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Cuvânt din partea directorului
Am pornit Preventis în anul 2005 când

Domeniul adicțiilor este unul foarte

nu se știa mai nimic despre consumul

dinamic, ceea ce înseamnă că trebuie

și dependența de droguri, nici pe partea

să învățăm și să ne formăm mereu.

de prevenire și nici legat de recuperare.

Trebuie să ținem pasul, iar acest lucru

De atunci societatea s-a schimbat foarte

nu este ceva ușor pentru că presupune

mult în acest domeniu. Dacă în 2005

mai multe etape – să învățăm noi, să

întâlneam puțini copii și tineri care

transpunem

știau numele drogurilor sau cunoșteau

modalități accesibile pentru copii, tinerii,

persoane

cu

părinții sau specialiștii cu care acționăm,

acestea, azi nivelul de cunoaștere și

să testăm, să reajustăm. Dar este nu

experimentare este la cote alarmante.

doar dificil ci și frumos și provocator. Și

care

au

experimentat

informațiile

învățate

în

ne forțează să rămânem mereu tineri
Atunci nu intra în discuție o altă abordare

la minte, bine ancorați în realitatea din

în afara celei de toleranță zero față de

jurul nostru și dinamici.

consum și posesie, acum în multe țări
acestea sunt legalizate, cel puțin în cazul

Mi-aș dori ca dincolo de cuvinte, cifre

marijuanei. Vârsta de debut în consum

sau poze să vedeți inima noastră care

a scăzut mult. Marijuana medicală este

bate pentru copii și tineri liberi de

deja pe piață. Internetul oferă multe

dependențe și pentru familii care să nu

informații legate de droguri – multe

fie nevoite să se confrunte cu suferința

dintre ele pro consum – iar dezvoltarea

cauzată de prezența unei dependențe.

tehnologică și a internetului a făcut ca
aceste informații să circule ușor. În plus,
tehnologia care s-a dezvoltat în ritm alert
a dat naștere la noi forme de dependențe
– cele digitale. Pentru acestea încă nu
suntem pregătiți, și nu știm ce impact
vor avea pe termen lung.
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Cu mulțumire pentru că sunteți parte
din această misiune importantă și cu
cele mai bune gânduri,
Violeta Fărăgău

2018, un an foarte bun

■ Am învățat și am organizat 10 seminarii

Dacă ar fi să reducem lucrurile la esența

pentru părinți pe tema dependențelor

lor, atunci am putea spune ca anul 2018

digitale. De asemenea, au fost scrise

a fost un an foarte bun. Am reușit,

materiale pe această temă și postate pe

cu ajutorul tău prețios, a unei echipei

site.

dedicate și a lui Dumnezeu, să facem tot

■ Ne-am afiliat la Smart International,

ceea ce ne-am propus!

am tradus si tipărit manualul de suport
Smart, astfel încât din ianuarie 2019

Așadar, am pornit anul 2018 cu

să începem un grup de suport pentru

câteva obiective clare în minte:

tineri aflați în recuperare, grupul Smart,

■ Să dublăm numărul copiilor incluși în

cu desfășurare săptămânală.

proiectul de mentorat (de la 25 la 50 de

■ Echipa a crescut nu doar cu un asistent

copii)

social nou ci și cu un psiholog nou.

■ Să învățăm despre dependențele

■ Cu sprijinul tău și al altor donatori

digitale în rândul copiilor și să dezvoltam

generoși, bugetul anual în 2018 a ajuns

unele

la 115.000 euro!!

activități și materiale în acest

domeniu atât de actual
■ Să dezvoltăm programul de tratament

În plus:

ambulatoriu in adicții; să-i adăugăm

■ Am fost invitați să ținem cursul

și alte elemente pe lângă consilierea

de adicții din cadrul Masterului de

individuală și terapia de familie.

Psihologia Sănătății Publice și Clinice,

■ Să creștem echipa Preventis cu cel

din cadrul Facultății de Psihologie și

puțin un asistent social nou.

Științele Educației, UBB Cluj, ceea ce a

■ Bugetul anual să depășească 100 000

fost și o onoare dar și o provocare de care

euro

ne-am bucurat.
■ Am adăugat elemente noi la programul

Iată cum am încheiat anul 2018:

de mentorat – atât activități noi pentru

■ 50 de copii incluși în programul de

copii și mentori care să contribuie la o

mentorat.

relație mai bună între ei, cât și mai multe
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programe educaționale pentru părinți.

dezvoltat și revizuit conținutul pe care

■ Activitățile de prevenire din școli au

dorim

ajuns la mult mai mulți elevi decât în anii

trebuie comunicat cu școlile și semnat

anteriori.

parteneriate, obținut aprobări de la

să-l

transmitem

către

elevi,

părinți, comunicat cu profesorii pentru
Dar să ne amintim de ceea ce am făcut

orare, sesiuni repetate de instruire și

cu pasiune și-n 2018 astfel încât să

formare a voluntarilor care merg la ore,

contribuim la o comunitate în care copii

supervizarea lor, evaluarea campaniilor

și tinerii sunt liberi de orice dependențe.

