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Cuvântul
directorului
2020
Anul 2020 va rămâne în istorie fără doar

repliem repede. „Reconfigurarea traseului”

și poate. Anul în care virusul Sars-Cov-2 a

cum se zice. Așa din mers, fără prea mult

paralizat o lume întreagă. Stări de urgență

timp de a planifica. Acum când mă uit în

în care am fost forțați să stăm în casă,

urmă la anul 2020, realizez că ceea ce

granițe închise, industria aeronautică și

a fost o mare provocare, a devenit o

cea hotelieră aproape paralizate. Un an

oportunitate de învățare, de creștere și

plin de frică, în care ne-am învățat să ne

de dezvoltare.

îndepărtăm unii de alții de teamă că vom
fi infectați cu acest nou virus. Un an în

Nu am mai putut să ne derulăm activitățile

care mulți oameni și-au pierdut viața din

așa cum ne-am planificat, DAR, am putut

cauza acestui virus și probabil mulți alții

să facem multe lucruri la care fie am visat

din cauza faptului că nu au avut acces la

fie erau restante pentru că nu am avut timp

servicii medicale la timp...

să ne ocupăm de ele până acum.

A fost un an provocator pentru întreaga

Astfel,

lume și un an cu provocări mari și pentru

îmbunătățim

noi la Preventis. Am început cu elan și

nostru, am demarat planificarea și scrierea

cu planuri clare în minte legat de ce vom

unui KIT cu lecții de prevenire, pentru

face, gândite încă din Septembrie 2019.

profesorii din toată țara, care va fi disponibil

Planurile s-au spulberat aproape complet

online. Un alt lucru cu totul nou a fost că

pe la mijlocul lunii Martie și a trebuit să ne

am susținut webinarii pentru profesori și
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în

pandemie

am

funcționalitatea

reușit

să

site-ului

părinți pe teme legate de adicții sau de

Iată cum un moment atât de greu, a devenit

comunicarea cu copiii și adolescenții lor,

o oportunitate pentru noi. Pandemia a

fapt care ne-a permis să împărtășim din

deschis uși noi și a accelerat adaptarea

resursele noastre la nivel național (am

serviciilor noastre la mediul online, în timp

avut webinarii cu sute de participanți din

foarte scurt. Am învățat multe lecții, atât

toată țara). Tot în pandemie am obținut

personal cât și ca echipă. Poate cea mai

acreditarea Colegiului Psihologilor din

importantă dintre ele, pe care sper să nu

România pentru cursul de Formare de bază

o uităm niciodată este aceea că, orice

în adicții, lucru pe care ni-l doream de ceva

problemă sau provocare, este în același

vreme. Și minunea a culminat în a doua

timp și o mare și importantă oportunitate

jumătate a anului, când am fost abordați

de creștere și dezvoltare!

de cei de la Observatorul Român de
Sănătate în vederea unui parteneriat care

Vă mulțumesc mult că ați fost alături de

ne va permite dublarea numărului de copii

noi și în acest an dificil și sper ca anul care

incluși în programul de mentorat Connect

urmează să fie mai ușor și pentru noi și

1-la-1 și angajarea a 4 noi persoane. Am

pentru dumneavostră. Dar oricum va fi, să

urmărit dezvoltarea de grupuri de suport

nu uităm că, orice provocare este de fapt o

pentru adolescenți și testarea eficienței

mare oportunitate!

mentoratului pentru copiii care intră în
program la vârsta adolescenței.

Cu drag și cu mulțumire,
Violeta Fărăgău
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2020

un an în care am transformat
provocările în oportunități.
Anul 2020 ne-a provocat să avem o perspectivă diferită asupra activităților
noastre. O perspectivă în care am căutat să facem din provocările aduse de
pandemie, oportunități. Oportunități de a fi în continuare alături de copii,
adolescenți și adulții în nevoie.

Dacă la începutul anului ne-am bucurat

...restul anului 2020 ne-a provocat să

din plin de mulțimea întâlnirilor față în

ne adaptăm întâlnirile lumii online.

față…
Dacă primele luni le-am petrecut alături

...următoarele luni ale anului ne-au

de voluntarii noștri cu care am ajuns în

forțat să ne mutăm toate activitățile

școli la elevii clujeni…

de prevenire pe Zoom – o adaptare
binevenită.

