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Privind în urmă, la ce a însemnat 2021 
pentru omenire mi-e greu să identific 
dacă a fost un an mai bun sau mai greu 
decât 2020. Cu siguranță a fost un an 
dificil pentru mulți dintre noi - un an în 
care efectele pandemiei s-au resimțit 
din plin: mulți au pierdut persoane 
dragi, alții și-au pierdut slujbele sau 
alte resurse de care dispuneau... a 
fost o provocare pentru noi toți să 
navigăm printre atâtea crize și situații 
necunoscute.

Din acest motiv suntem cu atât mai 
recunoscători Celui de Sus că, anul 
2021, în ciuda a tot ce a însemnat 
el pentru omenire, a fost un an bun 
pentru Preventis. Un an în care am 
putut să creștem și să ajutăm și mai 
mulți oameni care aveau nevoie de noi. 

Dacă anul 2020 ne-a forțat să ne 
reconfigurăm traseul - să ne adaptăm 
la condiții noi de lucru și la viața în timp 
de pandemie, anul 2021 a fost anul 
în care am urcat treaptă cu treaptă, 

în toate departamentele și pe toate 
planurile organizației noastre. 

În proiectul de mentorat, am format 
grupuri de adolescenți, si am cuprins 
mai mulți copii in proiect, atingând 
numărul de 100 copii și adolescenți, 
beneficiari ai Connect 1-la-1. 

O altă treaptă pe care am atins-o a 
fost să ne mărim echipa de consiliere. 
Visam de mult la o “echipă” de 
consiliere, iar în ultimii ani am simțit 
acut nevoia de a da mai departe și de 
a forma tineri specialiști care să fie la 
rândul lor o resursă pentru cei care se 
luptă cu adicția - 2021 ne-a adus în 
acest punct.

Și în direcția prevenirii am urcat 
câteva trepte - ne-am perfecționat 
serviciile oferite, așa încât acum, pe 
lângă activitățile de prevenire din 
școli vom putea acoperi și solicitările 
extrașcolare ce vin înspre noi. 

CUVÂNTUL 
DIRECTORULUI 
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SCARA - CREȘTEM, AJUTÂNDU-I 
PE ALȚII SĂ CREASCĂ 

Privind la ce a însemnat anul 2021 
pentru Preventis, pot spune cu 
bucurie că am ieșit din el mai echipați, 
mai experimentați și mai adaptați la 
provocări! De fapt, mai capabili de a 
contribui la o lume fără dependențe, 
mai motivați să ne îndeplinim misiunea, 

și să prevenim orice suferință asociată 
cu dependențele. Pentru că orice 
suferință de acest tip este prevenibilă!
Și pentru toate astea suntem deplin 
recunoscători lui Dumnezeu și vouă, 
celor care într-o formă sau alta v-ați 
alăturat misiunii noastre și-n 2021. 

Vrem să celebrăm anul 2021. Să 
celebrăm creșterea noastră a 
tuturor. Asta înseamnă pentru noi să 
recunoaștem potențialul de creștere a 
tuturor celor care, într-un fel sau altul, 
fac parte din familia noastră - familia 
Preventis: de la copiii, adolescenții, 
tinerii și părinții alături de care susținem 
activități și cu care ne întâlnim regulat, 
până la cei care susțin misiunea 
noastră în diferite moduri și care ne 
ajută să ne îndeplinim angajamentul 
asumat – de a vedea copii și tineri 
liberi de orice dependență. Vrem să 
celebrăm faptul că am reușit să fim 
acolo pentru toți cei care au nevoie de 
noi, să fim prezenți în viețile lor. 
La  finalul anului am ajuns să vedem cum 

am crescut și ne-am dezvoltat. În tot 
acest proces, prin care am încercat să 
îi ajutăm pe ceilalți să își urmeze visele, 
să se dezvolte la potențialul lor maxim 
și să fie liberi de orice dependențe, am 
urcat treaptă cu treaptă, unii alături de 
alții. Asemenea urcării unei scări care 
poate fi anevoioasă, uneori presărată 
cu temeri, incertitudini iar alteori cu 
adrenalină, bucuria progresului își face 
întotdeauna simțită prezența. Uimirea 
și încântarea sunt pe măsură. Dar 
aportul fiecăruia contează: sunt aceia 
care țin scara să nu se clatine, aceia 
care țin picioarele tari celor care urcă 
și aceia care urcă scara. Iar înălțarea 
are loc în dreptul fiecăruia care ia 
parte la acest proces. 