și multe alte detalii.

Colega noastră

Viorelia Bîrlădeanu s-a ocupat și se ocupă

Campanii de prevenire

cu dedicare, profesionalism și entuziasm

Campaniile de prevenire pe care le

de toate acestea. Dar a avut și ajutoare

organizăm în școli pe tot parcursul

de nădejde din cadrul echipei Preventis.

anului școlar, implică multă pregătire
și organizare înainte și în paralel cu
interacțiunea efectivă cu elevii. Trebuie

Viorelia și Adnana, 2 dintre colegele noastre responsabile de campaniile de prevenire în școli și super implicate!
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În 2018 am ajuns cu campaniile de
prevenire a consumului de droguri sau
alcool în 22 școli din Cluj-Napoca, la
număr record de 162 de clase, respectiv
la 3.914 elevi.
Nu am fi putut ajunge cu campaniile de
prevenire la mii de elevi fără contribuția
valoroasă a voluntarilor noștri. În 2018,
42 voluntari au fost parte a campaniilor
antidrog derulate în școli. Marea lor
majoritate sunt studenți la Universitatea
Babeș-Bolyai din Cluj, Facultățile de
Psihologie și Asistență Socială, care și-au
derulat practica de semestru la noi.

5 Raport anual - 2018

Proiectul
de prevenire
CONNECT 1-la-1

Proiectul de prevenire Connect 1 – la – 1

școlar,

infracționalității

sau

a

altor

este un proiect de mentorat și-n același

comportamente

problematice.

Din

timp un proiect de suflet pentru noi.

acest motiv, de ceva timp ne-am propus
să includem mai mulți copii în proiect,
iar in 2018 am reușit! Am crescut de la
25 la 50 de copii!

Nu doar pentru că iubim copiii dar și
pentru că acest tip de proiecte au fost
evaluate și au impact dovedit în viața
copiilor în ceea ce privește reducerea nu

Creșterea nu a fost ușoară și a durat mai

doar a comportamentelor de consum

mult decât ne-am planificat inițial –

sau dependență, ci și a abandonului

aproape un an. Acest lucru s-a datorat
complexității programului de mentorat
care a presupus recrutare de copii și de
mentori, instruirea și supervizarea lor,
angajarea unui asistent social nou în
echipa de proiect, și multe alte detalii.
Dar ne bucurăm mult de șansa pe care
o avem de a preveni și prin acest proiect
dezvoltarea

unor

comportamente

problematice la copii, orientând copii
implicați înspre resursele pe care le au
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și nu înspre deficiențele mediului din

inițiale, au loc întâlniri individuale lunare

care provin. Proiectul implică și o muncă

și comunicări continue cu mentorii

serioasă de instruire și sprijin a mentorilor.

voluntari. Îi susținem și cu informații de

Îi echipăm și formăm pe ei pentru ca, la

specialitate din psihologie care să le fie

rândul lor, să-și îndeplinească rolul de

de folos atât personal cât și în relațiile cu

mentori cât mai bine. Pe lângă instruirile

copii din proiect.
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Am organizat și câteva evenimente

perseverența lor în aceste relații, chiar

pentru copii și mentori:

și când lucrurile nu merg așa cum și-

■ Excursia de la Râmetea

ar dori și ne-am dori și noi. O relație

■ Excursie de 2 zile la Tășuleasa Social –

de mentorat este ca orice relație între

iată o parte dintre copii împreună cu Tibi

două persoane, cu momente bune dar

Ușeriu la baza de la Tășuleasa.

și cu provocări de tot felul. În total au

■ Seara de Crăciun

participat 55 de persoane, dintre care 25
de mentori, sponsori și alți invitați. Abia
așteptăm următoarea ediție a acestui
minunat eveniment care a adus multă
bucurie și motivare în rândul mentorilor
în mod special.

