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Cuvânt
din partea
directorului
Este final de Martie 2020 și sunt deja zile
bune de când țara noastră și lumea întreagă
este afectată de pandemia cu COVID 19.
Răspândirea lui a fost atât de rapidă și atât de
agresivă încât, în doar câteva luni de când a
apărut în China, aproape că a paralizat
întreagă lume... Oamenii stau închiși în casă
din cauza restricțiilor dar și a fricii, școlile și
universitățile sunt închise de aproape o lună;
spitalele sunt suprasolicitate, unele se închid
din cauză că medicii se îmbolnăvesc, multe
firme sunt aproape de faliment sau trimit în
șomaj sute de mii de oameni... Viața așa cum
o știam în urmă cu doar o lună a dispărut
complet. Nu ne mai putem întâlni cu
prietenii, nu mai putem ieși în oraș sau la
cumpărături decât cu adeverință și strict
pentru nevoi personale urgente. Trăiesc un
sentiment de irealitate doar când scriu aceste
cuvinte.
Un lucru este clar – nu știm cum va arăta
viitorul de acum inainte. Nu știm ce va
însemna pentru societate și economie oprirea
activităților pentru câteva lui. Nu știm cum
vom fi afectați la nivel individual și nici la
nivelul muncii noastre de la Preventis.
Dar cred că este un moment important în care
avem ocazia să ne gândim serios la lucrurile
care contează cu adevărat în viața noastră; și
de asemenea, să ne uităm în urmă și să fim
foarte mulțumitori pentru lucrurile pe care
înainte le consideram normale. Din punctul
acesta de vedere, oprirea această forțață este
ceva binevenit.
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În acest moment de răgaz am realizat că unul
dintre cele mai importante lucruri pentru
mine sunt interacțiunile directe cu oamenii,
cu cei din familie și cu prieteni dragi.. Sau pur
si simplu cu oameni diverși și diferiți de la
care pot învăța ceva și care îmi pot îmbogăți
viața. Mi-e dor și abia aștept să ne putem
întâlni din nou în voie. Mi-e dor de colegele
de la Preventis cu care acum ne vedem doar
online, mi-e dor să văd copii și mentori, mi-e
dor să văd voluntarii care merg la școli și ne
povestesc despre interacțiunile lor cu elevii,
mi-e dor de oamenii cu sete de învățare care
participă la cursurile și seminariile noastre,
mi-e dor și de clienții care vin la consiliere și
de familiile lor.
Mi-e dor de oameni și mi-e dor de interacțiunea
cu ei. Și de normalitatea vieții. M-am bucurat
mult să mă pot uita în urmă la anul 2019 și să fiu
recunoscătoare pentru acea normalitate și
pentru toate interacțiunile avute atât personal
cât și la Preventis, cu atât de mulți oameni.
Sentimentul de bucurie și de apreciere pentru
tot ce am reușit, cu ajutorul lui Dumnezeu, să
facem în anul 2019 este mult mult mai mare în
aceste zile.
Îți mulțumesc din suflet că ne-ai fost aproape
în anul 2019. Și sper ca, parcurgând acest raport
care redă doar o frântură din interacțiunile
frumoase pe care le-am avut cu mii de copii,
tineri, părinți, sau profesioniști, să te bucuri și
tu de tot ceea ce, împreună, am reușit să facem.

Cu p�o�undă mulțumi�e
și cu multă speranță
pent�u viitor,

Violeta Fărăgău
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AM PORNIT ANUL 2019
CU CÂTEVA OBIECTIVE CLARE

IATĂ CUM AM ÎNCHEIAT
ANUL

ÎN MINTE:

2019:

Dacă în 2018 am dublat numărul de relații de
mentorat, ajungând la 50, anul acesta ne-am propus
să stabilizăm programul de mentorat și să
îmbunătățim toate procedurile de lucru

Să concepem și să tipărim un Manual de instruire al
Mentorului

Să inițiem și să derulăm grupului SMART – grup de
suport săptămânal pentru tineri dependenți aflați în
recuperare

Procedurile de lucru din programul de mentorat au
fost actualizate și eficientizate, acesta fiind mai
stabil și cu rezultate mai vizibile
Toți mentorii din programul de mentorat au beneficiat
de Manualul Mentorului, un ghid tipărit, util pentru
relația cu prietenul mai mic
Grupul SMART a fost inițiat, s-au produs materiale și
s-a realizat promovarea lui în diferite medii. Grupul a
funcționat regulat în perioada februarie-septembrie
2019

