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RAPORT DE ACTIVITATE 
2008 

 
 
Mulţi oameni citează cu uşurinţă sloganul „Este mai uşor să previi decât să tratezi!” 
Noi, cei de la Asociaţia Preventis, credem cu adevărat aceasta. Prin urmare, focalizarea 
noastră este asupra prevenirii comportamentelor cu risc pentru sănătate la copii şi tineri 
prin derularea de  proiecte de prevenire universale şi selective, consiliere ambulatorie şi 
training-ur în domeniu. 
 
 
I. 
 
Săptămâna antitutun – campanie pentru marcarea Zilei mondiale fără 
fumat (31 mai) 
 
Descrierea proiectului: Proiectul reprezintă cea de-a doua etapă a parteneriatului 
încheiat cu Asociaţia Caritas Eparhial Greco-Catolic Cluj şi Şcoala Horea prin care se 
derulează activităţi de prevenire a dependenţei de substanţe toxice pentru elevi. În 
vederea marcării Zilei mondiale fără fumat s-a organizat o săptămână de întâlniri cu 
elevii (26-30 mai), cu scopul conştientizării cu privire la efectele nocive ale fumatului şi 
formării unei atitudini pozitive faţă de comportamentele sanogene. 
 
Durata proiectului: aprilie – iunie 2008 
Parteneri: Asociaţia Caritas Eparhial Greco-Catolic Cluj, Şcoala Horea Cluj-Napoca, 
Grup Şcolar Alexandru Borza Cluj-Napoca. 
Grup ţintă:  

Proiecte de prevenire universală 

- 15 clase V-VIII din Şcoala Horea şi 15 clase IX-XI din Grupul Şcolar Alexandru 
Borza (beneficiari direcţi) – aprox. 600 elevi;  

- 10 studenţi voluntari cu rol de facilitatori ai întâlnirilor cu elevii (beneficiari 
indirecţi);  

- profesorii diriginţi ai claselor implicate în proiect (beneficiari indirecţi). 
 
 
II.   
 
1. Proiectul „Mari şi mici, Mari Amici” – anul 2 
 
Descrierea proiectului: Proiectul se bazează pe conceptul de mentorat şi are ca scop 
prevenirea comportamentelor deviante la copii aflaţi în situaţie de risc (lipsă de suport 
familial, performanţe şcolare scăzute, situaţie socio-economică precară etc.) prin 
facilitarea unor relaţii de „unu-la-unu” (supervizate profesional) cu un „amic mai mare” –  

Proiecte de prevenire selectivă 
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student voluntar,  care să contribuie la dezvoltarea personală a copiilor sub toate 
aspectele, conform potenţialului cu care au fost înzestraţi. Proiectul se află în cel de-al 
doilea an de desfăşurare şi se adresează atât unor copii care au participat şi anul trecut în 
proiect, cât şi unor copii nou incluşi în proiect.  
 
Perioada de desfăşurare: 1 septembrie 2007 – 30 septembrie 2008 
Partener şi iniţiator al proiectului: Fundaţia Creştină de Ajutorare (FCA), Cluj-Napoca  
 
Grup ţintă:  
- 20 de copii cu vârste cuprinse între 7-

12 ani, provenind din familii asistate 
de FCA (beneficiari direcţi); 

- 22 de studenţi voluntari – 20 având 
calitatea de „amici mari” ai copiilor, 
iar 2 în calitate de animatori ai 
cluburilor pentru copii (beneficiari 
indirecţi); 

-  părinţii şi familiile copiilor 
(beneficiari indirecţi). 

 
 
2.  Proiectul „Pregătire pentru adolescenţă - Întrebări şi răspunsuri 
despre adolescenţă şi sexualitate” 
 
Descrierea proiectului: În procesul de formare al adolescentului, rolul sexualităţii este 
pregnant, contribuind la conturarea identităţii de sine şi a celei sociale. Ceea ce se doreşte 
prin acest proiect este transmiterea către elevii aflaţi la vârsta preadolescenţei a câtorva 
repere generale de înţelegere şi abordare a schimbărilor ce au loc pe parcursul 
adolescenţei (inclusiv cele care vizează sexualitatea).  
 
Proiectul reprezintă un răspuns la solicitarea cadrelor didactice din Şcoala Specială care 
au identificat la elevii lor numeroşi factori de risc (individuali, familiali, sociali) care îi  
predispun la comportamente sexuale cu risc. Dintre aceştia amintim: stimă de sine 
scăzută, performanţe şcolare slabe, eşec în integrarea în sistemul de învăţământ de masă,  
mediul de provenienţă defavorizat din punct de vedere socio-economic, neglijenţă 
familială, situaţii familiale de promiscuitate sexuală, începere precoce a vieţii sexuale, 
situaţii anterioare de sarcini nedorite la adolescente urmate de abandon şcolar etc. 
 