■ „ConnecTeen” – Așa s-a numit grupul
■ În noiembrie am organizat Mentorfest

pentru adolescenții care au fost incluși în

– prima ediție a unui eveniment anual

programul de mentorat în trecut.

de celebrare a mentorilor care au

Ne-am gândit la ei și ne-am dorit să

finalizat cel puțin 12 luni de implicare în

facem ceva pentru și împreună cu ei,

programul de mentorat. Scopul acestui

așa că deși nu era planificată această

eveniment a fost de a marca impactul

activitate, ne-am bucurat să o putem

pe care mentorii îl au în viața copiilor

organiza.

din program, dar și conștiinciozitatea și

de
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Scopul

prevenire

a

a

fost

tot

acela

comportamentelor

de

Așa că, am organizat Școala Părinților

substanțe adictive) la adolescenții expuși

– program de educare rezultat în urma

unor multipli factori de risc individuali,

unor evaluări aplicate părinților astfel

familiali, școlari și sociali. Programul s-a

încât temele alese să răspundă nevoilor

desfășurat pe parcursul a 4 luni și a inclus

lor.

problematice

(inclusiv

consumul

18 adolescenți.
De asemenea, după ce (mai în glumă,
În

mod

tradițional

de

mai în serios) mamele copiilor din

mentorat derulate la nivel internațional

proiectul de mentorat ne întrebau lor

nu includ activități destinate părinților.

când le găsim un mentor care să le

Ne-am dat seama însă că și părinții au

scoată în oraș și să meargă și ele în locuri

nevoie de sprijin și că, dacă îi sprijinim pe

interesante, am decis să le scoatem și pe

ei, acest lucru se va răsfrânge și asupra

ele, lunar, la masa în oraș. Am dorit să le

copiilor. Plus va crește susținerea din

oferim un cadru în care să facă ceva doar

partea lor față de relația de mentorat,

pentru ele, și de fiecare dată le ducem

element foarte important pentru buna

în alt loc. Deja cunosc bine o mare parte

desfășurare a acestei relații.

din localurile din Cluj.
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programele

Cursuri și formări
organizate de
Preventis
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Parte din campaniile de prevenire a

de azi. De la disciplină la relație”.

consumului de droguri adresate elevilor,

Au participat un număr de 110 de

sunt și seminarii și discuții cu adulții

părinți. Scopul acestor seminarii a fost

implicați direct în creșterea și educarea

dezvoltarea și consolidarea abilităților și

lor, adică cu părinții elevilor, respectiv cu

competențelor parentale.

profesorii lor.
Rolul

acestora

comportamentului

în
de

prevenirea
consum

este

esențial, și de aceea ne-am bucurat
de dorința lor de a fi educați în ceea
ce privește problema consumului și
dependenței de droguri dar și, mai nou,
cu privire la riscurile dependenței de
tehnologie.
Pe lângă profesori și părinți ne-am
Astfel, în 2018 a fost primul an în care

îndreptat atenția și spre specialiști care

ne-am echipat și-n domeniul acesta și

lucrează cu copii și care pot avea un rol

am participat la 10 seminarii cu părinții

protectiv față de consumul de substanțe.

pe

Am colaborat cu Direcția de Asistență

tema

dependențelor

digitale,

seminarii care au fost foarte bine primite

Socială

și

Protecția

Copilului

Cluj,

de aceștia.

Asociația Roma Care, Asociația Laleaua

Ne-am bucurat să putem organiza în

din Târnăveni și Asociația Medicilor

parteneriat cu dl profesor de psihologie și

Creștini din România pentru a organiza

psihoterapeut de familie David Van Dyke,

seminarii de formare pentru personalul

Ph.D., LMFT de la Wheaton College din

lor.

Statele Unite alte 2 cursuri pentru părinți
– „Navigând adolescența - o aventură

Am

pentru părinți” și „Creșterea copiilor

approaches. Application for adolescence
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organizat

workshopul

„Systemic

and working with substance abuse”

în adicții

destinat

specialiștilor

din cadrul Masteratului de

din

domeniul

Psihologia Sănătății Publice și Clinice al

general

psihologi

Universității Babeș-Bolyai. La acest curs

și asistenți sociali, care lucrează cu

de 28 ore sunt au fost înscriși 17 studenți

adolescenți și tineri. Acest workshop a

din anul II de Master. A fost o ocazie

fost susținut de David Van Dyke, Ph.D.,

unică de a combina teoria din domeniul

LMFT approved supervisor, directorul

dependențelor cu experiența noastră

masteratului de Marriage and Family

practică de lucru efectiv cu persoane

Therapy al Wheaton College, Wheaton

consumatoare, dar și din domeniul

IL, SUA.

prevenirii.

psiho-social,

în

Cursul a fost susținut de

colegele noastre dr. Tabita Cernica și
În vara anului 2018 am fost invitați de

psih. Ștefana Răcorean.