Să învățăm mai mult despre dependențele digitale în
rândul copiilor și să dezvoltăm activități și materiale
în acest domeniu atât de actual

Din Septembrie avem o colega nouă, Daiana Ilaș,
pregătită în domeniul tehnologiei digitale și care va
susține seminarii de instruire a părinților în vederea
prevenirii acestei dependențe la copii

Să pregătim video-uri educaționale pentru părinți pe
tema consumului și dependenței de substanțe

Am pregătit un plan tematic pentru 10 video-uri
educaționale pentru părinți; o parte din ele au fost
filmate deja

Să susținem cel puțin 20 de seminarii pentru părinți
pe teme antidrog

Să creștem numărul cursurilor de formare pentru
specialiști pe teme conexe cu prevenirea dependențelor

Am susținut 32 de seminarii pentru părinți pe tema
prevenirii a consumului de droguri și a dependențelorla copii.
Am avut un număr mare de seminarii și formări
pentru diverși specialiști: Formare de bază și
Masterclass în Interviul Motivațional, am susținut
cursul de adicții din cadrul Masterului de Psihologia
Sănătății Publice și Clinice, din cadrul Facultății de
Psihologie și Științele Educației, UBB Cluj, seminarii
antidrog pentru alte grupuri țintă (tineri corporatiști,
medici, părinți adoptivi, tineri din biserici)
Activitățile de prevenire pe care le oferim școlilor în
mod regulat au ajuns la un număr record de elevi.
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2019

încă un an cu
rezultate în cifre
și emoții

I

Anul acesta am fost UP, not high în 26 de școli clujene. Am
pornit cu dorința de a fi alături de elevi și de a-i echipa cu tot ce
au nevoie pentru a lua decizii bune pentru viața lor.Pentru noi,
prevenirea din școli înseamnă mai multe întâlniri cu câte o
clasă, în cadrul cărora aducem în discuție subiecte precum
alcoolul, tutunul, drogurile sau dependențele în general.
După ce dezbatem împreună cu elevii ce știu despre aceste
subiecte, le prezentăm informații clare și reale, pe care le-am
sistematizat în urma a zeci de ore de documentare și studii de
specialitate în acest domeniu dar și a experiențelor practice pe
care le avem în munca cu clienții cu dependențe.
Și pentru că de cele mai multe ori acceptăm mai ușor un
adevăr atunci când îl descoperim singuri, tehnicile folosite de
noi la clasă sunt menite să-i provoace și să-i ajute pe elevi să
gândească critic și să discearnă singuri ce le face bine și ce le
dăunează. În felul acesta, când un elev este motivat să își ia
angajamentul să stea departe de droguri în urma unei ore de
prevenire, credem că această decizie va avea ecou mult timp
în viața lui și va fi mai protejat.
Pe întreg parcursul anului s-au desfășurat campanii de prevenire
antidrog la elevi, în cadrul a 26 de școli gimnaziale și liceale, 222
clase și 5.511 elevi.
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CAMPANII DE PREVENIRE

Teen Challenge

GO UP, not high

În luna Mai, a avut loc o a treia întâlnire
de follow-up cu o parte din clasele cu
care ne-am întâlnit. Pentru această
întâlnire am colaborat cu 5 tineri, aflați
în diferite faze de recuperare din
dependență, din centrul rezidențial
Teen Challenge. Prin mărturiile lor
legate de consumul de droguri și efectele lui directe în viața acestora, ne-am
propus să întărim mesajele transmise
de-a lungul anului școlar în întâlnirile cu
elevii. Activitatea s-a adresat unui
număr de 1.377 elevi din 52 clase din
10 școli clujene.

Ne place mult la școală pentru că
ne plac activitățile cu copii și
adolescenți. Așa că, mergem și în
afara școlii, la grupuri care ne
cheamă și doresc activități
preventive.
În 2019, 396 adolescenți și tineri
din biserici, tabere, centre de zi
sau afterschool-uri au fost parte a
campaniei GO UP, not high.
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Mulțumirea

50 de voluntari

Dar dincolo de numărul mare de
elevi cu care am interacționat în
2019, mulțumirea ne vine din
numărul celor care au ales să
semneze un angajament de
prețuire a vieții lor.

Colega noastră Viorelia Bîrlădeanu,
care coordonează, planifică și organizează toate activitățile de prevenire,
are din 2019 un nou ajutor, noua noastră colega Daiana Ilaș. Acest lucru a
fost posibil și datorită susținerii voastre , prieteni, donatori și susținători
ai Preventisului.

