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Subiectul drogurilor și al dependenței nu este unul plăcut. Dar cel al libertății și 
al vindecării este! De aceea, la Preventis, ne simțim continuu motivați din două 
direcții.  

Pe de o parte, există o motivație negativă care ne arată cât de necesare sunt, din 
păcate, serviciile noastre: tendințele globale privind consumul de droguri în 
populația tânără sunt în creștere și ni se revelează prin fiecare adolescent sau 
tânăr dependent pe care îl întâlnim. Pentru el/ea prevenirea a lipsit, a venit prea 
târziu sau nu a fost eficientă. Pe de altă parte, suntem împinși înainte de o 
motivație pozitivă: fiecare adolescent care ia o decizie bună în urma programelor 
de prevenire ale Preventis și fiecare tânăr care renunță la droguri făcând un pas 
mai aproape de exprimarea potențialului său este o mare bucurie! La Preventis, 
nevoia și pasiunea se îmbină continuu! 

Raportul de mai jos prezintă pe scurt ce și de ce am lucrat în 2013. 

Primul capitol surprinde câteva aspecte reprezentative pentru contextul actual 
european, național și local în care ne desfășurăm activitatea. Apoi, capitolul II. 
prezintă răspunsul Asociației Preventis la aceste tendințe de consum, detaliind 
programele de prevenire, instruire și consiliere în adicții care s-au derulat. 
Capitolul III. este despre finanțe și despre cei care au făcut posibilă această 
activitate. Raportul se încheie cu câteva provocări de dezvoltare a programelor 
Preventis pentru anii viitori. Vă invităm să îl parcurgeți! 

Și pentru că orice raport este în primul rând despre oameni și nu despre cifre, 
începem cu prezentarea echipei Preventis 2013 și cu onorarea partenerilor și 
colaboratorilor noștri. 

 

 

mailto:office@preventis.ro
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Echipa Preventis:  
 Director – psiholog Violeta Fărăgău,  

 Coordonator programe – dr. Tabita Cernica,  

 Asistent social și coordonator voluntari – Ruxandra Pasztor,  

 Coordonator fundraising – Damaris Rafailă,  

 Contabil – Constantin Tarnu. 
 

Parteneri şi colaboratori în 2013:  
 16 școli din Cluj-Napoca,  

 Inspectoratul Școlar Județean Cluj,  

 4 spitale din Cluj-Napoca,  

 Facultatea de Psihologie și Științele Educației UBB Cluj,  

 Departamentul Media al Facultăţii de Teatru şi Televiziune UBB Cluj,  

 Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Cluj,  

 Centrul de Zi “Clujul are Suflet”,  

 Biserica Penticostală Albini,  

 Transilvania School of Dance,  

 Asociaţia Teen Challenge (Bucureşti),  

 Asociația Mâna Deschisă (Câmpina),  

 Centrul de Voluntariat,  

 7 radiouri locale,  

 80 de voluntari. 
 

 

I. CONTEXTUL EUROPEAN ȘI NAȚIONAL PRIVIND SITUAȚIA DROGURILOR 
 

 
Din Raportul European privind situația drogurilor în 2013, spicuim câteva dintre 
tendințele și evoluțiile cele mai semnificative: 
 

• Tendinţe clare de declin a consumului de heroină și cocaină.  
• Canabisul rămâne drogul consumat cel mai frecvent.  
• Număr crescut de medicamente şi compuşi cu uz legitim, vânduți ca 

“droguri legale”, “substanţe utilizate în scop ştiinţific” sau “suplimente 
alimentare”. 

• România (și Grecia) au un % ridicat de consum injectabil. 
• Internetul joacă un rol definitoriu în modul în care drogurile sunt vândute. 
• Majoritatea consumatorilor recenţi sunt tineri adulţi (15-34 ani). 
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Sistemul European de Avertizare Timpurie a drogurilor informează cu privire la 
situația substanțelor noi cu proprietăți psihoactive (SNPP) – cunoscute în România 
ca etnobotanice: 
 

• În UE sunt monitorizate 384 de SNPP. România a identificat în prezent 
peste 900!    