Cu mulțumire,
Violeta Goron & echipa Preventis
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CAMPANIILE DE PREVENIRE 
ANTIDROG DIN SCOLILE 
CLUJENE
În fiecare an, cu fiecare generație, 
ne dorim să susținem adolescenții 
să își conștientizeze potențialul 
de dezvoltare și să stea departe 
de dependența de substanțe și 
comportamente adictive. Astfel, am 
continuat activitățile de prevenire 
antidrog din campaniile din școli și 
din mediile extrașcolare. Am oferit, 
adolescenților clujeni, un context de 
formare de atitudini și abilități care să 
îi ajute pe mai departe într-un proces 
armonios de dezvoltare. Am abordat 
în activitățile susținute teme precum 

dependența, consumul de droguri, 
alcool și marijuana.  

Activitățile din cadrul campaniilor 
de prevenire antidrog nu ar fi fost 
posibile fără suportul susținut din 
partea echipei de voluntari care 
au fost alături de elevi la tot pasul și 
care au depus efort și timp pentru 
a se echipa cât mai bine pentru 
activitățile susținute. Ei sunt parte din 
suportul necondiționat în a ține „scara 
protecției” elevilor.
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CAMPANII PUBLICE DE
CONȘTIENTIZARE

În data de 26 iunie, cu ocazia Zilei 
Internaționale împotriva consumului 
și traficului ilicit de droguri, am 
sărbătorit relațiile și conectarea 
interumană în defavoarea consumului 
de droguri. Campania s-a numit 
„(Re)connected people” și a fost 
promovată și susținută în mediul 
online prin materiale informative de 
tip video și postări. Pe parcusul lunilor 
de vară am strâns rândurile și ne-am 
reconectat cu cei dragi și în format 
fizic, întâlnindu-ne cu adolescenții în 
cadrul campaniei sub același nume. 
Am avut oportunitatea de a sta de 

vorba cu adolescenți și adulți tineri 
referitor la importanța conectării 
interumane ca și factor de protecție 
față de consumul de droguri. Mai mult, 
au fost oferite strategii sănătoase de 
comunicare cât și oportunitatea de 
a pune în practică aceste strategii, 
alături de cineva drag, la o cafea. Din 
echipa celor care țin scara pentru 
ca tinerii și adolescenții să urce tot 
mai sus, pe „scara dezvoltării”, au 
fost parte prietenii noștri de la Marty 
Restaurants, Olivo Kiosk și Narcoffee, 
care au oferit cadrul potrivit pentru 
reconectare.
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ACTIVITĂȚI DE PREVENIRE
A DEPENDENȚELOR ÎN
ÎNTREAGA ȚARĂ
Creșterea consumului de droguri și 
comportamente adictive la adolescenți 
poate fi observat în întreaga țară de 
aceea nu ne-am limitat doar la judetul 
Cluj și am dezvoltat un set de Materiale 
de prevenire a dependențelor la 
adolescenți. Acest set de materiale, 
disponibil pe site-ul nostru, gratuit, 
oferă tuturor cadrelor didactice, de 
la nivel național, suportul și ajutorul 
necesar pentru a susține activități 
de prevenire la adolescenții cu care 
aceștia intră în contact. 