Mulțumirea ne mai vine din
reacțiile elevilor în urma orelor
Preventis care ne-au confirmat
încă o dată că este nevoie de noi
și că munca noastră și-a atins
scopul!
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Implementarea efectivă a programelor
de prevenire a fost facută prin implicarea celei mai harnice echipe de
voluntari - 50 de voluntari minunați,
pe care îi apreciem și cărora le
mulțumim foarte mult!
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Programul
de mentorat
CONNECT
1-LA-1

De aceea a fost o bucurie în anul 2018 să putem
include lunar în program 50 de copii. Și ne dorim să
putem include și mai mulți copii în viitor.
Am constatat că, mai ales atunci când ai un număr
mare de copii, și implicit și de relații, este nevoie și
de instrumente de lucru simple și clare și o atentă
monitorizare care să ajute aceste relații să fie
eficiente.

II
Scopul programului de mentorat Connect 1-la-1 este
dezvoltarea unei relației de prietenie între un copil
la risc și un mentor suportiv. Această relație de
prietenie este bazată pe încredere și atașament. În
cadrul întâlnirilor 1-la-1, mentorul și copilul realizează
activități au caracter educativ și recreativ cu rol
protector major față de apariția comportamentelor
problematice la copii.

Impactul pe care relațiile 1-la-1 îl are în viața copiilor
din programul de mentorat Connect 1-la-1 l-am putut
vedea și noi de-a lungul anilor dar este și confirmat
de studii științifice de impact.
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Astfel în anul 2019 am lucrat pentru a îmbunătăți
procedurile de selecție, instruire și monitorizare ale
mentorilor și copiilor.
Totodată, echipa care lucrează în programul de
mentorat a beneficiat de mai multe formări – în
Interviul Motivațional, în terapia prin joc și cursuri pe
atașament, ceea ce a condus și la îmbunătățirea
comunicării cu mentorii și cu familiile copiilor. S-a
acordat o atenție deosebită mentorilor, prin sprijin și
suport continuu.
Tot cu acest scop a fost produs și publicat „Manualul
Mentorului”, un ghid practic pentru toți mentorii care
relaționează cu copii.
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În anul 2019
au beneficiat
de programul
de mentorat
60 de copii

Au fost implicați în relații unu-la-unu 75
de mentori voluntari – unii dintre copii
au încheiat contractul de relaționare de
un an cu mentorul lor pe parcursul
anului 2019, iar în urma evaluării fie au
ieșit din program, fie au continuat
programul cu un mentor nou. În total au
funcționat 75 de relații de mentorat
1-la-1. Lunar am avut aproximativ 50 de
relații copil-mentor, cu alte cuvinte, la
Preventis au înflorit 50 de prietenii.

„Vai, Ale! Mie îmi place așa de mult să ies
cu tine și de tine, tocmai pent�u că ești atât
de amuzantă!
Niciodată nu mă plictisesc!“
(Fetiță, 12 ani, programul de
mentorat Connect 1-la-1)

Nu doar că au înflorit, au adus și roade:
copii mai deschiși, mai comunicativi,
care și-au depășit temeri, care sunt mai
interesați de activitățile de afară, care
au mai multă încredere în ei, o stimă mai
bună de sine,
mentori care și-au
depășit limite, care au ieșit din zona lor
de confort, care au învățat să pună
limite, să aibă mai multă răbdare, să fie
mai iubitori și mai pozitivi.
Și dacă ar fi să vă spunem câteva
cifre, atunci 2019 este despre cele
1.134 de întâlniri unu-la-unu între
copii și mentori și cele 3.525 de ore
petrecute împreună de mentori și
copii.
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Am organizat
și câteva
evenimente
pentru copii
și mentori:
EXCURSIE LA
PEȘTERA MEZIAD ȘI
PEȘTERA CU CRISTALE
DE LA MINA FARCU

În vară a avut loc o excursie de o zi pentru copii și
mentori la Peștera Meziad și Peștera cu Cristale de la
Mina Farcu, în județul Bihor, pentru copii și mentori.
Ne-am strâns cu mic și mare și am parcurs traseul
prin cele 2 peșteri și un traseu tematic prin pădure.
Ne-am dorit ca prin această excursie să creștem
atașamentul și încrederea dintre copil și mentor. Și
cum s-ar putea face asta mai bine decât fiind umăr la
umăr în locuri noi, făcând activități noi și provocatoare,
în care e nevoie să ai încredere în celălalt.