Facultatea de Psihologie și Științele
Educației din cadrul Universității Babeș-

În total peste 1000 persoane au participat

Bolyai

să susținem cursul cu titlul

la cele 32 cursuri și formări pentru adulți

Metode de prevenire și intervenție

organizate de Asociația Preventis în 2018.
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Consiliere
în adicții
În 2018 un număr de 64 de persoane din

și dependenței de substanțe la tineri

37 de familii au beneficiat de consiliere

sau adulți și de aceea am dorit să luăm

pe problematici legate de adicții. S-au

legătura cu ei și să-i sensibilizăm cu privire

desfășurat 187 ședințe de consiliere în

la această problemă dar și la serviciile

adicții.

de consiliere în adicții pe care le oferim.
Astfel am produs materiale informative

Ca suport al intervenției directe cu

(fluturaș și afiș) pe care le-am distribuit

beneficiarii care suferă de dependență

către 18 cabinete de medicină de familie.

și prezintă un istoric traumatic, s-a
finalizat producerea și testarea unui

Pentru

că

ne-am

dat

material denumit “Ghid de procesare a

necesitatea

pierderilor”. Acesta va fi folosit în cadrul

de tratament și a unui grup de suport

procesului terapeutic destinat tinerilor

pentru tineri aflați în recuperare am

aflați în recuperare.

inițiat colaborarea cu SMART Recovery

adăugării

la

seama

de

programul

– și am început pregătirea materialelor
Medicii de familie au un rol important

necesare pentru începerea grupului de

în depistarea precoce a consumului

suport.

Campanii publice
antidrog
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În cadrul activităților, trecătorii, în special
Și în acest an am fost pe stradă în

adolescenți și tineri, au avut posibilitatea

mijlocul comunității cu activități de

să construiască avioane de hârtie pe care

conștientizare cu privire la consumul de

și-au notat un plan de viitor. Prin discuții,

substanțe. Au fost implicați direct 1.400

s-a urmărit conștientizarea impactului

clujeni și o echipă de 15 voluntari.

negativ pe care îl poate avea dependența

Startul campaniilor stradale a fost dat

asupra îndeplinirii visurilor și obiectivelor

cu ocazia Zilei Internaționale Antidrog

personale. Participanții au primit brățara

din 26 Iunie 2018 prin organizarea

campaniei și au avut acces la 29 de tipuri

evenimentului „GO UP, NOT HIGH”.

de materiale informative produse de
Asociația Preventis și oferite la standul

Ulterior,

pe

această

„Supradoză de adevăr despre...”. Aici

campanie a fost replicată în parcuri sau

trecătorii s-au putut informa cu privire

în alte zone pietonale, inclusiv în perioada

la riscurile consumului de droguri și a

desfășurării unor mari festivaluri de

altor comportamente adictive, inclusiv

muzică care au atras în oraș mulți tineri.

jocurile de noroc și tehnologia digitală.
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parcursul

verii,

Impresii
Dincolo de ce v-am povestit noi, vă

elevilor, mi s-a părut foarte interesant si

lăsăm cu ceea ce spun direct cei

am aflat lucruri noi”

pe care, împreună, am încercat să-i

Părinte, participant seminar de educație

ajutăm într-un fel sau altul.

parentală

”Uneori nu apuc să dorm, ies din tură și

”Mentora

mă duc direct la ore. Știu că merită fiecare

prietenă, este foarte deșteaptă. Uneori

efort. Cred foarte tare în prevenire, văd

îmi face viața ca un curcubeu”

impactul asupra copiilor.”

Fetiță din proiectul de mentorat, 10 ani

mea

este

cea

mai

bună

Voluntară în proiectul de prevenire din
școli

”Mentorul meu este cel mai bun prieten,
cel mai activ și distractiv”

„Voi face tot posibilul să nu consum

Băiat din proiectul de mentorat, 10 ani)

droguri. Vă felicit pentru efortul pe care îl
depuneți, practic pentru binele nostru!”

„Nepotul meu este mai deschis, nu mai

Elev, 13 ani

plânge, relația cu mama lui este mai
apropiată. Programul de mentorat ne-a

„Până acum credeam că iarba e ok, dar

ajutat mult.”

ora asta mi-a schimbat perspectiva.”

Bunica unui băiat din programul de

Elevă, 13 ani

mentorat)

„ Cred că știți exact ce aveți de făcut.

„Mentora este foarte de treabă, se

Mulțumim foarte mult. Minunat”

coboară la nivelul fetiței, lucrul care îmi

Părinte, participant seminar de educație

place foarte mult. Este punctuală și

parentală

ordonată, mi-ar plăcea să învețe asta de
la ea.”