• În UE este raportată apariția a mai mult de o substanță nouă/săptămână  
• Dintre cele 81 de SNPP notificate în 2013, cele mai multe (29) sunt 

canabinoizi sintetici, iar 30 de compuşi nu corespund categoriilor chimice 
cunoscute, ceea ce indică o creştere a diversităţii noilor droguri 
indentificate.  

• Producătorii de SNPP vizează principalele segmente ale pieţei ilicite de 
droguri: opioizi sintetici, halucinogene, stimulente și anestezice.  

• Tendinţa generală în Europa este să fie incriminată vânzarea şi nu posesia 
de SNPP. 

  
Evoluția fenomenului drogurilor în România (conform Strategiei Naționale 
Antidrog 2013-2020): 
 

 Modificarea profilul consumatorilor;  

 Model de policonsum;  

 Debut precoce, mai ales corelat cu consumul recreaţional;  

 Diferenţe scăzute între bărbați și femei pentru consumul de canabis;  

 SNPP au accesibilitate şi disponibilitate foarte crescută;  

 SNPP au efecte încă necunoscute – patologie nouă;  

 Creșterea numărului de infectaţi cu HIV, HVC şi/sau HVB; 

 Reducerea serviciilor adresate consumatorilor problematici (programele de 
schimb de seringi);  

 Generalizarea traficului de droguri la nivel naţional. 
 
În corelație cu tendințele europene și naționale, prezentăm mai jos câteva 
tendințe remarcate în activitatea Asociației Preventis: 
 

• Debut precoce în consumul de droguri (am întâlnit cazuri cu debut la 11 
ani) 

• Vârsta medie a clienților care solicită sprijin prin consiliere - 17 ani, în 
scădere dramatică comparativ cu 5 ani în urmă (aprox. 27 ani) 

• Policonsum: SNPP în combinație cu alcoolul 
• Dependența de jocuri de noroc – o creștere alarmantă 
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• Asocierea cu automutilare, mai ales în cazul adolescentelor 
• Patologie psihiatrică apărută precoce, în asociere cu consumul de SNPP 

(etnobotanice) 
• Risc mare de abandon școlar la consumatorii de droguri minori 
• Părinți puțin instruiți în problematica consumului de droguri, care duce la o 

adresabilitate târzie la serviciile de suport 
 
Ca răspuns la tendințele observate mai sus, programele de prevenire ale 
Asociației Preventis au suferit următoarele ajustări în 2013: 
 

• Intervenții preventive diferite în școli corelate cu profilul elevilor 
• Includerea în tematică a subiectelor legate de abuzul de alcool și 

dependența de jocuri de noroc 
• Folosirea mărturiilor live a unor tineri foști consumatori de droguri, aflați în 

etapă de reabilitare 
• Producerea și folosirea de materiale media și prezență online 

(www.supradozadeadevar.ro și pe facebook) 
• Programe comunitare de conștientizare stradale și în media 
• Prevenire selectivă pentru grupuri vulnerabile – MENTORAT 

 
 
II. DESCRIEREA SERVICIILOR OFERITE 

 

1.     Prevenirea universală a consumului de droguri  
 
1.1. Campania de prevenire a consumului de marijuana și 

etnobotanice „De 3xA” în școli 
 
În 2013 s-au desfășurat 3 module ale Campaniei „De 3xA”. Scopul acestei 

campanii a fost prevenirea debutului, respectiv încetarea/reducerea consumului 
de droguri etnobotanice şi marijuana la elevii clujeni aflaţi la vârsta tranziţiei 
gimnaziu-liceu (clasele VII-VIII), respectiv liceeni. Campania abordează și aspecte 
legate de anturaj și familie, care pot reprezenta factori de risc sau de protecţie în 
debutul/menţinerea consumului de droguri la adolescenți. 