TABĂRĂ LA
TĂȘULEASA SOCIAL
În toamnă ne-am aventurat într-o excursie la Tășuleasa Social în jud. Bistrița. 23 de copii din programul de
mentorat au învățat despre munca în echipă, natură, ecologizare și protecția mediului în Pădurea Pedagogică și
au participat la o expediție pe traseul numit Via Transilvanica unde au studiat lanțurile muntoase din împrejurimi.
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MentorFest

MentorFest este un eveniment
anual marca Preventis în care dorim
să celebrăm impactul și prezența
atât de benefică pe care mentorii o
au în viața copiilor din Programul de
Mentorat Connect 1-la-1

În cea de-a doua ediție a acestui eveniment, am avut un invitat special artistul plastic Petru Leahu. Acesta a creat un moment artistic modelând din
lut, acolo pe loc, chipul unui copil. Este frapantă asemănarea sufletului unui
copil cu lutul. Precum un artist, atunci când modelează, își lasă amprenta
asupra lucrării, tot așa un mentor își lasă amprenta în viața prietenului mai
mic prin timpul pe care îl petrec împreună. Suntem recunoscători să avem
42 de mentori de un an, de doi, de trei sau chiar mai mult și să vedem cum
aceste relații transformă vieți. La acest eveniment au participat 80 de
persoane.

Seara de Crăciun

Sau cel mai așteptat moment al anului. Și ca să vedeți cât de așteptat a
fost evenimentul (dar și cadourile) nu a lipsit nici un copil din cei 50. În total
am fost o familie maaare de 111 persoane.
Am colindat, ne-am jucat, ne-am distrat, am primit cadouri și am mâncat și
pizza (preferata copiilor). Și mai ales am putut vedea o scenă de teatru de
păpuși cu tematică de Crăciun. Bucuria și recunoștința ne-au umplut inimile!
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Activități destinate
părinților cu copii
în programul
de mentorat
EDUCARE PARENTALĂ
„CERCUL SIGURANȚEI” ȘI
GRUPUL DE SUPORT
PENTRU MAMELE COPIILOR

Pentru ca un părinte să fie disponibil și să aibă
resurse pentru copilul său, are nevoie de sprijin și
suport. De aceea prin Programul de suport și
educare parentală le-am venit în întâmpinare
părințiilor copiilor din programul de mentorat. Astfel
în anul 2019 am oferit părinților programului de
educare parentală „Cercul Siguranței”, totodată,
lunar am organizat un grup de suport pentru
mamele copiilor din program.
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Cercul siguranței este un program de educare
parentală bazat pe mai bine de 50 de ani de cercetări cu privire la atașament și efectele acestuia
asupra copiilor. Programul s-a desfășurat pe parcursul a 7 întâlniri în cadrul cărora părinții au învățat
despre nevoile lor, despre nevoile pe care copiii le
au și despre modul în care ei ca părinți pot să își
gestioneze mai bine emoțiile, astfel încât să poată
răspunde nevoilor copiilor pentru a construi un
atașament securizant. Părinții au reflectat, într-un
cadru suportiv emoțional la modul în care au crescut
și la felul în care relația cu proprii părinți afectează
modul în care își cresc copiii. Au învățat și despre
repararea relațiilor și despre modul în care pot oferi
mai multă siguranță copiilor.

I

Grupul de suport pentru mamele copiilor din
programul de mentorat Connect 1-la-1 a fost cea mai
bună modalitate de
susținere emoțională a
mamelor care întâmpină momente de dificultate în
viața personală și familială, în vederea întăririi capacității lor de a reprezenta o resursă cât mai stabilă
pentru copiii lor. Pentru cele mai multe dintre ele,
întâlnirea lunară a grupului de suport este singura
dată când ies în oraș și își permit să se răsfețe. Ele
apreciază participarea la grupul de suport pentru că
se pot deconecta de la problemele lor zilnice.
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Cursuri și formări
organizate de
Preventis
în domeniul
prevenirii
și intervenției
antidrog

Părinții reprezintă un element extrem de important
în prevenirea consumului la copii. În ultimii ani,
pentru noi, a devenit o preocupare să fim o resursă
pentru părinți, în sensul de a-i educa cu privire la
droguri și modalități de a preveni consumul la copiii
lor.

III
De aceea în 2019 am participat la peste 30 de
seminarii de prevenire a consumului de droguri
destinate părinților. Împreună cu aceștia am încercat
să răspundem la o întrebare deloc ușoară „Ce poate
face un părinte pentru a fi mai protectiv pentru
copilul său?”. De asemenea au fost organizate 5
seminarii pentru părinți cu titlul „Dependențele
moderne – Ce pot face eu să-mi protejez copilul?”
incluzând în discuție și subiectul dependenței de
tehnologia digitală. Cei 760 părinți participanți au
fost informați, dar și încurajați și motivați să facă tot
ceea ce pot pentru binele copiilor lor, și protejarea
acestora de consum și dependențe.