Acest set de materiale de prevenire 
înglobează cinci teme de discutat la 
activitățile de la clasă sau din mediile 
extrașcolare. Temele curricumului „Să 
vorbim despre...” cuprind dependența, 
consumul de alcool, de droguri, de 
marijuana și droguri stimulente. Și 
astfel am reușit să ajungem la elevi din 
toață țara și să îi ajutăm pentru a-și 
dezvolta abilități necesare pentru a 
sta departe de droguri și dependență 

și pentru a avea resursele necesare 
unei dezvoltări personale sănătoase. 
Alături de elevi au fost profesorii care 
au văzut această nevoie a prevenirii 
antidrog și au răspuns prin mobilizare, 
învățare și susținere.
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CE SPUN CEILALȚI DESPRE 
ACTIVITĂȚILE DE PREVENIRE 
ANTIDROG

„Elevii au fost foarte receptivi și 
curioși. Au dat răspunsuri bine gândite 
și au fost foarte implicați atât la jocul 
cu bilețelele, cât și la acronim. La final, 
un băiat m-a întrebat cum poate să 
facă și el parte din echipa Preventis.” 
(voluntară în școli)

„Elevii au fost foarte entuziasmați 
să facă activitățile. Au fost foarte 
receptivi și dornici în a ne răspunde la 
întrebări și a fi proactivi la activități.” 
(voluntară în școli)

„Activitatea a fost interesantă și 
educațională. Ne-a plăcut și vrem să 
mai veniți și cu alte lecții, dacă mai 
sunt.” 
(elev din campaniile de prevenire)

„Jocul cu bilețelele mi-a plăcut foarte 
mult și m-a ajutat să îmi dau seama ce 
pot pierde dacă consum droguri. Vrem 

să mai veniți și cu alte lecții.” 
(elev din campaniile de prevenire)

„O activitate atractivă pentru elevi, 
datorită jocurilor/exemplelor date. 
Multe emoții la alegerea și eliminarea 
bilețelelor.” (feedback activitate 
„Materiale de prevenire”)

„Elevii au fost curioși și receptivi, 
iar materialele oferite de Prevenție 
foarte utile.” (feedback activitate 
„Materiale de prevenire”)

„O activitate interesantă, atât prin 
tematica abordată, dar mai ales prin 
materialele folosite. Am apreciat în 
mod deosebit calitatea materialelor și 
instrucțiunilor puse la dispoziție cât și 
aplicabilitatea pentru mediul online.” 
(feedback activitate „Materiale de 
prevenire”)

Din feedback-uri putem observa frumusețea procesului de urcare și creștere în 
care am fost implicați și ne-am susținut unii pe alții, de la adolescenți, la voluntari 
și specialiști:
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„M-am simțit nehotărât și am intrat 
în panică deoarece nu aveam timp 
să aleg.”, „Am înțeles ce înseamnă cu 
adevărat lipsa de control. A fost cam... 
nașpa! Chiar dacă era un joc, m-am 
simțit neputincios.”, „Mi-a fost ușor să 
renunț la obiecte, dificil când a trebuit 
să renunț la persoane dragi.”, „Când 
mi-au fost luate cele două bilete, am 

simțit că nu e drept. Aproape că eram 
furioasă pe colega mea.”, „Am rămas 
cu telefonul și m-am simțit singur.” 

(feedback-uri de la elevii din 
țară în urma folosirii Materialelor 
de prevenire de către cadrele 
didactice)

ASTFEL, ACTIVITĂȚILE NOASTRE 
EXPRIMATE ÎN CIFRE PENTRU 2021 
ARATĂ CAM AȘA:

5930
oameni parte din campania 

(Re)connected people – 5000 
online – 930 fizic

11
scoli clujene

71
clase

1563
elevi

15
voluntari Preventis în 

campaniile de prevenire 
antidrog

7867
elevi din toată țara care au 

beneficiat de setul de Materialele 
de prevenire antidrog

586
participanți la activități din mediul 

extrașcolar
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PROGRAMUL DE MENTORAT
CONNECT 1-LA-1
Există cu scopul de a preveni 
dezvoltarea unor comportamente 
nesănătoase la copii și adolescenți. Și 
am văzut că  acest lucru este posibil 
prin formarea unei relații de prietenie 
cu un mentor, care are rolul de 
prieten mai mare. Relația de prietenie 
dintre mentor și copil/adolescent se 
formează prin întâlniri în care au loc 
activități educative și recreative. 

