşa 

pentru oferirea de servicii de consiliere psihologică.  

 

2. Parteneriate  

 

o Participare în grupul de lucru local din cadrul proiectului „Partnership 

against drugs – a partnership for influencing policies for an appropriate 

provision of services against drug addiction”. 

Organizator: Fundaţia de Îngrijiri Comunitare; Parteneri: Agenţia 

Naţională   Antidrog şi Asociaţia Română Anti-Sida 

      Perioada de implementare: septembrie 2006-august 2007 

 

o Participare în calitate de membru fondator la Coaliţia „ROSAAC” 

(Romanian Substance Abuse and Addiction Coalition). Coaliţia are 9 

organizaţii membre care activează în domeniul prevenirii sau 

tratamentului în adicţii (droguri sau alcool) din întreaga ţară. 

 

3. Stagiu de practică profesională 

Psih. Violeta Fărăgău a participat în luna iulie la un stagiu de pregătire 

profesională în Comunitatea terapeutică pentru persoane dependente De  
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Hoop din Dordrecht, Olanda. Domeniile abordate în cadrul stagiului au 

fost: prevenirea dependenţei de substanţe, tratamentul în anorexie şi 

bulimie, strategii de fundraising pentru entităţi nonprofit.  

      Stagiul a fost precedat de un curs intensiv de pregătire de 2 săptămâni 

     organizat în Bucureşti de către Fundaţia De Hoop în colaborare cu Agenţia  

     Naţională Antidrog. 

     

       4.   Conferinţe  

 

o Conferinta ISAAC (International Substance Abuse and Addiction 

Coalition)  

   Tema conferinţei: Faith, Family and       

 the Future of Addiction Care 

    Locul de desfăşurare: Clinica De Hoop, 

 Olanda  

    Perioada: octombrie 2007 

 

 

o Conferinţa Naţională Antidrog -  ediţia a III-a 

      Tema conferinţei: Impactul integrării României în UE din perspectiva    

   reducerii cererii si ofertei de droguri ilicite 

   Locul de desfăşurare: Cluj-Napoca  

       Perioada: octombrie 2007   