Pentru echipa Preventis, care nu este mare, a
ajunge la atât de mulți părinți, pe lângă restul activităților noastre a fost un efort foarte mare. Acesta a
fost motivul pentru care am început să lucrăm la
materiale de educare antidrog care să poată
ajunge la mai mulți părinți și specialiști care
lucrează cu adolescenți și tineri. Am luat îngrijorările
și întrebările părinților și am căutat răspunsuri. Ce îi
face pe unii tineri să consume droguri?, De ce sunt
adolescenții mai vulnerabili față de dependență
decât adulții?, Care sunt efectele consumului de
droguri la adolescenți? Cum să discut cu copilul
meu despre droguri? Și totuși, ce să zic... despre
dependență?.
Nici o ocazie de a ne întâlni cu profesori, psihologi,
bibliotecari, medici, lideri de tineret nu a fost
irosită și ne-am propus să îi echipăm pentru a lupta
contra dependențelor. 10 seminarii sau workshop-uri
au fost susținute in acest an și 340 de persoane au
participat.
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Interviul
motivațional

La toate acestea se adaugă și susținerea cursului
„Metode de prevenire și intervenție în adicții”
desfășurat în cadrul Masteratului de Psihologia
Sănătății Publice și Clinice al Universității Babeș-Bolyai.
La acest curs au participat 13 masteranzi anul II și a
fost susținut de dr Tabita Cernica și psih. Ștefana
Răcorea, colegele noastre dăruite recuperării din
dependență.
A fost împlinitor pentru noi să contribuim la formarea
acestor tineri specialiști.
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I

Despre schimbare am învățat și noi și cei 35 de
profesioniști din domeniul social în cadrul
„Formării de bază în interviul motivațional”, și a
„Masterclass-ului în Interviul Motivațional”.
Acum câțiva ani, când am participat la primele
formări de acest fel, am simțit că am găsit o
comoară. Și pentru că acest tip de comori sunt cu
atât mai strălucitoare cu cât ajung la mai mulți
oameni formarea în interviul motivațional a devenit
o tradiție pentru noi.
Nici nu a trecut bine anul, că deja cu mult entuziasm,
pregătim următorul curs.
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Intervenție
în adicții

Consiliere
în adicții

IV

După o perioadă de la finalizarea programului de
recuperare de la Preventis unul dintre clienții de
anul acesta ne-a spus „Marea schimbare este că am
învățat să trăiesc în adevăr – cu mine însumi și cu
alții. Sunt un om liber!”. În acest an am avut ocazia să
fim alături, pentru o perioadă mai scurtă sau lungă
de timp, celor peste 100 de oameni care ne-au
cerut ajutorul.
Peste 300 de ore efective de consiliere, sute de
telefoane, sute de ore în care ne-am pregătit pentru
a le veni în ajutor în cel mai bun mod posibil.
Așa că nici o cifră nu rămâne fără ecou, și ce ecou
minunat este adevărul!

Grup de
suport
SMART

În luna Februarie 2019 au început întâlnirile grupului
de suport pentru tineri dependenți aflați în recuperare.
Un grup deschis atât pentru tinerii aflați în programul de recuperare al Asociației Preventis cât și pentru
alți tineri din comunitate afectați de adicții.
Pentru tinerii de la Smart și pentru aparținătorii tinerilor
care suferă de dependență am produs materiale ultile
și bine documentate.
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Activități de
conștientizare
publică
împotriva
drogurilor
și dependenței
Am marcat Ziua Internațională Antidrog 2019 prin
organizarea campaniei „CONNECT WITH PEOPLE
not with drugs.” Această campanie a fost ulterior
replicată de 3 ori pe parcursul verii. Ne-am dorit să fie
conștientizată mai mult valoarea conectării interumane,
în defavoarea "conectării" cu substanțe sau comportamente ce produc dependență.
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Fiecare participant a contribuit la construcția unei
porți, un simbol al conexiunii și deschiderii dintre
oameni. O poartă construită din valori și calități, o
cale sănătoasă spre consolidarea relațiilor dintre
noi. Conectarea cu substanțe adictive ne deconectează de persoanele semnificative din viața noastră.
Iar relațiile neîmplinitoare ne fac vulnerabili spre
dependență. Astfel, Ziua Internațională Antidrog din
acest an a devenit un prilej de sărbătorire şi consolidare a relațiilor interumane sănătoase, cu rol
protectiv faţă de dependență. Am ales să facem
acest lucru invitând trecătorii să aleagă și să noteze
pe o plăcuță din lemn pe de-o parte ce pot oferi ei
într-o relație cu cineva drag iar pe de altă parte ce
așteaptă să primească în relațiile semnificative din
viața lor.