În anul 2021, noi am crescut cel mai 
mult ajutându-i pe alții să crească. 
Începând cu luna ianuarie 2021 s-au 
adăugat noi copii și adolescenți în 
programul de mentorat Connect 1-la-
1. Astfel, de la 50 de copii am crescut 
la 100 de copii și adolescenți. Pentru 
a oferi lunar suport și monitorizare 
pentru 100 de beneficiari a fost nevoie 
să creștem și echipa. Am crescut 
echipa la 6 membrii iar astfel am reușit 
să creștem cu 100% programul de 
mentorat.

Chiar dacă pentru noi aceste 
numere înseamnă mult, știm că mai 

mult contează felul în care copiii și 
adolescenții, mentorii și chiar noi, 
creștem, ne dezvoltăm. 

Copiii și adolescenții învață lucruri 
noi, cum ar fi să escaladeze, să joace 
ping-pong, să schieze, să gătească 
etc. Învață să transmită într-un mod 
asertiv și deschis ceea ce gândesc, 
simt sau cred. Ei pot să facă asta într-
un mediu în care se simt în siguranță 
– anume relația de mentorat. Se 
cunosc mai bine pe ei înșiși, devin mai 
încrezători și au un nivel mai ridicat al 
stimei de sine. Învață să-și proceseze 
anumite evenimente neplăcute din 
viață, pentru că întâlnirile cu mentorul 
le oferă un context în care să discute 
despre asta. Se simt acceptați, 
apreciați și iubiți. Cu fiecare întâlnire și 
activitate nouă, se află pe „scară” mai 
sus cu câteva trepte.

Mentorii își dezvoltă abilitățile de 
comunicare, devin mai răbdători și 
mai conștienți de oamenii din jurul 
lor, își procesează unele momente din 
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perioada copilăriei sau adolescenței – 
prin discuțiile pe care le au cu prietenii 
lor mai mici. Întâlnirile regulate 1-la-
1 îi ajută să fie mai organizați, mai 
punctuali, să-și țină promisiunile și 
să-și respecte angajamentul. Nu doar 
că au ținut „scara” ca prietenii lor mai 
mici să urce, ci au ales să urce odată 
cu ei. 

„Ai nevoie de o comunitate pentru 
a crește un copil”, de aceea și noi 
încurajăm conectarea din comunitatea 
mentorilor și a copiilor, adolescenților. 
O modalitate bună prin care acest lucru 

se poate realiza este prin intermediul 
întâlnirilor de grup. Astfel că în 
acest an au avut loc 3 activități de 
grup: excursia la „Piatra lui Lucaci”, 
Seara de Crăciun și MentorFest. În 
cadrul evenimentului MentorFest, cu 
tema „Creștem, ajutându-i pe alții să 
crească”, l-am avut ca invitat special 
pe sculptorul Liviu Mocan care, printr-
un moment artistic numit „scara”, 
a reprezentat acest concept, cum 
mentorii „urcă pe scară” ajutându-i 
pe copii să urce. Acest concept a fost 
prezent în toate activitățile noastre din 
acest an.
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Primii care țin „scara dezvoltării”, 
copiilor și adolescenților sunt părinții 
lor.  Prin susținerea copiilor din 
mentorat în acest proces, și părinții 
cresc o dată cu ei. Noi am vrut să le 
dăm o mână de ajutor, astfel că în 
anul 2021 am desfășurat programe 
pentru părinții copiilor. De exemplu, 
programul de educare parentală 
„Școala Părinților”, cu tema 
„Vindecarea rănilor traumei”, în care 
participanții au învățat care sunt 
etapele suferinței și cum pot parcurge 
aceste etape într-un mod sănătos 
pentru a ajunge la vindecare. În 
fiecare lună ne-am întâlnit cu mamele 
copiilor în cadrul unui grup de suport 
în vederea întăririi capacității lor de a 
reprezenta o resursă cât mai stabilă 
pentru copiii lor.
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IATĂ ȘI CÂTEVA MOTIVE DE 

