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Despre Asociaţia PREVENTIS ... 

 

 

Mulţi oameni citează cu uşurinţă sloganul „Este mai bine să previi decât să tratezi!” Noi 

credem cu adevărat în el! De aceea, o mare parte din eforturile noastre sunt investite în 

prevenirea consumului de droguri şi a dependenţei la copii şi tineri. Dar, pentru că există o 

categorie de tineri pentru care prevenirea este prea târzie, am dezvoltat şi servicii de consiliere 

în adicţii şi terapie de familie. Este privilegiul nostru să putem produce o schimbare în bine în 

viaţa copiilor şi tinerilor, a părinţilor lor şi a comunităţii din care facem parte, atât sub forma 

prevenirii cât şi a recuperării. 

 

Oficial, Asociaţia PREVENTIS a fost înregistrată în Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor la 

18.08.2005, având cod fiscal 17896437, şi este o organizaţie cu personalitate juridică, fără scop 

patrimonial, neguvernamentală, apolitică, neaparţinând unui anumit cult religios. Viziunea 

creştină despre viaţă şi om, aşa cum este ea prezentată în Biblie, reprezintă fundamentul 

viziunii şi activităţii sale. 

 

În prezent, Asociaţia PREVENTIS oferă servicii sociale specializate acreditate în cadrul unui 

Centru de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog.  

 

mailto:office@preventis.ro
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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, 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 respectate 

 Promovarea sănătăţii şi prevenirea comportamentelor cu risc pentru sănătate 

reprezintă un domeniu care poate aduce beneficii majore pentru întreaga 

comunitate  

 A preveni este mai bine decât a trata 

 Parteneriatul între adulţi empatici, responsabili şi specializaţi este în beneficiul 

copiilor şi tinerilor 

 

Direcţii de activitate abordate în 2012: 

 

1. Prevenirea universală a consumului de etnobotanice în mediul școlar 

2. Prevenirea antidrog în ONG-uri și alte instituții clujene care asistă copii şi tineri 

3. Prevenire selectivă pentru copii la risc 

4. Campanii publice pe tema abuzului de substanţe 

5. Instruiri în adicții 

6. Consiliere în adicţii şi psihoterapie de familie 

7. Producere de materiale info-educative antidrog 

 

Echipa Preventis a fost formată din:  

 

 Psih. Violeta Fărăgău – Director  

 Dr. Tabita Cernica – Coordonator programe 

 Ruxandra Pasztor – Asistent social  

 Dr. Loredana Lar – Psihoterapeut (colaborator) 

 Constantin Tarnu – Contabil  
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Prezentăm mai jos câteva informații despre activităţile desfăşurate: 

 

1. Prevenirea universală a consumului de droguri etnobotanice în mediul școlar – 

Campania „CALUL TROIAN”  

 

Scopul acestei campanii a fost prevenirea debutului, respectiv încetarea/reducerea consumului 

de droguri etnobotanice la elevii clujeni aflaţi la vârsta tranziţiei gimnaziu-liceu (clasele VII-X). 

Curriculum-ul campaniei a fost conceput pe baza legendei calului troian, folosind imaginea unui 

dar atractiv care ascunde un pericol letal. 

Primele 3 module ale campaniei s-au desfășurat pe parcursul anului 2011 și au vizat 

preponderent elevii care învață în școlile de periferie ale orașului. În 2012 au fost organizate 

alte 3 module care au vizat preponderent elevii din școlile centrale.  

În cifre, campania „Calul Troian” arată astfel:  

 15 şcoli din Cluj-Napoca si 1 şcoală din Gherla 

 135 de clase VII-XII 

 3.516 elevi de 13-18 ani 

 320 întâlniri individuale cu clasele implicate în proiect 

 40 de studenți voluntari implicaţi (majoritatea studenți UBB Cluj) 

 9 foşti consumatori de droguri şi-au spus propria poveste de consum 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rezultatele cantitative obţinute în urma evaluărilor realizate înainte de începerea campaniei şi 

la finalul acesteia se regăsesc în rapoartele specifice ale celor 3 module ale campaniei.  