V
Un alt punct de interes pentru clujeni a fost standul
“NUMA’ ZIC” unde toți cei interesați au beneficiat
de informații care să răspundă întrebărilor lor. Tot
aici, părinții adolescenților au găsit materiale despre
emoțiile specifice acestei vârste și gestionarea lor.
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Cifrele
înseamnă oameni
și ne bucurăm
să împărtășim cu voi
câteva cuvinte
din partea lor

„Când am pornit de acasă, fetița mi-a spus că e tare
fericită. Am întrebat-o de ce și dacă are ceva să îmi
povestească, dar ea mi-a spus ca e pur și simplu
fericită fiindcă e cu mine. Asta m-a bucurat, m-a
emoționat și am luat-o în brațe.”
(Mentor în programul de mentorat Connect 1-la-1)

„Ați deschis un subiect pe care unii părinți nu o fac
cu copiii lor probabil și simplul fapt că ei nu sunt
informați. Părerea mea e că voi deschideți mințile
oamenilor spre calea bună. A fost o oră din care am
învățat ceva bun, mulțumesc!”

„Îți mulțumesc, Cristina pentru toate zilele petrecute
împreună în anul 2019. Sunt norocoasă să am o
mentoră ca tine. Sunt bucuroasă că ești mentora
mea. Eu chiar te iubesc."

(Băiat, 15 ani, participant campanie de prevenire în
școli)

(Fetiță, 11 ani, programul de mentorat Connect 1-la-1)

„Mă gândesc destul de des în ultima vreme că poate
nu facem chestii sofisticate sau grandioase și avem
întâlniri destul de simple, sper să nu ajungă A. să se
plictisească cu mine. Dar apoi se întâmplă câte-o
chestie cum s-a întâmplat și azi, în care fără să mă
laud, dar mă simt valoros, și nu neapărat valoros că
aș fi realizat ceva anume, de grandoare, ci valoros
prin simplul fapt că sunt acolo pentru el și realizez că
pentru el e tot ceea ce contează. Și îmi trece nevoia
de a mă afirma prin chestii sofisticate.”

„Această oră a fost una folositoare. Am realizat cât
de multe poți să pierzi în schimbul unei
plăceri/dorințe. Concluzia finală: ar trebui să ne
respectăm pe noi înșine și apoi și pe cei din jur.”
(Fată, 16 ani, participantă campanie de prevenire în
școli)

(Mentor în programul de mentorat Connect 1-la-1)

„Ați făcut ceva excepțional! Bravoo! As lua acesta
poarta a conectării în sufletul meu și as oferi tuturor!”

„La această ședință cu părinții parcă mi s-au deschis
ochii, este adevărat că trebuie să vorbim cu copiii
despre dependență și că trebuie să ne pregătim
bine legat de cum vom face asta”

(Participant campanie publică stradală)

(Tată, participant seminar de prevenire a consumul
de droguri la adolescenți.)
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„Am întrebat - o ce și - ar dori de ziua ei și am rămas
uimită de răspunsul pe care l-am primit. Eu sunt
mulțumită cu orice, dar mai ales să am o familie
bună, să învăț bine și să ies cu tine. Ăsta e cel mai
frumos cadou. M-a uimit maturitatea ei. Mi-a amintit
de un lucru ca noi nu avem nevoie de cadouri, ci de
prezența celor dragi nouă. Avem nevoie de timpul
lor și dragostea lor. Asta am învățat de la D. în seara
asta.”

"IM m-a pus față în față cu punctele mele vulnerabile,
atunci când vorbesc cu oamenii, dar nu m-am simțit
lăsată singură în fața lor, și nici nu m-am simțit acuzată, pentru că interviul motivațional mi-a oferit pași
concreți de a ieși din impas. Abordarea nu numai că
a fost foarte practică, dar a fost și profundă, în egală
măsură!"
(Participantă formare în Interviu Motivațional)

(Mentoră Proiectul de mentorat Connect 1-la-1)

„Vai, Ale! Mie îmi place așa de mult să ies cu tine și
de tine, tocmai pentru ca ești atât de amuzantă!
Niciodată nu mă plictisesc!“
(Fetiță, 12 ani, programul de mentorat Connect 1-la-1)

