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Cuvânt din partea directorului

Anul 2017 – anul Fundamentelor.
Sună poate ciudat să spunem că anul 2017

fost incredibil. Echipa Preventis a devenit

a fost anul Fundamentelor. Nu trebuia

mai închegată, şi a lucrat mai mult şi mai

să fie anul 2005 sau 2006, primii noştri

bine! Programele de prevenire şi consiliere

ani de existenţă, anii Fundamentelor? Şi

pe care le oferim s-au îmbunătățit şi au

despre ce Fundamente vorbim de fapt?

ajuns la mai mulţi oameni, imaginea
Preventis a devenit mai modernă, iar

Dacă stau să mă gândesc bine, am

fondurile de la donatori individuali au

senzația că toți anii noștri, din 2005 încoace

crescut. Cultura noastră organizațională

au fost ani ai fundamentelor, pentru că în

a suferit o transformare importantă, cu

permanentă am învățat şi ne-am adaptat

beneficii atât pentru angajați cât şi pentru

la tendințele mereu în schimbare atât în

cei cărora ne adresăm și pe care dorim

societate cât şi-n domeniul adicţiilor – în

să-i ajutăm.

special în piața drogurilor.
La final de an 2017 inima îmi este plină
Dar anul 2017 a însemnat pentru noi,

de bucurie şi de mulţumire pentru tot ce

şi-n special pentru mine ca director, un

am reuşit să facem. Sunt recunoscătoare

an în care am schimbat felul în care

în primul rând lui Dumnezeu pentru

funcționăm la nivel organizațional. Am

sănătate și putere de muncă. Sunt

dezvoltat Fundamente în domeniul de

recunoscătoare echipei Preventis care

management, cu impact imediat asupra

lucrează în fiecare zi cu dedicare și

muncii noastre. Munca noastră a devenit

iubire de oameni, de multe ori peste

mai focalizată, cu şi mai mare accent pe

program, uneori și-n weekend. Și sunt

rezultate, cu obiective clare şi măsurabile

recunoscătoare

stabilite la fiecare 3 luni, cu evaluarea

sponsorilor noştri minunaţi fără de care

acestor obiective şi cu celebrarea reușitelor.

nu am putea să ne luptăm pentru a avea

Acum, când reflectez la ce am făcut în

o comunitate de copii și tineri liberi de

anul 2017, nu par a fi niște schimbări

dependențe!

incredibile, dar în realitate, efectul lor a
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tuturor

donatorilor

şi

Cu mulțumire,
Violeta Fărăgău

Management mai
eficient

Anul 2017 a început cu schimbări majore

∙∙ “Marea

schimbare”

și

trimestriale.

cele

3

la nivel de management – am trecut printr-

priorități

un program de formare din domeniul de

fiecare trimestru din an ne-am

business – Management Fundamentals -

stabilit un obiectiv major pe care

care ne-a ajutat să învățăm şi să înțelegem

trebuie să-l atingem și alte 3

ce trebuie să facem pentru a lucra mai

priorități. O persoană din echipă

mult și mai bine, în esență pentru a ajuta

a fost responsabilă de fiecare din

cât mai mulți oameni!

aceste lucruri, care sunt urmărite

Pentru

și evaluate constant pe parcursul
Ne-am gândit unde am dori să ajungem

trimestrului.

în următorii 10 ani, și care sunt pașii pe
care trebuie să-i facem pentru a ajunge

∙∙ Ședința zilnică de 15 minute. Ne-

acolo. Am împărțit cei 10 ani în 3 etape

am început fiecare zi (si o facem

mari – etapa de pregătire (primii 2 ani),

în continuare) cu o ședință de 15

etapa de creștere (următorii 5 ani) şi etapa

minute, în care fiecare membru din

de stabilizare (ultimii 3 ani). Fiecare an

echipă comunică celorlalți care îi

l-am împărțit în trimestre și pentru primii

este prioritatea zilei (și se notează),

2 ani am gândit câte un obiectiv major

ce altceva are de lucru în ziua

pe care să-l atingem în fiecare trimestru,

respectivă și unde are nevoie de

în perspectiva planului pe 10 ani. Munca

ajutor. În ziua următoare, se verifică

de planificare a fost intensă, dar la final de

dacă prioritatea zilei precedente a

Ianuarie 2017 știam deja clar la ce urma

fost împlinită sau nu și se trece din

să lucrăm în următorii ani.