De la pliante, broșuri și alte materiale în

...am ajuns să dezvoltăm și să revizuim

format fizic…

multe materiale informative în format
digital, disponibile la un clic distanță.

Dacă până acum am reușit să ajungem

...acum am găsit o oportunitate de a

la adolescenții clujeni cu programul de

ne folosi de online pentru a ajunge la

prevenire antidrog…

cadrele didactice și elevii din întreaga
țară – începând astfel să susținem
webinarii pe diferite teme.
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De la cursuri de formare pentru specialiști

...am acreditat și susținut în mediul

susținute față în față...

online

cursuri

de

formare

pentru

specialiști pe teme conexe cu prevenirea
dependențelor.
Dacă la începutul anului 2020 am avut

…la finalul anului am avut și relații de

doar relații de mentorat fizice…

mentorat online.

Dacă până în luna martie 2020, atunci

…acum relațiile pot continua pe termen

când un mentor sau un copil se muta din

lung, în varianta online, indiferent de

localitate, relația se încheia…

spațiul fizic.
întâlniri

…am învățat că alternativa online este

individuale sau de grup cu mentorii doar

uneori mai accesibilă atunci când cea

fizic…

fizică devine imposibilă.

De la voluntarii din Cluj-Napoca…

...avem accest la voluntari din orice colț

Dacă

obișnuiam

să

avem

al lumii, întrucât pot desfășura activități
online.

...și nu ne pare rău pentru că astfel am reușit să devenim și mai buni în ceea
ce facem!
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La începutul acestui an,
am avut alături de noi:

• tineri și adolescenți, alături de care am

astfel, în primele 3 luni din an, UP, not

țintit să ajungem tot mai sus. Ce înseamnă

high în campaniile de prevenire antidrog

pentru noi a ajunge tot mai sus? Înseamnă a

în 5 școli clujene. Am trecut pragul la 29

ne echipa foarte bine în vederea luării unor

de clase și ne-am văzut cu 740 de elevi.

decizii informate cu privire la consumul de

Tot în acest început de an, pentru că iubim

substanțe. Am susținut câte 2 activități la

să ajungem să ne întâlnim cu cei care ne

fiecare clasă și am abordat teme precum

solicită, am avut o întâlnire cu 37 de tineri

consumul de alcool, tutun, droguri și

și adolescenți din comunitatea Oastei

subiectul dependenței în general. Am fost

Domnului.

• 370 de părinți ai elevilor cu care ne-am întâlnit în cadrul a 13 seminarii în care am
abordat teme legate de: prevenirea consumului de droguri la adolescenți și cum să
vorbim cu aceștia despre subiectul consumului de droguri dar și despre utilizarea
tehnologiei digitale și riscurile folosirii acesteia de către copii și adolescenți.
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• 35 de specialiști, care au participat la formarea de bază în Interviul Motivațional,
dornici să învețe mai multe despre tehnicile, instrumentele și stilul colaborativ de
conversație care întărește motivația și angajamentul spre schimbare al unei persoane.

Începând cu luna martie, anul 2020 a arătat puțin diferit. Această lună a
fost urmată de incertitudine și provocări legate de activitatea de prevenire
a dependențelor la copii și tineri iar pe de altă parte consumul de droguri a
continuat să fie o problemă care necesita toată atenția noastră. Având în minte
copiii, adolescenții, tinerii și părinții acestora, am fost provocați să învățăm să
facem față cât mai bine perioadei de pandemie și izolare socială. Astfel n-am
abandonat lupta ci am transformat această provocare într-o oportunitate: am
adaptat și mutat toate activitățile și materialele noastre în online.
Iată cum a decurs pentru noi restul anului 2020:
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Campaniile de
prevenire

Am continuat lupta împotriva consumului

adictive la adolescenți, pentru orele

de droguri reușind astfel să fim alături

online, iar astfel am avut discuții legate

de elevi în cadrul orelor online. Nevoia

de consumul de droguri sau alcool cu

de a continua echiparea acestora cu tot

825 de elevi din 35 de clase, 6 școli.