„E cel mai important lucru pe care l-am făcut până
acum în viața mea, pentru că e total opusul a ce
făceam acum câțiva ani. E important că sunt acolo și
dacă se poate, să ajut cu ceva în dezvoltarea
elevilor.”
(Voluntară campanie de prevenire în școli)

„Mă bucur că ați venit: pentru mine a fost ceva care
mi-a răspuns la multe întrebări. Mi-a plăcut felul în
care a fost organizat și felul în care s-a interacționat.
Vă urez succes mai departe.”
(Fată, 14 ani, participantă campanie de prevenire în
școli)

„Sunteți simpatice și activitatea a fost uimitoare.”
(Fată, 12 ani, participantă campanie de prevenire în
școli)
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„Atributele unei întâlniri Preventis: bună dispoziție,
comuniune, sensibilitate, răsfăț. Mulțumim frumos
pentru tot.”
(Participantă grup de suport pentru mamele copiilor
din programul de mentorat)

„În acest minunat an, în care am fost voluntară la
Preventis, am întâlnit oameni minunați, am avut
parte de experiențe de învățare si dezvoltare, dar
cel mai important lucru a fost ca am învățat să mă
dedic pentru ceilalți și să realizez că nu doar eu
contez. Oamenii din jurul meu sunt la fel de importanți și primești cea mai mare satisfacție când știi că
ai făcut un bine pentru aproapele tău. Iubesc să
merg la ore și să mă întâlnesc cu adolescenții.”
(Voluntară campanie de prevenire în școli)

„La Preventis mi-am descoperit o noua pasiune:
adolescenții. Mi-am dat seama cât de bine mă simt în
mijlocul lor, și cât de mult îmi doresc să crească ca
adulți sănătoși și integri din toate punctele de
vedere.”
(Voluntară campanie de prevenire în școli)
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„Am început să pregătim barca și ne-am dat drumul
pe Someș. Ceea ce mi s-a părut grozav a fost faptul
că dacă dădeam doar eu din vâsle stăteam pe loc,
deoarece era destul de puternic curentul și l-am
auzit pe P. spunând de câteva ori că nu mai poate,
chiar pe la începutul plimbării. Replica mea: E ok P.,
mai ia o pauză, dar să știi că nu ne mișcăm de pe loc
dacă nu vâslești și tu. Când a auzit a continuat și el
să vâslească și am început să ne mișcăm iarăși pe
apă. I-a plăcut foarte mult și cred că l-a ajutat să mai
iasă din zona lui de confort, pentru că de obicei
renunță repede și experiența aceasta chiar l-a ajutat
să nu se dea bătut așa ușor”
(Mentor în programul de mentorat Connect 1-la-1)

„Întâlnirile lunare sunt două ore într-un univers
oarecum "paralel", menite să ne binedispună, să
ne încurajeze. Exist și pentru mine, nu doar
pentru cei din jur, asta mă ajută Preventis să
conștientizez...Mulțumesc!”
(Participantă grup de suport pentru mamele copiilor
din programul de mentorat)

„Ce înseamnă pentru mine Preventis și întâlnirile
lunare cu mămicile: înțelegere, căldură, deconectare
de la treburile zilnice, prietenie, zâmbete....oameni
faini!”
(Participantă grup de suport pentru mamele copiilor
din programul de mentorat)

„Este minunat ca "cineva" să se gândească și la noi,
mamele, și să ne dăruiască astfel de momente
"magice" doar pentru noi și sufletul nostru. Aceste
momente de deconectare sunt o necesitate pentru
a putea funcționa în parametrii normali, fapt pentru
care vă mulțumesc că încă funcționez. Mă bucur
nespus să fac parte din această "comunitate" și vă
mulțumesc fiecăreia în parte pentru bunătatea și
prietenia voastră”

„Preventis înseamnă pentru mine un model de
solidaritate, dragoste de aproapele tău, empatie cu
mame care își iubesc copiii și încearcă prin această
ocazie să se alinte, răsfețe și ele, astfel încărcându-se
cu multă energie pozitivă, noi prietenii strânse care
devin o a doua familie.”