Durata proiectului: noiembrie 2007 – iunie 2008 
Partener: Şcoala Specială – Centru de Resurse şi Documentare Privind Educaţia 
Integrată/Inclusivă, Cluj-Napoca 
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Grup ţintă:  
- 82 elevi din clasele VI-VIII (beneficiari direcţi);  
- 10 studenţi voluntari cu rol de facilitatori ai întâlnirilor cu elevii – dintre care 6 

studenţi ai Facultăţii de Asistenţă Socială care au desfăşurat activitatea practică şi 4 
studenţi ai Universităţii de Medicină şi Farmacie (beneficiari indirecţi);  

- profesorii diriginţi ai claselor implicate în proiect (beneficiari indirecţi). 
 
3. Campanie pentru adolescenţii din Republica Moldova 
 
Descrierea proiectului: Această acţiune este parte a proiectelor desfăşurate anual de 
Kindoms Kids Ministry (USA) pentru persoane defavorizate din Republica Moldova.   
Kindoms Kids Ministry reprezintă o iniţiativă a unor tineri români din SUA care, în 
parteneriat cu pesoane şi organizaţii din România şi Republica Moldova, desfăşoară de 
peste 10 ani activităţi caritabile şi educaţionale bazate pe valori moral-creştine adresate 
copiilor sau persoanelor cu diverse nevoi. 
În ultimii ani cei de la Kindoms Kids au identificat nevoia de a aborda în mod specific 
tinerii cu vârste între 12-18 ani cu privire la provocările adolescenţei: cum să facă faţă 
schimbărilor fizice şi emoţionale specifice vârstei, presiunii de a consuma alcool, de a 
fuma sau experimenta droguri, cum să ia decizii cu privire la viaţa sexuală. 
 
Asociaţia Preventis a fost invitată să răspundă acestei nevoi prin conceperea şi 
implementarea unui proiect destinat adolescenţilor din oraşul Soroca, precum şi celor 
aflaţi în Orfelinatul din Vâsoca şi Casa de corecţie pentru băieţi din Soloneţ.  
 

Astfel, am recrutat şi instruit 6 studenţi 
voluntari care au facilitat desfăşurarea 
campaniei pentru adolescenţii din oraşul 
Soroca, Orfelinatul din Vâsoca şi Casa de 
corecţie pentru băieţi din Soloneţ 
(Republica Moldova). Discuţiile 
interactive, jocurile, scenetele şi 
activităţile de lucru manual cuprinse în 
campanie au sprijinit transmiterea unui 
mesaj pentru un stil de viaţă sănătos 
(prevenirea abuzului de alcool, a fumatului 
şi consumului de droguri, precum şi 
evitarea relaţiilor sexuale premature). 

 
Durata proiectului: noiembrie 2007 – august 2008 
Partener şi iniţiator al proiectului: Kingdoms Kids Ministry, USA 
Grup ţintă:  
- aprox. 150 de adolescenţi din Soroca, Vâsoca şi Soloneţ (Republica Moldova) – elevi 

din şcolile de masă sau copii instituţionalizaţi (beneficiari direcţi); 
- 6 studenţi voluntari de la Facultăţile de Asistenţă Socială, Psihologie, Teologie 

(beneficiari indirecţi). 
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III. 
 
1. Cursul „Formare de Bază în Adicţii -  modelul De Hoop” 
 
Descrierea proiectului: Cursul „Asistenţa şi reabilitarea persoanelor consumatoare de 
droguri – modelul DeHoop” (formare de bază în adicţii) este un curs de specializare 
postuniversitară, acreditat de Centrul Naţional de Formare şi Cercetare în  Adicţii. Cursul 
a fost oferit începând cu 2002 de 5 ori în Bucureşti, recunoscându-i-se două mari atuuri: 
puternica orientare practică în consiliere şi integrarea componentei spirituale în procesul 
de reabilitare a persoanelor dependente.  
 
Asociaţia Preventis a facilitat, în colaborare cu Fundaţia DeHoop (Olanda) şi prin 
bunăvoinţa sponsorului – Fundaţia Lakkarmissionen (Suedia) oferirea cursului la Cluj. 
Aportul nostru a constat atât în organizarea desfăşurării cursului cât şi în participarea în 
calitate de cotraineri, alături de trainerul principal olandez.  
 