ce au nevoie pentru a lua decizii bune
în viața lor, a fost cu atât mai mare cu

Alături de noi în acest parcurs au fost

cât izolarea și incertitudinea i-a dus pe

nelipsiți voluntarii noștri harnici și dornici

mulți adolescenți în locul în care au văzut

de a-i vedea pe adolescenți liberi de

drogurile ca fiind parte din soluția la

orice dependențe.

problema actuală. Am adaptat curricula,
activitățile

și

materialele

legate

de

prevenirea consumului de substanțe
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Programul de mentorat
CONNECT 1-la-1
Activitățile

unu-la-unu

au

caracter

educativ și recreativ și urmăresc realizarea
unui atașament sănătos între copii și
mentori, cu rol protector major faţă de
apariţia comportamentelor problematice
la copii. În anul 2020 întâlnirile dintre
mentori și copii au avut loc atât fizic cât
și online, ca urmare a restricțiilor impuse
de pandemie.
Au avut loc mai mult de 700 de întâlniri,
de impact, unu-la-unu între copii și
mentori și peste 1656 de ore petrecute
împreună de către aceștia. 58 de copii au
beneficiat de programul de mentorat, iar
dintre aceștia, 7 au fost recrutați în anul
2020. În ciuda provocărilor și distanțării
din

timpul

pandemiei,

s-au

alăturat

programului nostru 16 mentori noi. În total
au funcționat 62 de relații de mentorat
1-la-1 și le suntem mulțumitori celor 62
de mentori voluntari fără de care nu am
fi reușit.
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Totodată au avut loc 159 de întâlniri
individuale cu mentorii și numeroase
conversații telefonice de consiliere și
sprijin cu o parte din mentori, în vederea
monitorizării
rezolvarea

relațiilor,
unor

dar

situații

și

pentru

problematice

întâmpinate de aceștia în relația cu copiii
sau familiile acestora.
Datorită faptului că ne-am dorit să fim
un real ajutor pe întreaga perioadă a
pandemiei,

pentru

copiii

din

cadrul

proiectului și familiile acestora, am realizat
95 vizite de evaluare, întâlniri de suport
și monitorizare.

MentorFest
Anul acesta, cea de-a treia ediție a

copiilor din program. În total au participat

evenimentului MentorFest a avut loc

55 de persoane, dintre care 37 mentori,

online. A fost o zi în care am celebrat

sponsori, colaboratori și alți invitați.

mentorii care s-au implicat cel puțin 12 luni
în programul de mentorat Connect 1-la1, respectându-și astfel angajamentul.
Mai mult, am celebrat determinarea și
sârguinciozitatea acestora de se întâlni în
continuare cu copiii, fie online, fie fizic.
Scopul acestui eveniment a fost de a
marca impactul pe care mentorii îl au în
relațiile 1-la-1 prin prezența lor în viața
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Seara de Crăciun
O seară în aer liber în care am căutat
comori alături de 31 de copii și 27 de
mentori

din

programul

de

mentorat

Connect 1-la-1. Alături de noi în această
aventură au fost și voluntarii care au ajutat
la

organizarea

evenimentului.

Fiecare

echipă mentor-copil a avut de parcurs
un traseu de la o „stație” la alta, unde
au primit provocări distractive, dar și de
a afla povestea nașterii Domnului. La
ultima stație au primit și cadouri realizate
de „ambasadori” ai Asociației Preventis.
Ne-am dorit să putem oferi copiilor din
program posibilitatea de a petrece un
moment special de Crăciun împreună cu
mentorii lor, care să contribuie la întărirea
atașamentului din relațiile 1-la-1.
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Activități destinate părinților
cu copii în programul
de mentorat
Program de educare parentală
„Școala Părinților”
Credem în importanța creșterii gradului

participat părinții din cadrul programului

de conștientizare a părinților cu privire

de mentorat.

la riscurile asociate utilizării abuzive a
tehnologiei digitale, precum și în echiparea

„Banometru” un curs de educație

lor în a avea un rol preventiv activ față de

financiară la care au participat 102 de

instalarea dependenței digitale la copii

beneficiari în cadrul căruia am dorit să îi

și adolescenți. În cadrul seminarului

ajutăm pe aceștia în gestionarea cât mai

„Tehnologia digitală în mâinile copiilor” au

bună a finanțelor.