Prezentăm mai jos câteva dintre sutele de feedbackuri primite de la elevi la încheierea 

campaniei în şcoala lor: 

 

 „Până acum am fost curioasă să încerc, dar acum sunt sigură că nu voi încerca 

niciodată.” (fată, 14 ani) 

 „Cred că această campanie este “awesome”! Faceţi acest lucru în continuare pentru că 

datorită oamenilor ca voi,  lumea începe să pună preţ pe viaţa lor!”  (băiat, 14 ani) 



4 

 

 „Această campanie este foarte folositoare pentru că îţi deschide ochii la pericolele 

consumului de droguri. Mi-a plăcut că a venit şi un fost consumator care mi-a întărit 

părerea negativă despre etnobotanice.” (fată, 14 ani) 

 „Campania a fost foarte folositoare pentru mine. Am primit multe informaţii noi, 

răspunsuri la întrebările pe care le aveam şi exemple descurajante de la foşti 

consumatori.” (fată, 14 ani) 

 ,,Chiar dacă niciodată nu am fost tentat să consum, acum şi dacă aş fi tentat nu aş 

încerca şi dacă voi cunoaşte pe cineva care consumă voi încerca să îl opresc. Mă bucur de 

mărturie şi de fapt de toată campania.“ (băiat, 13 ani) 

 

 Echipele de voluntari ai campaniei Calul Troian: 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Prevenire antidrog în ONG-uri sau instituții care asistă copii şi tineri 

 

Pe lângă implicarea în şcoli, am fost solicitaţi de alte instituţii care asistă copii şi tineri, să 

derulăm programe sau activităţi punctuale de informare, educare şi prevenire antidrog. 

 

Astfel, pe parcursul anului 2012 un total de 353 adolescenţi şi tineri au beneficiat de acest tip 

de prevenire universală în cadrul a: 

 4 ONG-uri (FRCCF – 4 centre de zi, Fundația Ecce Homo, Fundația Blythswood, Fundația 

Herald)  

 1 biserică (grupa de adolescenți ai Bisericii Baptiste Mănăştur)  

 2 organizaţii studenți (Tabăra pentru studenți de la Someșul Rece, Asociația Studenților 

Mediciniști Creștini) 
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3. Prevenire selectivă în cadrul proiectului „Mari şi Mici, Mari Amici (MMMA)” 

Proiectul MMMA aparține Fundației Creștine de Ajutorare din Cluj și se desfășoară în cicluri 

anuale din 2006. În 2012 proiectul a cuprins 50 de copii expuși unor multipli factori de risc 

(familiali, şcolari, socio-economici, etc.) incluși în relații de unu-la-unu cu un mentor voluntar. 

Asociația Preventis a avut în proiect responsabilități privind supervizarea profesională a celor 50 

de mentori și în evaluarea eficienței proiectului (supervizarea rapoartelor de activitate ale 

mentorilor trimise după fiecare întâlnire unu-la-unu; şedințe de grup cu mentorii pentru 

evaluare şi instruire – desfășurare lunară; şedințe individuale cu mentorii care întâmpină 

dificultăți în relația de mentorat). Relația de mentorat s-a dovedit un instrument foarte util în 

contracararea unor factori de risc din viața copiilor, precum și în întărirea unor factori protectivi 

față de comportamentele cu risc pentru sănătate, inclusiv consumul de substanțe. 

4. Campanii publice împotriva etnobotanicelor 

Specialiştii în prevenire au arătat că, atunci când o comunitate trasmite un mesaj clar antidrog 

către membrii săi, acest lucru are o valoare preventivă deosebită. Din acest motiv, în fiecare an 

derulăm evenimente de conştientizare şi educare cu privire la problematica consumului de 

droguri la nivel comunitar, astfel încât, comunitatea clujeană să transmită tinerilor mesajul de 

toleranţă zero faţă de droguri.  

 

 Ziua Internaţională Antidrog (26 iunie 2012) – „Clujul fără droguri etnobotanice” 

Scopul evenimentului a fost acela de a marca Ziua Internaţională Antidrog (26 iunie) prin 

organizarea unei campanii stradale de conştientizare a populaţiei Clujului cu privire la 

problematica consumului de droguri etnobotanice. Trecătorii au fost invitaţi să îşi exprime 

susţinerea pentru un oraş fără etnobotanice, lăsându-şi amprenta cu vopsea a unui deget pe 

panourile amplasate în acest sens în diverse locaţii. 