Durata proiectului: ianuarie – septembrie 2008; desfăşurarea efectivă a cursului: aprilie 
– septembrie 2008 (7 module de curs, cu o frecvenţă de aproximativ 1 săptămână/ lună). 
Parteneri: Fundaţia De Hoop, Olanda şi  Agenţia Naţională Antidrog, Bucureşti 
 

Training 

Grup ţintă:  
- 27 de participanţi la curs: psihologi, 

asistenţi sociali, medici, consilieri de egali 
în cadrul grupurilor de Alcoolicii 
Anonimi, preoţi, din diverse organizaţii 
private sau instituţii publice din ţară 
(beneficiari direcţi); 

- organizaţiile sau instituţiile care oferă 
servicii de prevenire sau consiliere pentru 
persoanele dependente (beneficiari 
indirecţi). 

 
 
2. Seminarul „Copiii, părinţii şi ... internetul”  
 
Descrierea activităţii: O organizaţie nonguvernamentală din Mediaş care oferă asistenţă 
familiilor care au în grijă copii proveniţi din sistemul de plasament a identificat nevoia 
părinţilor de a fi instruiţi în vederea unei mai bune monitorizări a copiilor lor în ceea ce 
priveşte utilizarea internetului. Asociaţia Preventis a răspuns invitaţiei de a organiza un 
seminar pentru ei, marcând astfel şi Ziua internaţională pentru un internet mai sigur (6 
februarie). Seminarul a avut ca scop sensibilizarea părinţilor cu privire la riscurile 
navigării pe internet pentru copii, precum şi echiparea acestora în vederea unei 
supravegheri mai eficiente. 
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Data şi locul implementări: 22 februarie 2008, Mediaş 
Grup ţintă:  
- aprox. 50 de părinţi cu copii biologici sau proveniţi din sistemul de plasament, având 

vârste cuprinse între 10 – 18 ani (beneficiari direcţi); 
- copiii părinţilor participanţi la seminar (beneficiari indirecţi). 
 
IV. 
 
În perioada octombrie – decembrie 2008 am desfăşurat un studiu de cercetare de tip focus 
grup cu titlul „Factori de risc şi de protecţie pentru consumul de droguri la elevii 
clujeni de şcoală generală şi liceu”.  
 
Studiul a fost desfăşurat în parteneriat cu Asociaţia Caritas Cluj, iar metodologia s-a 
derulat cu supervizarea d-lui Cosmin Marian, Lector univ. dr. la Facultatea de Studii 
Politice şi Administative, UBB Cluj. Studiul s-a bucurat de spijinul logistic al 
Inspectoratului Şcolar Judeţean Cluj şi al Centrului de Psihopedagogie. 
 
Scopul studiului a constat în identificarea factorilor de risc care favorizează consumul de 
droguri la elevii clujeni de şcoală generală şi liceu şi a factorilor care-i protejează 
împotriva consumului, în vederea dezvoltării unor programe de prevenire mai eficiente, 
adaptate nevoilor comunităţii clujene. 
Au fost organizate 7 focus grup-uri cu elevi din cadrul a 7 şcoli diferite din Cluj-Napoca. 
În total au participat un număr de 55 de elevi, cu vârste cuprinse între 13-17 ani (clasele 
VII – X).  
Concluziile şi recomandările studiului au fost formulate într-un raport care a fost pus la 
dispoziţia factorilor interesaţi de prevenirea consumului de droguri la adolescenţi.  
 

Cercetare  

V. 
 
Începând cu luna iulie 2008 am început să oferim servicii de consiliere psihologică 
individuală pentru tineri care abuzează de substanţe şi pentru familiile lor, dar şi pentru 
tineri cu probleme psiho-sociale, altele decât dependenţa. Seviciile de consiliere 
psihologică au apărut ca ofertă complementară nevoilor identificate în proiectele de 
prevenire dar şi ca un rezultat al abilităţilor teoretice şi practice acumulate în cadrul 
formărilor personalului Asociaţiei în consilierea în adicţii.  
 
Serviciile de consiliere sunt oferite de Violeta Fărăgău, psiholog practicant sub 
supervizare. Până la sfârşitul anului s-a oferit consiliere la aproximativ 10 persoane pe 
parcursul a 30 de şedinţe. 
De asemenea oferim şi servicii de management de caz, orientând beneficiarii spre 
serviciul cel mai potrivit situaţiei cu care se confruntă. 
 
 
 

Consiliere psihologică 
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VI. 
 
1.    Schimbarea Consiliului Director  
 
În data de 15 martie a fost ales şi pus în funcţie noul Consiliu Director al Asociaţiei 
compus din 3 persoane. Au fost îndeplinite formalităţile legale necesare şi s-au desfăşurat 
până în prezent 2 şedinţe de lucru ale acestuia. 
 
2. Înfiinţarea Departamentului de Strângere de Fonduri al Asociaţiei Preventis 
„Prietenii Preventis-ului” 
 
În data de 26 august a avut loc prima întâlnire de lucru a Departamentului de Strângere 
de fonduri al Asociaţiei Preventis, format în totalitate din voluntari. Aceştia, împreună cu 
staff-ul Preventis, au conceput un plan de strângere de fonduri corespunzător următorului 
an de activitate, cu scopul susţinerii acţiunilor şi proiectelor specifice.  