Campania a presupus prezentarea curricullum-ului „De 3xA” (3 lecţii) 
fiecărei clase de elevi înscrisă în proiect. Cea de-a treia întâlnire cu fiecare clasă de 
elevi a presupus interacţiunea supervizată dintre aceştia şi un tânăr/tânără fost 
consumator de droguri, actualmente abstinent, recuperați prin programele de 
postcură ale Asociaţiei Teen Challenge (Bucureşti) sau al Asociaţiei Mâna Deschisă 

http://www.supradozadeadevar.ro/
http://www.supradozadeadevar.ro/
http://www.supradozadeadevar.ro/
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(Câmpina), tineri aflaţi în prezent în perioadă de reinserţie socială. Aceștia și-au 
prezentat mărturia de consum. 

 
Campania „De 3xA” în cifre:  
 
- 13  școli 
- 90 de clase 
- 2.250 de elevi 
- 47 de studenți voluntari implicați  
- 8 foști consumatori de droguri și-au spus propria poveste de consum 

 
Mai jos sunt câteva din feed-back-urile primite de la elevi în urma campaniei 
desfășurate în școala lor: 
 
- „Este foarte bine că s-a făcut o astfel de campanie şi mi s-a părut foarte 

interesant, deoarece am aflat multe lucruri despre droguri.” (fată, 17 ani) 
- „M-a impresionat foarte mult şi mi-a dat de gândit.” (fată, 13 ani) 
- „M-au informat de toate efectele etnobotanicelor şi m-au convins să nu încerc 

să mă droghez niciodată.” (băiat, 13 ani) 
- „A fost făcută pentru binele nostru, pentru a preveni ceea ce se putea 

întămpla cu noi mai târziu.” (fată, 15 ani) 
- „Foarte bine organizată, sfaturi şi învăţături foarte practice.” (băiat, 16 ani) 
- „Am învăţat că nu este bine să consumăm droguri şi că ne vor afecta 

sănătatea dacă le consumăm.” (băiat, 16 ani) 
 

   
 
 
 

 La finalul anului, mai exact în 13 Decembrie, a fost organizată Gala 
Voluntarilor Preventis 2013, eveniment prin care s-a dorit aprecierea și 
recompensarea celor 80 de voluntari care s-au implicat în proiectele 
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preventive ale Asociației din acest an. La Gală ne-am bucurat de participarea 
unui număr de aproximativ 40 de persoane, voluntari și colaboratori.  

 

 
1.2. Alte activități preventive antidrog la copii și tineri 

 

 În luna mai 2013 a avut loc o activitate de prevenire a consumului de 
etnobotanice pentru 150 de elevi cu vârste cuprinse între 13-16 ani de la 
Colegiul Naţional „Emil Racoviţă”, în cadrul proiectului demarat de aceştia 
„Colour your life without drugs”. 

 În luna iunie 2013, în urma solicitării primite din partea Liceului Tehnologic 
Special “SAMUS”, s-au desfășurat activități de prevenire a consumului de 
droguri pentru 200 de elevi (clasele VII-XI) din școala menționată. La 
activitate au participat și 5 studenți voluntari. 

 În urma solicitărilor venite din partea a 3 școli din Dej, am desfășurat câte o 
întâlnire de prevenire antidrog pentru un număr de 21 de clase (de a VII-a și 
a XII-a), care au cuprins un efectiv de 555 de elevi. Pe lângă partea teoretică, 
elevii au fost expuși și la mărturia live a unor tineri foști consumatori.  

 În perioada august-septembrie 2013 s-au desfășurat activități preventive 
antidrog pentru 15 adolescenţi expuşi unor multipli factori de risc privind 
consumul de droguri din Centrul de Zi „Clujul are suflet” al Fundaţiei 
Române pentru Copii, Comunitate şi Familie. 