Grup de suport pentru mamele
copiilor din programul de mentorat
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Pentru 20 de mame ale copiilor din

și familială, în vederea întăririi capacității

programul de mentorat s-a desfășurat

lor de a reprezenta o resursă cât mai

lunar un grup de suport. Perioada de

stabilă pentru copiii lor. Întâlnirile au

incertitudine și izolare socială din timpul

cuprins activități de ventilare emoțională,

pandemiei nu a fost tocmai ușoară de

instruire în vederea gestionării eficiente

aceea ne-am dorit să le oferim susținere

a emoțiilor și de îmbunătățire a relației

emoțională

cu copiii, cât și activități de socializare,

mamelor

care

întâmpină

momente de dificultate în viața personală

explorare și relaxare.

Realizare de materiale video în
cadrul programului de mentorat
„Connect 1-la-1”
Auzim des mentorul și copilul vorbind
despre

impactul

pe

care

relația

de

mentorat l-a avut în viața lor și de fiecare
dată suntem copleșiți. Din dorința de a nu
ține doar pentru noi lucrurile extraordinare
din cadrul proiectului, am realizat 7
materiale video care conțin povestea a 7
relații din cadrul programului de mentorat
Connect 1-la-1.
„Poză preluată din cadrele materialelor video”
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Cursuri și formări organizate
de Preventis în domeniul
prevenirii și intervenției
antidrog
Din campaniile și activitățile de prevenire
a

consumului

de

droguri

adresate

adolescenților, fac parte și întâlnirile cu
părinții și profesorii acestora, care sunt
implicați direct în creșterea și educarea
lor. În acest fel prevenirea se face pe mai
multe nivele și este mai eficientă.
Datorită izolării sociale în care ne-am aflat,

droguri pe perioada pandemiei, împreună

întâlnirile s-au desfășurat sub formă de

cu părinții și profesorii ne-am informat

webinarii în cadrul cărora s-a vorbit despre

și am căutat soluții sănătoase pentru a

problema consumului de droguri dar și

preveni consumul la copiii lor și pentru

despre modul în care putem aborda acest

a face față perioadei incerte în care ne

subiect sensibil cu adolescenții noștri:

aflam la momentul respectiv.

comunicare nu confruntare. Pe lângă
tematicele menționate, am continuat și
în acest an să discutăm în cadrul acestor
webinarii despre riscurile dependenței
de tehnologie digitală și, mai nou, despre
riscurile dependenței de jocuri video.
Ne-am bucurat să ne întâlnim cu 440 de
părinți în cadrul a 14 webinarii și cu 209
de cadre didactice. Datorită accentuării
problematicii din domeniul consumului de

Nu în ultimul rând ne-am întâlnit cu 675 de specialiști, pastori și lucrători de
tineret, în cadrul celor 16 webinarii susținute, pentru a le veni în ajutor în a fi mai
bine informați și pregătiți în domeniul adicțiilor când vine vorba de a lucra cu
copii și adolescenți, categoria de vârstă care este cea mai la risc de a dezvolta
o dependență de droguri.

Formarea de bază în adicții
Mare ne-a fost bucuria că am reușit să venim cu acest curs nou, acreditat de
Colegiul Psihologilor din România în sprijinul psihologilor, psihoterapeuților,
medicilor psihiatri, asistenților sociali și a consilierilor în adicții. În cadrul cursului,
susținut online pe parcursul a 32 de ore, au fost puse baze teoretice cu cea mai
mare aplicabilitate practică, cu accentul pus pe lecțiile învățate din experiența
clinică a lucrului cu persoanele afectate de adicții. La acest curs, susținut de dr.
Cernica Tabita și psih. Răcorean Ștefana, au fost pregătiți 23 de profesioniști din
domeniul sănătății care lucrează cu persoane care suferă de adicții.
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Consiliere în adicții
Fundamentul oricărui proces

fețe surprinse când am ajuns să ne

terapeutic este relația terapeutică.

privim pentru prima oară unii pe alții

Întâlnirea autentică dintre client și

fără mască!! O clientă a exclamat:

terapeutul său este baza pe care

„Dacă v-aș fi văzut pe stradă nici nu

sperăm să poată fi construită orice

aș fi știut că sunteți terapeutul meu!”

schimbare în bine.