Dezvoltare organizaţională 

 
În data de 28 septembrie a avut loc primul eveniment 
de strângere de fonduri „Prăjituri în slujba prevenţiei”, 
organizat cu sprijinul comunităţilor creştine baptiste din 
Cluj. De asemenea în lunile noiembrie si decembrie au 
mai fost organizate alte două evenimenteavând acelaşi 
scop: „Prăjituri în slujba prevenţiei” şi „Târgul 
cadourilor de Crăciun”. Fondurile totale obţinute au 
fost in jur de 3.000 euro şi au fost destinate susţinerii 
activităţilor curente ale organizaţiei.  
 
3. Coaliţia ROSAAC 
 
Asociaţia Preventis a fost aleasă să reprezinte biroul de coordonare al Coaliţiei 
„ROSAAC” a oragnizaţiilor creştine din România care luptă împotriva abuzului de 
substanţe şi a dependenţei.  
 
În perioada august-septembrie a fost lansată varianta în limba engleză a site-ului 
www.rosaac.ro care mediatizează serviciile oferite de membrii Coaliţiei, iar la sfârşitul 
anului a fost lansată şi varianta în limba română. 
În perioada 14-15 octombrie a avut loc o întâlnire a reprezentanţilor organizaţiilor 
membre ale Coaliţiei. În numele acestora, Asociaţia Preventis a semnat un parteneriat cu 
Universitatea Babeş-Bolyai, Facultatea de Asistenţă Socială Cluj, care reprezintă baza 
pentru organizarea practicii studenţilor din anul terminal în organizaţiile membre 
ROSAAC. În perioada de raportare s-au definitivat procedurile care reglementează 
condiţiile desfăşurării practicii studenţilor. 
Coaliţia, în ansamblul ei, oferă toată gama de servicii necesare în domeniul adicţiilor: de 
la prevenire la tratament ambulator, management de caz, centre de zi, centre rezidenţiale 
şi training, atât pentru persoanele suferind de diverse dependenţe cât şi pentru familiile 
acestora. 
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4.  Forumul Mondial împotriva Drogurilor 
 
Centrul de Conferinţe din Stockholm (Suedia) a găzduit în perioada 8-10 septembrie 
primul Forum Mondial împotriva Drogurilor, având ca temă „100 de ani de prevenire 
antidrog – perspective pentru mai departe”. Bucurându-se de participarea a câteva sute de 
persoane din peste 80 de ţări de pe toate continentele, forumul a adus la masa discuţiei  
reprezentanţi guvernamentali, ai lumii academice şi ai mediului ONG. Directorul 
executiv şi Coordonatorul de proiecte al Asociaţiei Preventis au câştigat câte o bursă de  
participare la acest forum, apreciindu-l ca pe o experienţă profesională şi de networking 
foarte valoroasă. 
 
5.  Premiu de recunoaştere pentru voluntarii Asociaţiei Preventis 
 
Pentru al doilea an consecutiv, voluntarii proiectului 
„Mari şi mici, Mari amici” (MMMA) au cîştigat 
premiul „Grupul de voluntari al anului – categoria 
Social”. Proiectul MMMA a fost iniţiat şi desfăşurat în 
parteneriat cu Fundaţia Creştină de Ajutorare, Cluj. 
Asociaţia Preventis a avut ca responsabilitate directă în 
proiect  recrutarea, selecţia, training-ul şi supervizarea 
voluntarilor.  
 
Cei 22 de „mari amici” nominalizaţi de Asociaţia 
Preventis au primit acest premiu în cadrul Galei 
judeţene a  voluntarilor din 5 decembrie 2008, ca o 
recunoaştere pentru implicarea în comunitatea clujeană.  
 
6. Dezvoltare profesională 
 
În vederea îmbunătăţirii abilităţilor de a colabora cât mai eficient cu alte organizaţii din 
domeniu, staff-ul Asociaţiei Preventis a participat la două formări: „Parteneriat – impact  
mai mare cu aceleaşi resurse” şi „Reţele – formare şi funcţionare”, desfăşurate la Cluj-
Napoca în perioada 25-26 noiembrie 2008, respectiv 12-15 ianuarie 2009. În cadrul  
acestor formări s-au stabilit contacte şi colaborări cu diverse organizaţii şi instituţii locale 
sau din întreaga ţară. 
 
7. Depuneri de proiecte 
 
În 2008 au fost depuse spre finanţare 5 proiecte, patru  în calitate de aplicant principal, iar 
unul în calitate de partener. Patru dintre ele au primit raspuns negativ, iar unul înca se află 
în perioada de evaluare. 
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