 În luna noiembrie 2013, în urma solicitărilor venite din partea Colegiului 
Național ”Gh. Barițiu” și Școlii ”Liviu Rebreanu” s-au desfășurat întâlniri de 
prevenire antidrog pentru un număr de 7 clase (VII-VIII) care au cuprins un 
efectiv de 199 de elevi. Pe lângă partea teoretică, elevii au beneficiat și de 
mărturia live a tinerilor foști consumatori.  

 În luna noiembrie 2013 grupa de adolescenţi liceeni a Bisericii Penticostale 
Albini formată din 20 de adolescenţi a găzduit desfășurarea unei activități 
preventive antidrog. 

 În 21 Decembrie Asociația Preventis a fost invitată să prezinte momentul 
educativ Open Mind din cadrul spectacolului Şcolii de Dans Transilvania, pe 
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tema conștientizării cu privire la consumul de droguri. Spectacolul s-a 
desfășurat la Casa de Cultură a Studenților și au participat 200 de copii și 
tineri dansatori, precum și 800 de invitați de toate vârstele. 

 

1.3.  Campanie de conștientizare publică împotriva etnobotanicelor 
 

  Cu ocazia Zilei Internaţionale Antidrog (26 iunie) s-a organizat campania 
stradală de conştientizare a populaţiei Clujului cu privire la problematica 
consumului de droguri etnobotanice „1001 motive pentru care NU consum 
droguri”. În cadrul acesteia, cei 21 de voluntari ai Asociației au avut obiectivul de 
a colecta pe spatele tricourilor pe care le purtau 1001 motive pentru care clujenii 
nu consumă droguri. Au fost distribuite materiale informative și educative 
antidrog pentru tineri și părinți. Au fost strânse 1.036 motive.  
      Evenimentul a fost însoțit și de producerea și difuzarea a 2 spoturi 
educaționale antidrog la 7 posturi de radio clujene. Unul dintre spoturi  a fost 
destinat adolescenților, iar celălalt părinților. 
  

    
  

1.4. Prevenire virtuală antidrog 
 
Site-ul www.supradozadeadevar.ro este destinat adolescenţilor, tinerilor 

dar şi părinţilor acestora şi se doreşte să reprezinte o sursă ştiinţifică şi relevantă, 
atât pentru domeniul ales cât şi pentru grupul ţintă. Pe parcursul anului 2013 site-
ul a fost continuu updatat cu informații și articole noi și a avut aproape 2.000 de 
vizitatori unici. 

Site-ului i-a fost adăugată pagina de facebook Supradoză de adevăr care să 
permită o relaționare crescută cu tinerii pe teme legate de adicţii. Pe parcursul 
anului, pagina a găzduit mai multe concursuri pe teme antidrog destinate 
adolescenților și tinerilor, precum și campanii informative antidrog, ajungând ca la 
finalul anului să strângă peste 800 de Like-uri. 
 

http://www.supradozadeadevar.ro/


 8 

2.   Proiect pilot „SMS-uri terapeutice” 
 
Proiectul pilot de prevenire indicată „SMS-

uri terapeutice” a vizat tinerii consumatori de 
droguri din Cluj-Napoca care solicită servicii 
medicale datorită consumului. Scopul acestui 
proiect a fost facilitarea accesării serviciilor de 
consiliere în adicții după externarea pacienților, 
prin informarea și conștientizarea lor într-un 
moment de vulnerabilitate datorat consumului.  

Au fost stabilite colaborări cu Secția Clinică 
de Psihiatrie Pediatrică, Clinica de Psihiatrie Adulţi 
(Secţia Toxicomani) și Unitățile de primire a urgențelor (adulți și copii). 

Au fost expuse materiale de informare în sălile de așteptare, au fost 
diseminate lunar pacienților materiale educative, a fost informat personalul 
mediu sanitar. Pacienții interesați sau aparținătorii lor au fost referiți spre 
consiliere. 
 