Totuși, inimile se cunoșteau.

Tocmai această relație terapeutică

Pandemia a pus multă presiune

a fost pusă la grea încercare atunci

asupra noastră, a tuturor. Nu este

când, în martie 2020, pandemia ne-a

de mirare că riscul spre adicție a

forțat să închidem sălile de consiliere

crescut pentru mulți. Alcool, iarbă,

și să facem cunoștință cu...zoom-ul.

jocuri video sau pariuri... fiecare își

Vibrația întâlnirii cu clienții noștri,

îndeplinea cu conștiinciozitate rolul

empatia și forța motivatoare trebuiau

de liniștire sau detașare temporară

acum să fie atât de puternice încât

față de neprevăzutul din jur. Dar

să răzbată prin ecranele în care

fiecare își cerea ulterior drepturile.

se întâlneau 2 chipuri încadrate în

Astfel, a fi acolo (chiar și online)

pătrățele negre.

pentru cei aflați în suferință și a-i
însoți pe drumul spre recuperarea din

Cu unii clienți am reușit. Cu alții nu.

adicție, a fost și râmâne misiunea și

Cu cei mai mulți am reușit! 271 de

privilegiul nostru!

ședințe alături de 96 de persoane.
Ca suport pentru procesul terapeutic
Ce momente încărcate de emoție

destinat tinerilor aflați în recuperare,

când, mai târziu în an, ne-am întâlnit

am dezvoltat și diseminat 2

cu clienții noștri față în față pentru

materiale educative pentru

prima oară, după ce parcursesem

aparținătorii persoanelor afectate

împreună doar online, săptămână de

de dependență: „Codependența -

săptămână, drumul recuperării. Și ce

suferința aparținătorilor persoanelor.
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Activități de conștientizare
publică împotriva
drogurilor și dependenței

Distanțarea socială impusă în întreaga

consumă droguri?” sau „Cum să vorbesc

lume pe perioada pandemiei a salvat

cu copilul meu despre droguri?”. Mai

milioane de vieți. A fost dificil pe alocuri

mult, au fost susținute 4 webinarii de

și a necesitat auto-control, dar a

prevenire antidrog pentru tineri, părinți

protejat viețile oamenilor. Dependența

și specialiști și un interviu despre

de droguri este și ea o problematică ce

dependență, la radio. Temele abordate

poate pune în pericol viața și relațiile

au fost: „Dăm jos masca. Dialog cu

noastre. La rândul ei, poate fi prevenită

tineri recuperați din dependență” – un

printr-o distanțare corectă față de

dialog în colaborare cu Teen Challenge,

droguri. Ca urmare, Ziua Internațională

„Dileme și decizii despre dependență”,

Antidrog 2020 a fost marcată de

„Copilul meu și dependența digitală”

campania online „DDD - Distanțează-te

și „Distanțează-ți copilul de droguri și

de Droguri și Dependență!”

dependență”. Cu scopul de a crește
gradul de conștientizare a populației

Cu ajutorul acestei campanii am ajuns

tinere cu privire la riscurile asociate

la peste 1500 de persoane prin

consumului de droguri, au fost postate

producerea și diseminarea video-ului

pe rețelele sociale mesaje preventive și

campaniei DDD și a video-ului „Servicii

educative antidrog.

de
și

recuperare
diseminarea

din

dependență”

podcasturilor

care

Această

campanie

a

abordează teme cum ar fi „Cum pot

replicată

pe

să îmi dau seama dacă copilul meu

ajungând la peste 2050 de persoane.

parcusul

fost

ulterior

întregii

veri

Câteva cuvinte împărtășite din
partea celor pentru care am schimbat
provocările în oportunități
„În acest an, în care am fost voluntară la

„Un webinar dens și foarte frumos prezentat!