 

Date despre eveniment: 

 Campania stradală s-a derulat în 4 locaţii intens tranzitate de pietoni (Piaţa Muzeului, Piaţa 

Unirii, Staţia Pritax Mănăştur și Iulius Mall) 

 2.000 de clujeni şi-au lăsat amprentele pe panouri, inclusiv primarul municipiului Cluj-

Napoca, dl. Emil Boc  

 peste 20 de voluntari s-au implicat în realizarea acestui eveniment 
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 „Clujul fără etnobotanice – alegeri conştiente” (26-27 mai):  

Evenimentul a reprezentat o campanie publică de conştientizare a populaţiei cu privire la 4 

consecinţe distructive ale consumului de etnobotanice, cu oferirea a 4 alternative de petrecere 

sănătoasă a timpului liber pentru tineri (fotografia, ciclismul, dansul şi voluntariatul). 

Evenimentul s-a desfăşurat în parteneriat cu Echipa Best Choice, formată din patru studenţi de 

la Facultatea de Ştiinţe Politice, Administrative şi ale Comunicării, UBB Cluj. 

 

Au fost organizate următoarele: 

 expoziţie foto şi pictură pe teme antidrog la Turnul Croitorilor 

 spectacol de lupte şi dansuri medievale la Turnul Croitorilor 

 distribuire de info-carduri despre etnobotanice şi alte droguri 

 

5. Instruiri în adicţii pentru adulţi implicaţi în educaţia tinerilor 

 

Consumul de etnobotanice reprezintă un subiect relativ nou pe piaţa drogurilor, cu un profil 

particular al consumatorului şi al instalării dependenţei. În acest context, instruirea şi schimbul 

de experienţă între diverşi specialişti este o necesitate.   

 

Asociaţia Preventis a organizat instruiri în adicţii pentru 

117 persoane, după cum urmează: 

 25 psihologi școlari; 

 34 profesori;  

 26 părinți;  

 32 specialişti (asistenţi sociali, psihologi, 

psihopedagogi) din 8 organizaţii şi instituţii clujene 

care asistă copii şi tineri la risc. 

 

6. Consiliere  

 

Asociaţia Preventis urmăreşte să dezvolte continuu serviciile de sprijin şi tratament pentru 

tinerii la care prevenirea soseşte prea târziu. În 2012 au fost oferite diverse servicii de consiliere 

pentru 82 persoane, după cum urmează: 

 Consiliere în adicţii (individuală sau terapie familială) pentru 45 de persoane (25 

consumatori de droguri şi 20 de membri ai familiilor acestora), în cadrul a 64 şedinţe;  

 Consiliere on-line în adicții (în cadrul unei colaborări cu Centrul de reabilitare pentru fete 

consumatoare al Asociaţiei Mâna Deschisă, Câmpina) pentru 6 tinere, în cadrul a 122 

şedinţe; 

 Psihoterapie (pe alte problematici decât adicțiile) pentru 31 persoane, în cadrul a 124 

şedinţe.  
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7. Producere de materiale antidrog 

 

Pe parcursul anului 2011 Asociaţia Preventis a primit mai multe solicitări din partea şcolilor sau 

a unor ONG-uri clujene de a le sprijini cu materiale educaţionale antidrog, pe baza cărora să 

poată organiza activităţi preventive pentru copii şi tineri. Cum oferta disponibilă era foarte 

restrânsă, în 2012 ne-am propus (şi am reuşit) să producem şi să diseminăm următoarele: 

 

 Situl www.supradozadeadevar.ro – primul site de prevenire antidrog (despre droguri şi 

dependenţă) în limba română, destinat adolescenților și tinerilor; 

 DVD-ul „Mărturisiri...” – care conţine 3 miniseriale cu interviuri realizate cu 5 tineri români 

foşti consumatori de droguri care încă se luptă cu menţinerea abstinenţei. Aceştia 

împărtăşesc despre influența drogurilor în viața lor; 

 Trei infocarduri pentru adolescenţi despre alcool, ecstasy şi medicamente – în cadrul seriei 

„Supradoză de adevăr despre...” 

 

 

Parteneriate. Sponsori. Voluntari 

 
În 2012 echipa de 4 persoane a Asociaţiei Preventis a interacţionat direct (şi de cele mai multe 

ori în mod repetat) cu un număr total de 4.068 beneficiari, la care se adaugă cele peste 2.000 

de persoane cu care s-a relaţionat direct în cadrul campaniilor publice! Această realizare nu ar fi 

fost posibilă fără contribuţia valoroasă a Voluntarilor, Partenerilor şi Sponsorilor Asociaţiei. 