nou prin tot procesul de mai sus.
Acest lucru ne-a ajutat foarte mult

Mai concret, câteva din lucrurile pe

în a fi cât se poate de focalizați

care le-am introdus în cultura noastră

și organizați în munca noastră.

organizațională în anul 2017 și care au

Și responsabili. Pentru că atunci

avut un impact major au fost:

când promiți ceva în fața întregii
echipe ești mai presat să te ții de
promisiune.
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∙∙ Antrenamentul lunar. O zi de

∙∙ „Revelionul” trimestrial. La finalul

învățare pentru toată echipa în

fiecărui trimestru, am evaluat dacă

fiecare lună - pe lângă formările,

ne-am îndeplinit obiectivul major

cursurile sau conferințele la care

și cele trei priorități stabilite. Gradul

participăm pe domeniul nostru

de împlinire al obiectului major

specific. Ziua a fost aleasă împreună

trebuia să fie de 100%. În caz de

cu echipa, iar temele în funcție

succes, celebram acest lucru cu

de nevoile percepute de membrii

întreaga echipă! Așadar, am avut 3

echipei. Într-una din zile am învățat

revelioane împreună cu echipa în

despre diferitele tipuri de grupuri

2017 - o zi am fost la Spa, o altă

care funcționează în recuperarea

zi am fost într-o excursie pe munte,

dependențelor, altă dată despre

și într-o alta am fost la un salon de

cum căutăm și găsim articole (bune)

înfrumusețare și am fost răsfățate!

de specialitate folosind internetul,

Munca grea merită să fie răsplătită,

fără a avea acces la baze de date

iar a celebra reușitele a fost un

specializate, sau despre efectele

factor

utilizării tehnologiei digitale asupra

îndeplinirea următorului obiectiv

creierului

trimestrial major!

adolescenților

–

atât

efecte pozitive, cât și negative. Și
multe alte lucruri interesante!
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foarte

motivator

pentru

Efecte ale
schimbării la nivel
de management

Instrumente de lucru

ex. procedură de selectare a copiilor,

standardizate şi practice

procedură de selectare a mentorilor,
procedură de instruire a mentorilor,

Primul lucru pe care l-am făcut în 2017

procedură de supervizare a relațiilor);

a fost să ne uităm cu atenție la munca

∙∙ Manual de proceduri pentru programul

noastră și să dezvoltăm modalități și

de donații prin Debit Direct (în special

instrumente de evaluare obiective. Ne-

pe partea de relație cu donatorii, dar

am întrebat serios, pe fiecare proiect

nu numai).

(prevenire - inclusiv mentorat - consiliere
și terapie, instruiri și programe pentru
părinți) dacă suntem eficienți în ce facem

Baze teoretice mai științifice

și mai ales cum putem să evaluăm
obiectiv dacă avem rezultate. Am revizuit

Preocuparea pentru a fi mereu în acord

și dezvoltat astfel:

cu ultimele cercetări din domeniul nostru
a fost mereu una importantă pentru

∙∙ Instrumente de evaluare a campaniilor

Preventis. Consumul de droguri este

din școli și a seminariilor de formare

influențat masiv de schimbările de la nivel

antidrog;

social și economic, ceea ce înseamnă

∙∙ Instrumente de evaluare a rezultatelor
programului de mentorat.

că trebuie să fim mereu atenți la ce se
întâmplă în jurul nostru.