„Am fost plăcut surprinsă de modul

Mama unei fetițe din programul de

de prezentare, sper să fie prezentat si

mentorat

„Ce m-a emoționat și împlinit foarte tare

„Ce

activitate

interesantă.

O

bună

a fost scrisoarea pe care mi-a dăruit-o de

metodă de a ne aborda pe noi, tinerii

ziua mea în care mi-a spus că sunt ca o

si de a ne provoca să gândim un pic”

soră mai mare pentru ea și că se bucură

Participant la campanie stradală.

de fiecare ieșire împreună.”
Mentoră

Cine suntem noi?
În spatele cuvintelor si a activităților

Toșa,

suntem

participat la multe formări, ne-am luat

o

echipă

frumoasă

si

puternică. Și dinamică.

specialist sănătate publică. Am

timp să gândim cum să facem lucrurile
mai bine, mai eficient.

În 2018 ne-am despărțit de o colegă
psiholog și am primit în echipa noastră

Nu vrem și nu putem să ne mulțumim

trei colege noi – Ștefana Răcorean,

cu mai puțin pentru că nu este vorba de

psiholog și psihoterapeut, Miriam Bucur,

cifre ci de vieți transformate.

asistent social,

18 Raport anual - 2018

Adnana Cherecheș-

Situație
financiară
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Venituri și cheltuieli 2018

Venituri

535.973 lei

Sponsorizări companii

74.222 lei

Donatori individuali

277.527 lei

Venituri din Subvenție
de la bugetul local L34

180.396 lei

Venituri din activități
economice

3.828 lei

Cheltuieli

409.649 lei

Implementare
programe

131.945 lei

Salarii și beneficii,
inclusiv taxe

245.936 lei

Costuri administrative

30.690 lei

Cheltuieli aferente
activității economice

1.077 lei
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1%

14%

33%

52%

Donatori individuali

8% 0%
32%

60%

Implementare programe

Mulțumim Partenerilor și Colaboratorilor noștri:
DASM

Spitalul Clinic Județean de Urgență
Cluj

Inspectoratul Școlar Județean Cluj
Spitalul Clinic de Urgență pentru
Centrul de Prevenire, Evaluare și

Copii Cluj-Napoca

Consiliere Antidrog
18 cabinete de medicină de familie,
Universitatea Babeș-Bolyai Cluj
Biserica Albini
Direcția Generală de Asistență Socială
şi Protecția Copilului

Biserica Via

Fundația Prison Fellowship - Centrul

Biserica Betel

de Zi pentru Integrarea Socială a
Copiilor

Asociația Roma Care, Târnăveni

Biblioteca Județeană Octavian Goga

Asociația Laleaua, Târnăveni

Organizația Creștină Ecce Homo
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

21 Raport anual - 2018

Planuri de viitor
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Pentru anul 2019 ne-am dori să
creștem și să ne dezvoltăm în cel
puțin 3 aspecte:
■ Video-uri educaționale pentru părinți

■ Formări pentru specialiști (psihologi,

pe tema consumului și dependenței de

psihiatri, asistenți sociali, medici școlari)

substanțe

– ne dorim să transmitem mai departe

■ Inițierea și derularea grupului Smart –

cunoștințele acumulate în ani de zile în

grup de suport săptămânal pentru tineri

forma unor cursuri acreditate de colegiul

aflați în recuperare

psihologilor din România.
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Mulţumiri
Mulțumim mult tuturor donatorilor individuali care ne-au fost alături în anul 2018.
Mulțumim mult de tot și sponsorilor noștri, care în ciuda modificărilor legislative în ce
privește legea sponsorizării au continuat să ne susțină.
Voi sunteți cei care stați de fapt în spatele la tot ceea ce ați citit în acest raport. Pentru
că, fără voi, mulți copii și tineri nu ar avea persoane informate cu care să discute despre
droguri, alcool sau jocuri de noroc, nu ar beneficia de un mentor, părinții nu ar putea
fi sprijiniți și ajutați atât personal cât și-n relația cu copii, mulți tineri și familii nu ar
putea beneficia de consiliere și sprijin în momente critice pentru ei.
Vă mulțumim din suflet!
SC Krown interactive

SYKES Enterprises Estern Europe SRL

SC Energom SRL

SC ARFAM SRL

SC Total Cleaning Center SRL

SC UTILBEN SRL

Asociatia pentru Relatii Comunitare

Fan Telecom 52 SRL

SC Rise Solutions SRL

SC Oftaart SRL

Fundatia VIA

SC Optical Art SRL

United Way Romania

CESACO Invest SRL

Progravura SRL

SC Globus Transport SRL

Hosus Turism SRL

Progravura SRL
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