Preventis, am întâlnit oameni minunați, am avut

Utile informațiile. Mi-au fost de ajutor exemplele

parte de experiențe de învățare și dezvoltare,

din practica dumneavoastră.”

dar cel mai important lucru a fost că am învățat

- participant webinar pentru părinți

să mă dedic pentru ceilalți și să realizez că nu
doar eu contez. Oamenii din jurul meu sunt

„Informațiile, împărtășirea propriei experiente,

la fel de importanți și primești cea mai mare

modul

satisfacție când știi că ai facut un bine pentru

excepționale. Mulțumesc foarte mult!”

aproapele tău.”

- participant webinar pentru profesioniști

de

prezentare,

tonul

folosit

sunt

- voluntară campanie de prevenire în școli
„Conținutul

și

structura

foarte

clare

iar

„Mă bucur atât de mult că am avut oportunitatea

atitudinea cu empatie și autenticitate o apreciez

sa aparțin unei echipe atât de frumoase, să

în mod deosebit.”

interacționez cu oameni empatici, deschiși și

- participant webinar pentru profesioniști

dornici de a contribui la bunăstarea afectivă și
informațională a celorlalți.”
- voluntară campanie de prevenire în școli

„De fiecare dată aduceți completări foarte
importante în domeniul adicțiilor. Apreciez mult
faptul că reușiți să prezentați într-o formă nouă

„Vrem să mai veniți pe la noi și să povestim

și atractivă informația din acest domeniu. Cred

despre subiecte ce țin de dependențe. Mi-au

că se datorează și faptului că sunteți o echipă.”

plăcut mult discuțiile pe care le-am avut.”

- participant campanie publică

- fată, 12 ani, participantă campanie de
prevenire în școli

„Ziua de vineri, destinată Zilei Internaționale
Antidrog a fost sărbătorită și în centrul nostru

„Activitățile au fost foarte interesante și m-au

drag. Daca în anii trecuți, obișnuiam să onorăm

ajutat să înțeleg mai bine riscurile dependenței.”

fizic invitația prietenilor noștri de la Preventis

- fată, 13 ani, participantă campanie de

și să desfășurăm activități minunate împreuna

prevenire în școli

cu ei, vineri le-am onorat invitația dar ne-am
schimbat locația: în mediul virtual! A fost la fel

„Mulțumim pentru webinar! Felicitări pentru

de interesant ca de obicei, și multumim echipei

inițiativă, claritate, disponibilitate și utilitatea

pentru entuziasmul cu care ne angrenează în

informațiilor!”

discuții și pentru creativitatea programului.”

- participant webinar pentru părinți

- parteneri campanie publică online
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„Apreciez bogăția informațiilor și faptul că

încerc să o învăț să caute soluții la probleme,

au fost selectate mai degrabă aspecte utile

nu să se ferească de ele, încerc să o fac să se

și inedite despre adicție decât să fie bifată o

accepte pe sine și să se îndrepte către o dieta

listă exhaustivă de informații care pot fi mai

sănătoasă. Și asupra mea impactul relației e

prăfuite.”

unul pozitiv, în sensul în care mă simt bine la

- participant Formarea de bază în adicții

intâlnirile cu Antonia, învăț mai multe lucruri
despre generația ei și ies adesea din zona mea

„În afară de partea teoretică, care este la

de confort.”

superlativ, eu am primit prin acest curs o

- mentor, 1 an

atitudine – față de cursanți și față de pacienți.”
- participant Formarea de bază în adicții

„Consider că în urma programului de mentorat
și a întâlnirilor pe care le-am avut împreună,

„Mi-a plăcut foarte mult cursul și interacțiunea

Georgiana a reușit să își înfrângă multe din

de grup, chiar și așa online, fără să putem fi față

fricile pe care le avea și să aibă mai multă

în față.”

încredere în ea. Un moment care m-a făcut să

- participant Formarea de bază în adicții

realizez acest lucru, a fost când a reușit să urce
singură pe o scară, la o înălțime destul de mare.