Am dezvoltat și proceduri pentru lucrurile

În 2017, timp de șase luni, am făcut

care sunt repetitive și/sau care implică o

cercetare

creștere și implicit, în timp, colegi noi care

prevenției

trebuie să învețe ușor cum se fac lucrurile.

cât și-n domeniul tratamentului și a

Așadar am lucrat la:

recuperării pentru a fi cât mai la zi cu

serioasă

atât

consumului

în

domeniul

de

substanțe,

toate schimbările și noutățile. Ca urmare,
∙∙ Manual de proceduri pentru proiectul
de mentorat cu zeci de proceduri (de
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ne-am clarificat și reformulat:

∙∙ Viziunea

cu

privire

la

ce

este

dependența;

încercăm să motivăm donatori individuali

∙∙ Viziunea cu privire la recuperarea din
dependență;
∙∙ Elementele

prin Debit Direct, program prin care
să devină parte a misiunii noastre și să ne
doneze lunar o sumă modică dar care să

care

fac

prevenirea

antidrog în mediul școlar eficientă.

nu-i incomodeze. Asociația Pentru Relații
Comunitare (ARC) este cea care a făcut
posibilă existența acestui mecanism la

Imagine mai modernă

nivelul țării noastre, și care intermediază
și-n acest moment relația cu băncile

Era necesar să devenim nu doar mai

implicate în acest program. Mai mult

vizibili în mediul virtual dar și mai updatați

decât atât, au înființat și o agenție de

și mai unitari în ce privește imaginea. Prin

recrutare de donatori, care din 2017

urmare, cu ajutorul unor specialiști, ne-

a început să lucreze și la Cluj-Napoca.

am schimbat și îmbunătățit:

Preventis a beneficiat de primul contract
cu agenția de la Cluj. Astfel că ARC se

∙∙ Sigla Preventis;

ocupă din vara anului 2017 de recrutarea

∙∙ Situl Preventis;

donatorilor iar Preventis menține relația

∙∙ Pliantul de prezentare al organizației;

cu aceștia.

∙∙ Alte pliante și materiale produse de
Preventis.

Am continuat de asemenea și dezvoltarea
activităților de vânzare de felicitări produse

Strategii financiare mai

de Preventis - Felicitări cu suflet. Am reușit

productive

să stabilim o colaborare cu Cărturești și
să le distribuim în cadrul librăriilor lor în

Nici o creștere în activitate și influență
nu se poate întâmpla fără o creștere a
bugetului.
În 2013 am demarat programul de donații
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special în București.
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Rezultate

Echipă

mai

coerentă,

mai

Beneficiari mai mulți

focalizată și mai eficientă.
Suntem foarte bucuroși că nu doar la
În 2017 Echipa Preventis a lucrat mult

nivel calitativ a crescut munca noastră, ci

și cu o dedicare deosebită, simțind că

și cantitativ. Am fost surprinși și extrem de

ceea ce face este parte dintr-un plan mai

bucuroși de numărul mare de persoane

mare, și are rezultate nu doar pe termen

cu care am interacționat în anul 2017, și

scurt ci si pe termen lung! În luna martie

asupra cărora am putut avea o influență.

am angajat o nouă colegă psiholog, iar pe
parcursul întregului an ne-am bucurat de
implicarea a 100 de voluntari!

∙∙ Total beneficiari: 7.016 (față de 4.884
în 2016);
∙∙ Elevi participanți în campaniile de
prevenire din școli: 3.787 elevi din 144
clase din 25 școli (față de 3.333 elevi
din 122 clase din 19 școli în 2016);
∙∙ Training-uri

antidrog:

567

părinți,

profesori, specialiști în 25 de seminarii
(față de 335 părinți și profesori în 9
seminarii în 2016);
∙∙ Campanii stradale: 2.550 persoane Drogurile promit fericirea. MINT. (față
de 1.100 persoane în 2016);
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∙∙ Consilierea în adicții: 79 persoane

În anul 2017 câteva din cifrele din
programul nostru de mentorat au arătat

persoane;
∙∙ Copii mentorat: 33.

astfel:

Program de mentorat mai eficient
∙∙ 41 relații 1-la-1 (41 mentori și 33 copii);
Programul de mentorat Connect 1-la-1

∙∙ 641 întâlniri 1-la-1 (73% din ideal)

este un program de prevenire selectivă,

= 1.959 ore petrecute împreună de

pentru că selectăm copiii în baza unor

mentori și copii (echivalentul unei

factori de risc pentru consumul de

norme întregi, lucrate timp de un an,

substanțe

de o persoană);

sau

alte

comportamente

problematice. Toți copiii au nevoie de
adulți iubitori în viața lor pentru a se
dezvolta sănătos. Dar cum pot fi sprijiniți
copiii care nu au parte în viața lor de prea