BUCURIE DIRECT DE LA MENTORI, 

COPII, ADOLESCENTI ȘI PĂRINȚI

„Mentorul meu este una dintre puținele 
persoane de care m-am atașat foarte 
mult într-un timp foarte scurt și încerc 
cât mai mult să arăt asta chiar dacă în 
unele momente sunt tăcut sau pare că 
tratez situația cu indiferență. Fac asta 
deoarece nici nu știu cum să exprim 
toate sentimentele pozitive față de ea, 
aș vrea să nu o pierd niciodată, deși 
uneori simt că nu e posibil asta. Sper 
ca și ea să mă vadă ca pe o prietenă 
bună.” (adolescent din programul 
de mentorat Connect 1-la-1)

„Simt că am mai multă încredere 
în mine și sunt mai binedispusă. 
Mentora mea m-a ajutat să fiu 
mai încrezătoare, pentru că ea îmi 
poveșteste evenimente din viața ei 
și mă încurajează și pe mine să mă 
deschid.” (adolescent din programul 
de mentorat Connect 1-la-1)

“Relația mea cu Raluca o văd ca o 
prietenie adevarată, de lungă durată. 
Parcă o cunosc de o viață, și e una dintre 

prietenele mele cele mai bune. Relația 
asta mă provoacă să mă deschid, să fiu 
vulnerabilă, să povestesc experiențele 
mele de adolescent și în același timp 
să le văd cu alți ochi, să mă văd pe 
mine cu alți ochi. Am învațat că într-o 
prietenie cel mai important e să fii 
alături de persoana de lângă tine, si 
aceasta să știe asta. Să ascult 100% e 
mai important decât a da sfaturi 100% 
corecte. Cred că în același timp relația 
asta are impact și asupra Ralucăi, 
mai ales în idea de a se deschide, de 
a accepta provocari noi, de a ieși din 
carapacea ei, de a-și descoperi o altă 
latură a ei, care e atât de frumoasă. 
Cred că prinde încredere tot mai multă 
în ea, în forțele ei , în gândirea ei, în 
principiile ei. Văd curajul din ea, și îl va 
folosi tot mai mult. 

Aș schimba frecvența cu care mă 
întâlnesc cu Raluca. Aș dori să o văd 
zilnic. Să fim vecine de bloc. În rest, nu 
aș schimba nimic. Accept cu brațele 
deschise orice provocare bună, pentru 
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că știu - în final îmi va face și mie bine.“ 
(mentor în programul de mentorat 
Connect 1-la-1)

„Programul i-a oferit un prieten, un 
motiv să iasă din casă. Discutând 
periodic cu mentorul, îl ajută să aibă mai 
multă încredere în el, să se deschidă, să 
vorbească despre lucrurile pe care nu le 
poate discuta cu mine sau nu dorește 
să le discute cu mine. Programul de 
mentorat, totodată, îi scade timpul de 
petrecut pe dispozitivele electronice.” 
(părinte a unui adolescent din 
programul de mentorat Connect 
1-la-1)

„Relația cu mentorul a ajutat-o să 
descopere mai mult cine este ea de 
fapt, de a asculta mai mult și părerile 
altora nu doar părerea ei, este puțin mai 
responsabilă în a lua decizii mai bune, 
care să-i aducă beneficii și în viitor.” 
(părinte a unui copil din programul 
de mentorat Connect 1-la-1)