„Dacă în prima parte a relației (primele 5-6 luni)

De asemenea, cred că a învățat să se deschidă

partea de negociere a lucrurilor sau activităților

mai mult și să spună ce gândește.”

pe care urma să le facem

- mentor, 1.5 ani

reprezenta o

adevărată provocare, ulterior acest aspect s-a
simplificat considerabil, comunicarea dintre

„Relatia noastră m-a învățat să fiu mai ancorată

noi și ajungerea la un numitor comun fiind

în prezent. Am zile când sunt prinsă în sirul

un proces plăcut și rapid. Totodată, în partea

gândurilor mele, însă întâlnirile noastre mă fac

a doua a relației Alex s-a deschis mult mai

să înțeleg că în acest moment se desfășoară

mult, subiectele despre școală (note, colegi,

viața. Imi exersez responsabilitatea față de un

activități), prieteni și despre ce se vede făcând

copil și cred ca este o pregătire foarte bună

în viitor fiind mult mai prezente în discuțiile

pentru momentul în care poate o să fiu mamă.

noastre, aspecte care au dus la dezvoltarea

Mă bucură când o văd că vine zâmbind la mine

relației și la o creștere a apropierii dintre noi.

sau mă îmbrățișează – sunt lucruri mici dar

Probabil și trecerea de la învățământul primar la

care au un impact mare. Mi-aș fi dorit să avem

cel gimnazial a contat și l-a transformat într-un

mai multe opțiuni de activități, însă am văzut

copil mai matur.”

că încep să se deschidă cinematografele și

- mentor 1.5 ani

restaurantele, deci sper ca ușor ușor lucrurile
să fie mai destinse și să putem merge la un film

„Relatia mea cu copilul e una bună, în general.

(ador desenele) sau la un loc de joacă în mall de

Am făcut diferite activități împreună, ne place să

îndată ce vine frigul.”

povestim în timp ce ne plimbăm. Georgiana are

- mentor, 2 ani

multă încredere în mine și îmi spune probleme
sau diferite lucruri pe care altor persoane

„Draga Bianca, îți mulțumesc mult că ți-ai

nu le spune. Cred că impactul pe care relația

făcut timp pentru mine și am putut mereu să

noastră îl are asupra Antoniei e unul pozitiv:

mă bazez pe tine. Sfaturile tale m-au ajutat în
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„Draga Bianca, îți mulțumesc mult că ți-ai făcut

„Dragă Iulia, tu ești cea mai importanta persoană

timp pentru mine și am putut mereu să mă bazez

din viața mea. Tu mă faci mereu fericită. Mereu

pe tine. Sfaturile tale m-au ajutat în multe situații.

mă simt bine când sunt cu tine. Ești drăguță.

Îmi pare rău dacă am fost uneori stresantă,

Frumoasă, amabilă. Ești un înger.”

povestindu-ți problemele mele lipsite de sens,

- copil în programul de mentorat 2 ani

dar simt că ești singura care m-a înțeles și care
a încercat să mă ajute. M-am simțit foarte bine

„De când are un mentor, Miruna este mult mai

cu tine în acest an și sper să ne mai revedem cu

prietenoasă, mai atentă. Îi place să o ia ca și

bine.”

exemplu pe Mădălina, mentora ei, că este o

- copil în programul de mentorat de 3 ani

persoană bună și blândă. Împreună fac lucruri
bune și frumoase.”

„Programul de mentorat ajută copiii în vederea

- părinte a unui copil din programul de mentorat

creșterii stimei de sine, a încrederii de reușită.
Văd locuri noi, învață lucruri noi și își fac prieteni

„Mulțumim, a fost o zi magică, în care ne-am

de nădejde. Trăiște alte experiențe de viață în

deconectat, am zâmbit mult și am lăsat grijile în

diferite excursii alături de alți copii. Ieșirile cu

altă parte. Mulțumim încă o dată că ne amintiți

mentorul în diferite locuri pe care eu ca părinte

cât de importante suntem noi mamele”.

nu le pot planifica din cauza timpului îl ajută pe

- părinte a unui copil din programul de mentorat,

copil să țină pasul cu tot ce este nou pentru

grup de suport

vârsta lui. Mulțumesc tuturor celor implicați în
acest proiect. Respect maxim.”
- părinte a unui copil din programul de mentorat.
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Cine suntem noi?
O echipă unită, echipa Preventis - pentru că am înțeles că împreună suntem mai puternici
și pentru că doar astfel reușim să transformăm provocările în oportunități.
În spatele activității din anul 2020 stă multă muncă de adaptare, creștere, dezvoltare și
preocupare pentru cei pentru care se confruntă cu dependența. Credem și sperăm că
am fost un real ajutor!