∙∙ peste 80% din relații au fost excelente
și foarte bune;
∙∙ 56 ședințe individuale de educație
parentală cu 12 părinți.

mulți adulți iubitori, și de un mediu în care
Cel mai tare ne-a bucurat faptul că, în
urma evaluărilor realizate la final de 2017,
I.B. încurajată de mentor a citit 7 cărți într-un an
și spune că a descoperit că există și alte cărți în
afară de manualele școlare.
C. M. a intrat la liceu (după ce intenționa să
meargă la școală profesională) și a ajuns chiar să
fie a doua din clasă; mai mult decât atât, se implică in activități de voluntariat.
R. D. a avut cu cine să discute despre schimbările

creșterea și dezvoltarea lor să fie stimulate?
Aceasta este în esență întrebarea la care
răspunde programul de mentorat.
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din perioada pubertății și s-a sfătuit cu privire la
deciziile pe care trebuia să le ia în alegerea liceului și specializării

“

calitatea relațiilor dintre copii și mentori

să derulăm programe de prevenire cu

a crescut foarte mult și peste 80% dintre

elevii lor;

relații au fost excelente și foarte bune.

∙∙ Număr crescut de persoane care

Acest rezultat a fost un efect direct al

doresc să fie voluntari în proiectele

procedurilor dezvoltate pentru programul

noastre.

de mentorat, și indirect al schimbării la
nivel de management. Pentru că relațiile

Debit direct mai profitabil

de mentorat au putut fi mult mai bine
supervizate și mentorii ajutați și sprijiniți

Colectarea de donații prin Debit Direct

mai prompt.

este una dintre modalitățile principale
de strângere de fonduri ale organizației

Vizibilitate mai mare

noastre. Ideea de bază este aceea de a
atrage un număr mare de donatori care

Îmbunătățirea imaginii Preventis a fost

să ne susțină lunar cu sume modice

un obiectiv de care am fost conștienți de

care

la începutul anului 2017.

Ne-am dorit

contractului încheiat în vara lui 2017 cu

ca și-n acest fel să fim mai aproape de

Asociația Pentru Relații Comunitare, dar

copiii, tinerii sau familiile care au nevoie

și a procedurilor dezvoltate în special în

de serviciile noastre. Dar și de sponsorii

partea de Donor Care, anul 2017 a fost un

și donatorii noștri. Astfel în 2017 ne-am

an bun și pe planul aceasta al atragerii de

schimbat logoul și situl Preventis cu unul

noi donatori. Astfel am încheiat anul cu:

mai modern, și am fost mult mai activi pe

•

970 formulare active;

rețelele de socializare, de tipul Facebook

•

Nr. dublu de mandate semnate în 2017 față

sau Instagram.

să

nu-i

incomodeze.

În

urma

de 2016;
•

25% din mandatele reziliate s-au resemnat!

Aceste schimbări, împreună cu oferte mai
clare de programe către școli, prezentate

Suntem foarte recunoscători tuturor celor care

într-un nou format au dus la:

au ales să ne susțină prin programul de Debit

∙∙ Număr

crescut

de

telefoane

cu

solicitări de sprijin;
∙∙ Liste de așteptare cu școli doritoare
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Direct și au devenit astfel parte la prevenirea
și tratarea consumului de droguri și a altor
dependențe la copii și tineri.

Impresii

“Când am mers la o clasă și am ținut lecția pe

„După această experiență, știu sigur că nu voi

alcool, o fata a venit la noi după oră și ne-a spus

consuma vreodată droguri!”

că a fost cea mai faină lecție antidrog la care a
participat, nu se aștepta să se distreze la o astfel

Băiat, 14 ani, Școala Bob

de oră și timpul a trecut chiar mai repede decât
la ora de sport.”
Voluntar campanii antidrog în școli.