CONNECTEEN - MENTORAT
DE GRUP PENTRU 
ADOLESCENȚI
Am urcat câteva trepte și prin 
înființarea programului de mentorat 
de grup pentru adolescenții cu vârsta 
cuprinsă între 14 - 18 ani. Săptămânal 
au loc două întâlniri de mentorat de 
grup, iar lunar participă în medie 
30 de adolescenți, mulți dintre ei 
cu probleme de autocontrol și de 

gestionare a emoțiilor. După un an 
de muncă intensivă cu acest grup 
țintă, adolescenții au învățat să-și 
controleze emoțiile, să comunice 
asertiv și empatic și au un grad mai 
mare de acceptare a propriei persoane 
și a celor din jur. 
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„Azi am învățat că trebuie să mă iubesc 
pe mine însumi. Mi-am găsit niște 
calități uitate, ceea ce m-a făcut să fiu 
mai mândru de mine.” (Adolescent 
participant la ConnecTeen)

„A fost foarte interesant azi. I loved 
it! Am rămas cu ideea că părerea 
oamenilor nu mereu contează, că noi 
suntem în creștere tot timpul, atât 
fizică, cât și psihică.” (Adolescent 
participant la ConnecTeen)

„Trebuie să te accepți așa cum ești, 
indiferent de ce spune lumea și dacă ai 
ambiție, poți ajunge sus.” (Adolescent 
participant la ConnecTeen)

„De mâine aș vrea să ajut oamenii care 
sunt victimele bullying-ului sau să 
conving pe cineva să ajute persoanele 

la nevoie, pentru că azi am înțeles 
cât de mult rău poate face bullying-
ul oamenilor din jur.” (Adolescent 
participant la ConnecTeen)

„De când vin la grup, am învățat să-
mi controlez emoțiile mult mai bine. 
Nu mai sunt așa nervos și mă înțeleg 
mai bine cu mama.” (Adolescent 
participant la ConnecTeen)

„Întâlnirile de la grup m-au făcut să-
mi pun întrebări și să mă gândesc 
la lucruri la care nu m-am gândit 
niciodată.” (Adolescent participant 
la ConnecTeen)

„Mi-a plăcut că am vorbit așa deschis, 
cum nu pot nici măcar cu prietenii 
mei.” (Adolescent participant la 
ConnecTeen)

FEEDBACK 
ADOLESCENȚI
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ACTIVITĂȚILE PROGRAMULUI DE 
MENTORAT CONNECT 1-LA-1 ÎN CIFRE, 
PENTRU 2021, ARATĂ  ASTFEL:

116
copii/adolescenți în 

programul de mentorat

2
workshopuri pentru 

mentori

270
vizite în familii

29 părinți au participat la grupul de 
suport pentru mame

101
mentori
voluntari

1491
întâlniri 1-la-1

59
adolescenți la grupul de 

mentorat din care 46 
beneficiază și de întâlniri 

1-la-1 cu un mentor

101
relații 
1-la-1

4044
ore petrecute împreună 

mentor-copil

10
părinți au participat la 
programul de educare 

„Școala Părinților”

6
sesiuni de instruire inițială a 

mentorilor, câte două întâlniri 
fiecare (5h/instruire)

192
întâlniri individuale

 cu mentorii

70
părinți au primit 

consiliere socială



CURSURI ȘI FORMĂRI ORGANIZATE DE 
PREVENTIS ÎN DOMENIUL PREVENIRII ȘI 
INTERVENȚIEI ANTI DROG
Profesioniștii, cadrele didactice și alți 
specialiști sunt dintre aceia cărora le 
oferim suport în formarea lor pentru 
a da mai departe altora și a-i ajuta, 
înspre recuperare, pe adolescenții 
care se confruntă cu dependența. 
Cu fiecare ajutor susținut, treptele 
dezvoltării sunt mai ușor de urcat 
pentru adolescenți și tineri. 