Ce ne propunem pe mai departe?
Dezvoltarea

unor

materiale

de

acestora de la atingerea obiectivelor

prevenire a consumului de droguri la

de dezvoltare și împlinire personală.

adolescenții din întreaga țară

Având în minte adolescenții din întreaga
țară și dorința de a ajunge la cât mai

Credem în potențialul de creștere și

mulți dintre aceștia și de a-i ajuta, vom

dezvoltare al adolescenților și tinerilor

urmări dezvoltarea unor materiale pe

și știm că drogurile pot devia traiectoria

diferite teme, accesibile online, pentru
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prevenirea dependențelor la adolescenți.

s-a demarat o campanie de recrutare a
mentorilor pentru copiii și adolescenții

Pregătire pentru creșterea

din program. Se vor planifica activități

programului de mentorat

pentru mentorat de grup, ca parte din
serviciile oferite celor 50 de adolescenți

În parteneriat cu Observatorul Român

noi.

de Sănătate, prin programul EduAlert,
am demarat pregătirile pentru primirea

Acreditarea formării de bază în

a 50 de adolescenți de clasa a IX-a, din

Interviul Motivațional

5 licee tehnologice din Cluj-Napoca, ca
beneficiari ai programului de mentorat

În

Connect 1-la-1. Astfel în anul 2021, 100

specialiștilor din diferite domenii, ne

de copii vor beneficia de programul

dorim acreditarea formării de bază în

de mentorat Connect 1-la-1. Pentru

Interviul Motivațional în cadrul Colegiului

realizarea acestui proiect s-a inițiat

Psihologilor din România.

recrutarea a 3 angajați noi pe proiect și
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vedera

întâmpinării

nevoilor

Venituri și
cheltuieli în 2020

Venituri
Sponsorizari companii

650.435

7%

85.920 lei

Donatori individuali

311.855 lei

Venituri din Subvenie de

210.345 lei

32%

48%

la bugetul loc L34
Venituri din activ. economice

Cheltuieli
Implementare programe

42.315 lei

458.302

7%

Costuri administrative

31.150 lei

Cheltuieli aferente activități

16.101 lei
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4%
24%

111.820 lei

Salarii și beneficii, inclusiv taxe 299.230 lei

economice

13%

65%

Mulțumim Partenerilor și
Colaboratorilor noștri:

Biblioteca Județeană Octavian Goga
Inspectoratul Școlar Județean Cluj
Centrul de Prevenire, Evaluare și
Consiliere Antidrog
Asociația Teen Challange (București)
Direcția Generală de Asistență Socială și
Protecția Copilului
Fundația Prison Fellowship - Centrul de
zi pentru Integrarea Socială a Copiilor
DASM
Asociația Patrir
Observatorul Român de Sănătate
Organizația Creștină Ecce Hommo
Centrul de Voluntariat
Universitatea Babeș-Bolyiai Cluj
Federația ROSAAC
Fundația „Pas cu Pas”
Fundația Româna 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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Mulțumiri speciale sponsorilor
și donatorilor noștri

Vă mulțumim vouă, tuturor celor care

ANCORMEDIA SRL

ne-ați sprijinit în aceste timpuri pline

ARFAM SRL

de incertitudine.

ASOCIAȚIA 4D PARTNER
ASOCIAȚIA PENTRU RELAȚII

Vă mulțumim că ați crezut în noi și

COMUNITARE

mai mult, că ați crezut și ați susținut

CLAR IMPORT EXPORT SRL

adolescenții și tinerii pentru a fi

DARUSITUR SRL

parte, în continuare, din programele

KROWN INTERACTIVE

noastre. Datorită vouă, celor care

METROPOLIS INVESTITII

ați donat și ne-ați sponsorizat, am

IMOBILIARE SRL

reușit să transformăm provocările în

OFTAART SRL

oportunități!

OPTICAL ART SRL
PMA COMPRESSOR SERVICE SRL
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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