“

“

“Mulțumim Asociației Preventis pentru programul de educație antidrog derulat la Liceul
Teoretic Elf în perioada 11-15 decembrie 2017:
patru ateliere cu elevii claselor VIII-IX, un ate-

“Îmi amintesc una din primele ore de la liceul teologic, la finalul lecției despre marijuana la clasa
a IX-a, momentul în care un elev a modificat angajamentul primit și a notat că “promite să nu
MAI consume droguri”. Cred că aici s-a văzut eficiența campaniilor Preventis.”

“

lier cu părinți ai elevilor din clasele VI-IX și un
atelier cu profesorii care predau la gimnaziu și
liceu. Informații interesante și utile, prezentate
într-o manieră plăcută, într-un cadru prietenos.
Mulțumiri doamnelor Viorelia Birladeanu și Tabita Cernica pentru profesionalism! Felicitări doamnei diriginte Adriana Boilă pentru organizarea
programului!”

“

„Până acum credeam că iarba e ok, ora asta

„Atunci când cineva mă va întreba sau îmi va

mi-a schimbat perspectiva.”

oferi droguri mă voi gândi la această oră și voi

						

refuza categoric.”

Fată, 13 ani, Școala Bob
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“

Fată, 15 ani, C.T Saligny

“

Situație financiară
2017

Venituri si cheltuieli 2017

Venituri

384.902 lei

Sponsorizări companii

60.298 lei

Donatori individuali

211.316 lei

Venituri din Subvenție
de la bugetul local L34

103.393 lei

Venituri din activități
economice

9.895 lei

Cheltuieli

364.976 lei

2%

16%

27%

Donatori individuali

55%

6% 2%

Implementare
programe

139.058 lei

Salarii și beneficii,
inclusiv taxe

207.099 lei

Costuri administrative

20.774 lei

35%

57%
Implementare programe

Cheltuieli aferente
activității economice
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8.045 lei

Mulțumim Partenerilor și Colaboratorilor noștri:

DASM
Inspectoratul Școlar Județean Cluj
Centrul de Prevenire, Evaluare și Consiliere
Antidrog
Universitatea Babeș-Bolyai Cluj
Direcția Generală de Asistență Socială şi
Protecția Copilului
Fundația Prison Fellowship - Centrul de Zi
pentru Integrarea Socială a Copiilor
Biblioteca Județeană Octavian Goga
Organizația Creștină Ecce Hom,
Centrul de Voluntariat
Asociaţia Teen Challenge (Bucureşti)
Federaţia ROSAAC
Fundația „Pas cu Pas”
Fundația Română pentru Copii, Comunitate și
Familie
Asociatia Pentru Relatii Comunitare Cluj
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Ce ne propunem
pentru 2018
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În contextul Fundamentelor pe care am

∙∙ Dublarea numărului de copii care

reușit să le ‘construim’ în anul 2017, ne

beneficiază de un mentor în cadrul

uităm cu entuziasm și anticipare la anul

programului de mentorat Connect 1

care urmează. Ne dorim să continuăm

la 1 (de la 25 la 50 de copii/lună);

pe panta ascendentă pe care am pornit

∙∙ Dezvoltarea unor programe pe tema

în ceea ce privește optimizarea serviciilor

tehnologiei digitale și a problemelor

noastre și în esență să slujim și să ajutăm

asociate acesteia, atât în partea de

cât mai mulți oameni într-un mod cât

prevenire cât și de tratament;

mai eficient și pe nevoile lor.

∙∙ Dezvoltarea și diversificarea serviciilor
de

Câteva din obiectivele concrete pe care
ni le propunem pentru anul 2018 sunt
următoarele:

tratament

ambulatoriu

pentru

diverse tipuri de adictii;
∙∙ Creșterea echipei, cu cel puțin încă un
asistent social și un psiholog;
∙∙ Creșterea bugetului anual la peste
100.000 euro.
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Mulţumiri
Mulțumim mult tuturor donatorilor individuali care ne-au fost alături în anul 2017.
Mulțumim mult de tot și sponsorilor noștri, care în ciuda modificărilor legislative în ce
privește legea sponsorizării au continuat să ne susțină.

SC Krown Interactive

SC ARFAM SRL

Fundatia Osana

SC Rise Solutions SRL

Cesaco Invest SRL

SC UtilBen SRL

Yonder

SC Hidronic SRL

NTT Data Romania

SC Energom SRL
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