Am susținut cursuri de Formare de 
bază în adicții, curs acreditat de 
Colegiul Psihologilor din România, 
pentru a le oferi profesioniștilor și 

viitorilor profesioniști acele baze 
teoretice care au cea mai mare 
aplicabilitate practică și să pună accent 
pe lecțiile învățate din experiența 
clinică a lucrului cu persoane afectate 
de adicții. Tot în acest an, un nou curs 
de formare a fost acreditat: Formare 
în Interviul Motivațional. Un curs 
bazat pe numeroase exerciții practice 
și interactive. Interviul Motivațional 
este un mod de a fi cu clientul, un 
stil colaborativ de conversație care 
întărește motivația și angajamentul 
propriu al persoanei de a se schimba.
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Adolescentul își petrece o mare parte 
din viața sa alături de cadrele didactice 
cu care interacționează pe parcursul 
anilor de școală. Știm că în acest 
parcurs de dezvoltare și creștere, 
profesorii au un impact major. De aceea 
am continuat întâlnirile cu profesorii 
pentru a-i echipa în domeniul prevenirii 
și intervenției timpurii în domeniul 
adicțiilor.

Activitățile de prevenire și de 
formare în prevenirea consumului și 

comportamentelor adictive sunt cu 
atât mai eficiente cu cât ele au loc pe 
mai multe nivele: de la adolescenți, 
la cadrele didactice și la părinții 
adolescenților. Astfel, am intrat în 
contact cu părinți dornici să învețe mai 
multe despre cum își pot ajuta copiiii 
într-un mod practic și real. Un ajutor 
dedicat potențialului care mocnește în 
fiecare tânăr și care trebuie dezvoltat 
la maxim. 

CURSURILE ȘI FORMĂRILE 
ÎN CIFRE, PENTRU ANUL 2021, 
ARATĂ  ASTFEL:

177
specialiști care au 

participat în cadrul a 
3 Formări de bază în 

adicții

784
părinți informați în cadrul 

webinariilor 

753
profesori participanți la 
webinarii de prevenire 
și intervenție timpurie 

antidrog
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CONSILIERE
2017 vs 2021

În 2010, prof. Bruce Alexander din 
Canada publica o carte îndrăzneață: 
“Globalizarea adicțiilor”. În ea, atrăgea 
atenția asupra faptului că numărul 
persoanelor care suferă de diverse 
tipuri de adicții este în mare creștere 
peste tot în lume. În plus, adicțiile de 
alcool și droguri au devenit doar o 
mică parte a problematicii adicțiilor, 
multe dependențe grave neimplicând 
abuz de substanțe (vezi tehnologia 
sau jocurile de noroc). Așadar, 
problematica dependenței nu mai 
poate fi văzută (doar) ca o problemă 
a unor indivizi ci una socială, care ne 
privește și ne afectează pe toți. 

Ne-am uitat la cum au evoluat datele 
în Departamentul de consiliere al 
Preventis în ultimii 5 ani (2017 vs 

2021). Iată câteva concluzii: 
• numărul de clienți aproape s-a 
dublat; 
• numărul de clienți minori aproape 
s-a dublat (de la 23% în 2017, la 44% 
în 2021); 
• numărul de fete afectate de adicție 
s-a triplat (de la 10% în 2017, la 30% în 
2021; iar la categoria fete minore – de 
la 0 în 2017, la 43% în 2021)
• aproape toți clienții noștri sunt 
afectați de mai multe tipuri de adicții 
sau sunt policonsumatori.

În contextul acestor creșteri, suntem 
bucuroși că în 2021 am putut mări 
echipa noastră de consiliere cu încă 
2 colegi psihologi și împreună suntem 
o resursă mai bună pentru societatea 
noastră aflată în suferință. 
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FINANCIAR ȘI 
DEBIT DIRECT
Ne-am uitat peste cifrele financiare 
ale anului 2021 și tot ce am văzut ne-a 
umplut de mulțumire și recunoștință!

Bucuria ne este și mai mare atunci 
când vedem că și numărul donatorilor 
a crescut în anul 2021. 

Împreună cu cei de la Asociația Pentru 
Relații Comunitare, am avut în acest 
an două săptămâni de campanii de 
recrutare de noi donatori prin Debit 
Direct. O echipă de adolescenți 
harnici au venit la Cluj-Napoca, tocmai 
din București, pentru a ne ajuta să 
găsim oamenii potriviți și dornici să 
ni se alăture în dorința noastră de a 
vedea toți tinerii și copiii liberi de orice 
dependență – bucurându-se de viață. 