3.      Instruire în adicţii 
 

 În anul 2013 s-au desfășurat activități de instruire în problematica 
consumului de droguri pentru: 

 65 psihologi şcolari care au fost instruiţi cu privire la realizarea unor activități 
preventive antidrog în școlile pe care le deservesc, folosind DVD-ul „Spune cu 
tupeu: NU!” produs de Asociația Preventis în 2013.  

 234 de profesori/diriginți au participat la seminarul “Elevii mei consuma 
droguri? – Implicații practice ale prevenirii antidrog pentru cadrele didactice”, 
seminarii de instruire pe tema consumului de etnobotanice şi marijuana în 
rândul elevilor. Întâlnirile au avut loc în cadrul a 15 școli din Cluj-Napoca și Dej. 

 17 părinţi participanți la „Şcoala 
Părinţilor” desfășurată la Şcoala „Liviu 
Rebreanu”.  

 50 părinţi participanţi la Conferinţa 
„Pentru prima dată părinţi” organizată de 
Asociaţia Eclesia. Seminarul a avut tema 
„Copilul şi semnele timpurii ale utilizării 
de substanţe care produc dependenţă”.  

 10 lucrători cu copiii și adolescenții care 
au desfășurat activități de prevenire a consumului de substanțe care produc 
dependență în cadrul unor tabere de vară. 
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4.      Consiliere pentru consumatori de droguri şi familiile lor 

 Consiliere individuală/ terapie de familie: 42 de persoane au beneficiat de 
consiliere pe problematici legate de adicţii, dintre care 14 consumatori şi 28 
membri ai familiilor acestora. Cele 42 de persoane aparțin la 21 de familii. S-au 
desfășurat 72 de şedinţe de consiliere individuală sau terapie familială.  

 Psihoterapie: 40 de persoane au beneficiat de 103 ședințe de psihoterapie pe 
alte problematici decât adicțiile. 

 Consiliere on-line (în colaborare cu Asociaţia Mâna Deschisă Câmpina) – 
consilierea se adresează pentru 5 beneficiare ale Centrului Terapeutic al 
Asociaţiei. 5 dintre acestea fiind asistate pentru dependenţă de substanţe în 
cadrul a 73 de şedinţe. 

 Grup de suport pentru părinți: în perioada aprilie – iulie 2013 a fost organizat 
un grup de suport pentru 8 mame care au copii consumatori de substanțe. 
Grupul a avut desfășurare bilunară. Pe lângă suportul emoțional oferit 
părinţilor, în cadrul întâlnirilor au fost dezbătute subiecte legate de 
dependenta de substanţe, codependenţă, sevraj sau strategii de abordare a 
persoanei dependente.  

5.      Producere de materiale antidrog 
 
  Pentru susţinerea activităţilor de prevenire și instruire a consumului de 
droguri au fost produse și diseminate următoarele tipuri de materiale 
informative:  
 

 DVD educativ pentru adolescenţi intitulat „Spune cu tupeu: NU!”, realizat în 
parteneriat cu cadre didactice și studenți de la 
Departamentul Media al Facultăţii de Teatru şi 
Televiziune UBB Cluj. A fost diseminat în toate 
școlile clujene. 

 Trei noi infocarduri din seria pentru adolescenți 
Supradoză de adevăr despre…, având ca teme 
inhalanţii, tutunul și steroizii. În prezent seria 
conține 8 titluri. 
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 Pliant pentru copii „101 tineri îţi spun motivul pentru care nu consumă 
droguri”, diseminat în școli, spitale, tabere de vară și campanii stradale. 

 
 
III. BUGETUL ANUAL  
 
Conform bilanțului contabil, bugetul Asociației Preventis în 2013 a fost de 146.048 
lei 

Nr. 

Crt.