(Participantă grup de suport pentru mamele copiilor
din programul de mentorat)

(Participantă grup de suport pentru mamele copiilor
din programul de mentorat)

„Apreciez foarte mult profesionalismul vostru și
sincer, cred că am participat la cel mai bun curs de
când vin la Cluj și care merita să fi fost plătit cu sume
consistente...! Vă doresc, întregii echipe să aveți
sănătatea și energia necesară de a continua să
faceți tot ceea ce știți mai bine!”
(Participantă curs de adicții la master)

„Este minunat ca "cineva" să se gândească și la noi,
mamele, și să ne dăruiască astfel de momente
"magice" doar pentru noi și sufletul nostru. Aceste
momente de deconectare sunt o necesitate pentru
a putea funcționa în parametrii normali, fapt pentru
care vă mulțumesc că încă funcționez. Mă bucur
nespus să fac parte din această "comunitate" și vă
mulțumesc fiecăreia în parte pentru bunătatea și
prietenia voastră”
(Participantă grup de suport pentru mamele copiilor
din programul de mentorat)
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Planuri de viitor
pentru anul

2020
CINE
SUNTEM
NOI?

În spatele cifrelor și a emoțiilor din acest
raport suntem noi, echipa Preventis.
Și deși am avut parte de câteva
schimbări anul acesta, suntem la fel de
vesele, puternice și cu dragoste pentru
oameni. Ne-am despărțit, pentru o
perioadă, de Damaris și le-am primit în
echipa noastră pe Daiana și pe
Alexandra.
Am participat la multe formări, ne-am luat
timp să gândim cum să facem lucrurile
mai bine, mai eficient și am fost
neobosite pentru că ne dorim
să facem bine!

Pe lângă activitățile
obișnuite, ne-am dori
să creștem și să ne
dezvoltăm în cel puțin
următoarele aspecte.

Pentru a fi în acord
cu noile standarde
de calitate impuse
de legislația din
domeniul serviciilor
sociale ne propunem
să relicențiem cele
două centre prin care
Preventis funcționează

Pregătirea/realizarea
a unui KIT educațional
de prevenire online
promovat la nivel
național.

Regândirea unui
sistem de evaluare
al programelor de
prevenire din scoli
și a mentoratului

Demararea unei
campanii noi de
recrutare de
donatori prin
Debit Direct
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Venituri si cheltuieli în 2019

Venituri

691.378 LEI

Sponsorizări companii

158.306 lei

Donatori individuali

309.279 lei

Venituri din Subvenție de
la bugetul loc L34

205.032 lei

3%
23%
29%

18.761 lei

Venituri din activ. economice

45%

Cheltuieli

511.307 lei
5% 2%
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Implementare programe

158.306 lei

Salarii și beneficii, inclusiv taxe

309.279 lei

Costuri administrative

205.032 lei

Chelt aferente activit
economice

18.761 lei

30%

63%
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Biblioteca Județeană Octavian Goga

Mulțumim
Partenerilor și
Colaboratorilor
noștri:

Inspectoratul Școlar Județean Cluj

Centrul de Prevenire, Evaluare și
Consiliere Antidrog

Asociaţia Teen Challenge (Bucureşti)

Direcția Generală de Asistență Socială
şi Protecția Copilului
Fundația Prison Fellowship - Centrul
de Zi pentru Integrarea Socială a
Copiilor

DASM

Organizația Creștină Ecce Homo

Centrul de Voluntariat

Universitatea Babeș-Bolyai Cluj

Federaţia ROSAAC

Fundația „Pas cu Pas”

Fundația Română pentru Copii,
Comunitate și Familie

Asociatia Pentru Relatii Comunitare
Cluj

Spitalul Clinic Județean de Urgență
Cluj

Spitalul Clinic de Urgență pentru
Copii Cluj-Napoca
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ANCORMEDIA SRL

Mulțumiri
speciale
sponsorilor si
donatorilor
noștri
La fiecare pas, suntem foarte
recunoscători și mulțumitori. V-am
simțit mergând umăr la umăr cu noi!
Contribuția voastră a făcut ca tot ce
ați citit în acest raport să fie posibil.
Mulțumim mult de tot,
donatorilor individuali!

ARFAM SRL
ASOCIAȚIA 4D PARTNER
ASOCIAȚIA PENTRU RELAȚII COMUNITARE
CLAR IMPORT EXPORT SRL
DARUSITUR SRL
KROWN INTERACTIVE
METROPOLIS INVESTITII IMOBILIARE SRL
OFTAART SRL
OPTICAL ART SRL
PMA COMPRESSOR SERVICE SRL

Mulțumim din suflet sponsorilor
noștri!

PROGRAVURA SRL
QUBIZ APPS SRL
QUBIZ SOLUTIONS SRL
SAB EXPERT SRL
SAB HR SRL
SYKES ENTERPRISES ESTERN EUROPE SRL
THOMSON ONLINE BENEFITS SRL
UTILBEN SRL
YONDER SRL
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