
Decembrie	2014	

 

Nu demult a revenit pe la noi M. de 20 ani. O 
cunoşteam pentru că în urmă cu 4 ani a solicitat consiliere 
în vederea renunţării la consumul de droguri. Avea doar 16 
ani atunci şi era deja dependentă serios de alcool şi 
droguri. Ne-am cunoscut în timpul campaniei antidrog a 
Preventis în şcoala ei şi aşa s-a hotărât să ceară ajutor. A 
venit de câteva ori la consiliere şi nu am mai ştiut nimic de 
ea după aceea.  

Acum, după 4 ani, a sunat din nou pentru o 
programare. Am întrebat cu inima strânsă ce mai face. 
Surpriză: “Foarte bine, sunt studentă, am vise mari pentru 
anii următori și o dorinţă şi mai mare de a sta departe de 
droguri”. Am întrebat-o ce anume crede că a ajutat-o cel 
mai mult să renunţe la droguri. Mirată de întrebare a 
răspuns: „Cum ce m-a ajutat? Aţi fost voi la şcoala noastră 
cu prevenirea antidrog şi apoi am venit aici la 
consiliere”…  

Este puţin spus că răspunsul acesta ne-a bucurat! 
Am fost în culmea fericirii, şi am realizat că dacă doar o 
persoană din fiecare şcoală în care mergem ajunge să nu 
consume droguri sau să renunţe la ele, este un lucru 
minunat! Ştim însă că sunt mult mai mulţi ...şi asta ne 
încurajează să continuăm! 

Acum M. a venit să se echipeze ca să-și poată ajuta 
mai bine un prieten care pornește pe drumul de pe care ea 
s-a întors deja. Suntem foarte mândri de ea! 
 

„Tocmai acum a trebuit să îl găsesc într-un 
sertar! Și măcar dacă mi-aș fi schimbat semnătura 
între timp...” Frustrarea îi aparține unei eleve de 17 
ani. Recent a încercat drogurile pentru prima dată. 
Și era să îi fie fatale.  

Proaspăt întoarsă din spital, a descoperit 
într-un sertar Angajamentul antidrog pe care l-a 
semnat în urmă cu vreo 3-4 ani când campaniile de 
prevenire ale Preventis au fost în școala ei. L-a 
respectat până acum. Dar într-o zi a fost prinsă pe 
picior greșit. Angajamentul „Din respect față de 
mine însămi și din dragoste față de cei pentru 
care viața mea contează, HOTĂRĂSC că nu voi 
consuma droguri ci...”, semnat în prezența a doi 
martori, fusese încălcat. 

D. a venit la consiliere și a luat din nou 
decizii bune. Eram pe punctul de a ne despărți, 
când s-a întors din ușă. „Aș vrea să vă rog ceva. 
Mai aveți vreun Angajament din acela? Aș vrea să 
semnez unul nou. Mama și cu dvs. îmi veți fi 
martori.” Am semnat. Cu bucurie! Și am tipărit 
câteva sute de noi Angajamente pentru următoarea 
campanie antidrog din școli. 

 

Din culisele anului 2014... 
 

Programele de prevenire în şcoli 

Din culisele şedinţelor de consiliere 

 

Donaţii şi sponsorizări se 
pot face prin virament 

bancar în contul 
Asociaţiei Preventis: 

RO61 RNCB 0106 0265 8430 0001 (lei) 

BCR Cluj, Str. Ghe. Bariţiu Nr. 10-12 
Cod SWIFT RNCB Robu 

Îţi mulțumim că prin 
donaţia ta sprijini 

această muncă 
importantă şi te invităm 

să o faci și în continuare! 

Pentru a afla mai multe despre activitatea noastră accesează 
www.preventis.ro şi www.supradozadeadevar.ro. 



 

Iată că ne aflăm la finalul anului 2014. Sperăm 
că pentru tine a fost un an bun! 

Pentru noi, la Preventis, a fost un an foarte 
intens. În acest an am reuşit să interacţionăm direct cu 
aproape  8.000 de tineri şi adulţi pe teme legate de 
consumul de droguri! Am avut parte de multe bucurii 
când am văzut tineri care aleg să stea departe de 
droguri, alcool sau jocuri de noroc şi ne-am întristat 
când am constatat că dependenţa de droguri domină 
încă viaţa unor tineri, aducând dezastru peste ei şi 
familiile lor.   

Prin această scrisoare ne oprim să sărbătorim 
reușitele care ne încurajează și să le împărtășim cu tine, 
care ne-ai fost alături prin suportul tău! 
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Dragă prieten şi susţinător al 
Asociaţiei Preventis, 

 
 

1. Am fost prezenți cu campanii de prevenire 
antidrog la 2.505 adolescenți dintr-un 
număr record de școli din Cluj: 19!  

2. Am contribuit la clarificarea procedurilor 
privind consumul de droguri în școli; 

3. Am fost prima (și singura) organizație care 
a oferit școlilor un material de prevenire a 
dependenței de jocuri de noroc; 

4. Am inițiat și susținut formarea primului 
grup de suport pentru persoane cu 
dependență de jocuri de noroc;  

5. Am instruit 570 de profesori din 20 de 
școli în recunoașterea și intervenția 
timpurie a consumului de droguri la elevi; 

6. Am oferit consiliere în adicții pentru 60  
de persoane, dintre care 25 tineri 
consumatori și 35 aparținători ai acestora; 

7. 80% dintre tinerii care au beneficiat de 
consiliere pentru abuz de droguri și-au 
redus sau oprit consumul pe parcursul 
terapiei; 

8. Prin proiectul preventiv de mentorat au 
fost sprijiniţi 25 de copii la risc pentru 
consumul de substanţe; 

9. Prin campaniile stradale de conștientizare, 
am motivat peste 4.800 de tineri clujeni 
să-și ia angajamentul “Eu nu consum 
droguri!” 

10. Am atras și echipat 105 voluntari (!!!) 
care s-au implicat în proiectele Preventis. 
Le mulțumim foarte mult!  

 

ȘTIAŢI CĂ…   
§ în România, în doar 3 ani, numărul consumatorilor de droguri a crescut de 2,5 ori 
§ vârsta medie de debut pentru consumul de etnobotanice este 14,5 ani 
§ România are cei mai mulți consumatori de droguri injectabile din Europa 
§ vârsta medie a tinerilor consiliaţi pentru consum de substanțe a fost de 17 ani 

 

2014: Un an de nota 10! 