DENUMIRE INDICATOR LEI           

2013

I. TOTAL: Venituri din activităţi fără scop patrimonial                            146,048

1. Sponsorizări/Donaţii 41,169

1.1 Din străinătate 8,750

1.2 Din ţară – Diverse 11,981

1.3 Din ţară – 2% 3,601

1.4 Din ţară – Firme 16,837

2. Venituri din Subvenţie 79,264

3. Venituri din dobânzi 1,033

4. Contribuţii beneficiari 18,222

5. Alte Venituri (diferenţe de curs valutar, sconturi etc) 0

6. Alte venituri din activităţi ocazionale (Mana Deschisa) 6,360

II. TOTAL: Cheltuieli privind activitatea fără scop patrimonial                               155,552

1. Cheltuieli privind materialele (consumabile) 24,338

2. Cheltuieli cu intretinere si reparatii 150

3. Cheltuieli cu obiectele de inventar (imprimanta, carti, router etc) 4,920

4. Cheltuieli cu servicii executate de terţi (chirie) 11,601

5. Cheltuieli cu alte servicii, din care 19,990

5.1 Cheltuieli de protocol 4,179

5.2 Cheltuieli de transport 3,882

5.3 Cheltuieli de deplasare 1,106

5.4 Cheltuieli postale şi telefon 727

5.5 Cheltuieli cu servicii bancare 587

5.6 Alte cheltuieli cu servicii executate de terţi 9,509

6. Cheltuieli cu alte impozite şi taxe 0

7. Cheltuieli cu personalul 92,281

7.1 Salarii 72,564

7.2 Cheltuieli privind asig. sociale, şomaj, sănătate 19,717

8. Cotizaţii şi contribuţii datorate de persoane juridice 450

9. Diferenţe de curs valutar 237

10. Donatii si subventii acordate 125

11. Cheltuieli cu amortizarea 1,462

III. Rezultatul activităţilor fără scop patrimonial – EXCEDENT: -9,504

IV. Rezultatul reportat din anii precedenţi – EXCEDENT: 22,033

V. Rezultatul Asociaţiei la 31.12.2012 – EXCEDENT: 12,529  
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Mulțumiri speciale finanțatorilor, sponsorilor și donatorilor care au făcut 
posibile activitățile, și mai ales rezultatele acestora: 
 

 Direcția de Asistență Socială și Medicală din cadrul Consiliului local Cluj-
Napoca – subvenție prin Legea 34/1998 

 Pizza 5 Colțuri 

 Finder Echipamente SRL 

 SC Utilben SRL 

 SC GP Romania Prodcom Serv SRL 

 SC Integrated Buildings SRL 

 SC Arfarm SRL 

 SC Globus Transport 

 Iustina Gligor 

 Radu și Anca Negrean 

 Membrii Consiliului Director Preventis: Daniel Alb (președinte), Elena Bodri, 
Bianca Rusu 

 
Mulțumiri speciale se cuvin și celor 80 de voluntari ai Preventis în 2013: 
adolescenți, studenți, masteranzi, tineri foști consumatori de droguri reabilitați, 
diverși profesioniști (fotografi, cameramani, designeri, editori, sunetiști, 
programatori etc). Cu ei, activitățile au avut șansa să fie mai mari, mai multe, mai 
bune, mai creative, mai diverse... iar munca mai entuziastă! 
 
 

IV. Provocări la Preventis 
 
Încheiem anul 2013 cu câteva planuri de viitor izvorâte din nevoile observate: 
 
• Prevenire indicată – outreach și suport pentru adolescenții internați la Clinica 

de Psihiatrie Infantilă, secția Toxicomani Cluj; 
• Programe de conștientizare și instruire în adicții pentru părinți; 
• Dezvoltarea unor instrumente de intervenție în ambulator pentru adolescenții 

dependenți;  
• Grup de suport pentru tinerii care se luptă cu dependența de droguri; 
• Grup de suport pentru tinerii care se luptă cu dependența de jocuri de noroc. 

 
 