 

Mulțumim mult de tot Voluntarilor!! Fără ei, raportul de 4:4.068 ar fi fost imposibil. 

Mulțumim mult de tot Partenerilor!! Este atât de bine să fii complementar în acțiune. 

Mulțumim mult de tot Sponsorilor!! Au contribuit la transpunerea planurile în realitate. 

 

Vrem să îi onorăm pe cei care ne-au fost alături în acest an: 

 

VOLUNTARI 

Lista numelor lor ar fi prea lungă ca să o menționăm aici, dar îi asigurăm că fiecare în parte are 

aprecierea și recunoștința noastră. Împreună am avut o influență mai mare și mai bună! 

 

PARTENERI 

 Dl. Primar Emil Boc și Direcția de Asistență Socială și Medicală din cadrul Consiliului Local 

Cluj-Napoca 

 Inspectoratul Școlar Județean Cluj 

 Instituțiile de învățământ preuniversitare clujene 

 Facultatea de Psihologie și Științele Educației din cadrul UBB Cluj-Napoca 

http://www.supradozadeadevar.ro/
http://www.supradozadeadevar.ro/
http://www.supradozadeadevar.ro/
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 Facultatea de Sociologie și Asistență Socială din cadrul UBB Cluj-Napoca 

 Asociația Mâna Deschisă Câmpina 

 Asociația Teen Challenge România 

 Federația ROSAAC 

 Fundația Creștină de Ajutorare 

 Mai multe ONG-uri clujene 

 

SPONSORI 

 SC UTILBEN SRL 

 SC OLIN TRANS SRL 

 SC LATERAL SRL 

 SC ROMCOM INVEST SRL 

 ARANDIL STUDIOS 

 TRACTOR MEDIA 

 Mulțumiri speciale donatorilor individuali, ale căror contribuții au făcut posibilă derularea 

cu succes a activității Asociației Preventis 

 Mulțumiri deosebite membrilor Consiliului Director care s-au implicat în tot ce înseamnă o 

organizație: planificare, implementare și susținere financiară. 

 

 

 

 

 

BUGETUL ANUAL  

Conform bilanţului contabil, bugetul Asociației Preventis în 2012 a fost de 154.301 lei. 

 

Nr. 

Crt. 

DENUMIRE INDICATOR LEI  

2012 

I. TOTAL: Venituri din activităţi fără scop patrimonial                             154.301 

1. Sponsorizări/Donaţii 63.046 

1.1 Din străinătate   

1.2 Din ţară – Diverse 56.341 

1.3 Din ţară – 2% 709 

1.4 Din ţară – FCA 5.996 

2. Venituri din Subvenţie 91.024 

3. Venituri din dobânzi 145 

4. Contribuţii beneficiari   

5. Alte Venituri (diferenţe de curs valutar, sconturi etc) 86 

6. Alte venituri din activităţi ocazionale   
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II. TOTAL: Cheltuieli privind activitatea fără scop patrimonial                                146.695 

1. Cheltuieli privind materialele (consumabile) 14.218 

2. Cheltuieli cu intretinere si reparatii 298 

3. Cheltuieli cu obiectele de inventar (imprimanta, carti, 

router etc) 1.044 

4. Cheltuieli cu servicii executate de terţi (chirie) 8.925 

5. Cheltuieli cu alte servicii, din care 19.757 

5.1 Cheltuieli de protocol 3.854 

5.2 Cheltuieli de transport 2.291 

5.3 Cheltuieli de deplasare 1.836 

5.4 Cheltuieli postale şi telefon 445 

5.5 Cheltuieli cu servicii bancare 529 

5.6 Alte cheltuieli cu servicii executate de terţi 10.802 

6. Cheltuieli cu alte impozite şi taxe 0 

7. Cheltuieli cu personalul  98.581 

7.1 Salarii 77.066 

7.2 Cheltuieli privind asig. sociale, şomaj, sănătate 21.515 

8. Cotizaţii şi contribuţii datorate de persoane juridice 427 

9. Diferenţe de curs valutar   

10. Donatii si subventii acordate 2.240 

11. Cheltuieli cu amortizarea 1.205 

III. Rezultatul activităţilor fără scop patrimonial – EXCEDENT: 7.606 

IV. Rezultatul reportat din anii precedenţi – EXCEDENT: 14.427 

V. Rezultatul Asociaţiei la 31.12. – EXCEDENT: 22.033 

 