Astfel, începând cu vara anului 2021 
avem cel puțin 600 de noi donatori.

Pentru noi, aceste cifre de care ne 
bucurăm se traduc în viețile tinerilor, 
copiilor și familiilor care au fost ajutați 
prin noi să urce măcar o treaptă mai 
sus. Dar noi nu am fi putut ajunge la 
ei fără voi, donatorii noștri, cei care 
cu atâta generozitate țineți cu putere 
scara vieții lor. 

Suntem mulțumitori pentru voi toți 
cei care printr-o donație lunară, 
ocazională sau sponsorizare, crezând 
în potențialul copiilor, ati ales sa vă 
alăturați misiunii noastre!
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VENITURI ȘI 
CHELTUIELI ÎN 2021

Sponsorizari companii

Donatori individuali

Venituri din Subvenție de

la bugetul loc L34

Venituri din activ. economice

Venituri

368.986 lei 

396.658 lei

336.730 lei

57.779 lei

32%

34%

29%

5%
1.160.154

Implementare programe

Salarii și beneficii, inclusiv taxe

Costuri administrative

Cheltuieli aferente activități 

economice

885.586Cheltuieli

255.897 lei 

579.023 lei

43.952 lei 

6.714 lei

29%

65%

5%

1%
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CINE SUNTEM ȘI 
CE NE PROPUNEM 
PENTRU 2022
Suntem Asociația Preventis, o 
echipă dornică să crească și să 
ofere mai departe  oportunități și un 
cadru sănătos de creștere. Bucuria, 
entuziasmul și perseverența se nasc 

tocmai din toate activitățile menite 
pentru a-i susține, ridica și a-i ajuta pe 
cei de lângă noi. Ne ridicăm înălțându-i 
pe alții. 
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• Dezvoltarea de noi materiale, pe 
diferite tematici, în completarea 
setului de materiale de prevenire 
a dependențelor la adolescenți, în 
vederea susținerii activităților de 
prevenire;
• Dezvoltarea și implementarea unui 
plan de activități de prevenire antidrog, 
în mediul extrașcolar, pentru diferite 
grupuri țintă;
• Organizarea și susținerea unui 

curs de formare de bază în Interviul 
Motivațional, în mediul online;
• Creșterea echipei care desfășoară 
activități de prevenire antidrog la 
adolescenți;
• Proceduri de lucru și instrumente 
pentru toate dimensiunile programului 
de mentorat;
• Stabilizare și management mai 
eficient în cadrul întregii asociații.

Pentru anul 2022 ne dorim ca planurile noastre să includă:
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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

Direcția de Asistență Socială și Medicală

Asociația Patrir

Observatorul Român de Sănătate

Centrul de Voluntariat

Universitatea Babeș-Bolyiai Cluj

Federația ROSAAC

Fundația „Pas cu Pas”

Fundația Româna pentru Copii,

Comunitate și Familie

Asociatia Pentru Relații Comunitare Cluj

Asociația Medicilor Creștini din România

Evocariera 

Asociația Etos Transilvania

Marty Restaurants

Narcoffee Roasters

Olivo Coffee Roasters

MULȚUMIM PARTENERILOR
ȘI COLABORATORILOR 
NOȘTRI
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ANCORMEDIA SRL

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

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 

Vă mulțumim vouă, tuturor celor 
care ne-ați sprijinit. Vă mulțumim că 
ați crezut în noi și mai mult, că ați 
crezut și ați susținut adolescenții și 
tinerii pentru a fi parte, în continuare, 
din programele noastre. Datorită 
vouă, celor care ați donat și ne-ați 
sponsorizat, am reușit să îi ajutăm! 
Voi sunteți cei care îi ajutați pe copii 
și adolescenți să se înalțe, și suntem 
atât de mulțumitori pentru voi!

MULȚUMIM SPONSORILOR
ȘI DONATORILOR


