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          Prevenirea consumului de droguri şi a problemelor legate de droguri în rândul tinerilor este 

un obiectiv major al Strategiei UE în materie de droguri, pentru perioada 2013-2020.                

Schimbările sunt lente, dar nu se pot produce decât cu efortul conjugat al întregii comunităţi, iar 

ONG –urile , şcolile pot acţiona complementar alături de alte organizaţii în domeniul educaţiei şi 

formării sau alte instituţii ale statului, în realizarea acestui obiectiv macro la nivelul UE. 

       Scopul acestui proiect este consolidarea/dezvoltarea  capacităţilor de intervenţie ale 

organizatiilor partenere în domeniul prevenirii consumului de droguri legale şi ilegale. 

       Obiective:   

1. Creşterea competenţelor profesionale a  60 lucrători de tineret/profesori din cele 5 ţări în 

domeniul prevenirii consumulului de droguri,  în primele şase luni de proiect  

2. Stimularea  atitudinii de responsabilitate față de riscurile consumului de droguri şi a   

comportamentului de acţiune în domeniul prevenirii, a 48  de tineri voluntari la nivelul 

organizaţiilor partenere (13-25 ani) din cele 5 ţări partenere pe parcursul schimbului de tineri 

3. Dezvoltarea capacitatii celor 6 organizaţii  prin cooperare strategică, schimb de experienţă şi 

educaţie non-formala, de a acţiona la nivelul comunităţi în domeniul prevenirii consumului de 

droguri în randul tinerilor 

       Activităţi locale: 

1) Activităţi de informare la nivelul fiecarei organizaţii partenere cu privire la problematica 

consumului de droguri  la nivel local/naţional realizate cu sprijinul partenerilor locali 

2) Întâlniri cu foşti consumatori de droguri /deţinuti  

3) Elaborare de materiale informative pentru activităţile de prevenire şi campanii stradale  

4) Activităţi de prevenire la nivelul comunităţii locale  

      Activităţi internaţionale: 

1) Uzbekistan- Vizita de planificare prealabilă a implementării activităţilor proiectului – 

participă responsabilii de proiect de la nivelul consorţiului  

2) Romania - Conferinţa “ Prevenirea consumului de droguri în România, Norvegia, Malta, 

Uzbekistan şi Lituania” 

3) Malta - Activităţi de formare a lucrătorilor de tineret în domeniul prevenirii consumului de 

droguri. Masa rotundă.Schimb de bune practici  

4)Lituania - Activităţi de formare  a lucrătorilor de tineret în domeniul educaţiei non-formale. 

Masa rotundă.Schimb de bune practici.  



5)  Norvegia -Schimb de tineri –Tinerii vor lua parte la activităţi de învăţre non-formală, 

informală, întalniri cu diverse asociaţii implicate în prevenirea consumului de droguri,vor 

elabora materiale (cu mijloace IT)  pentru campanii de prevenire, scenarii pentru activităţile de 

tip “peer education”. Vor realiza campanii stradale/on line (pe reţele de socializare), expoziţii.  

Rezultate: 

- Grup de comunicare pe Facebook, Cont pe Facebook pentru campanie on line/diseminarea 

rezultatelor 

- Colaborări cu instituţiile implicate în prevenirea consumului de droguri ( ONG-uri, Poliţia, 

autoritaţi locale, Biserica, Universiţăti, etc.) 

- Site-ul proiectului 

- Conferinţa internaţională - vor fi prezentate idei de bună practică, acţiuni, activităţi de succees 

iniţiate pe plan local în domeniul prevenirii consumului de droguri (alcool, tutun, plante 

etnobotanice şi alte droguri de mare risc) 

- Pliant de promovare a proiectului  

- Activităţi de formare (câte două pentru fiecare organizaţie)â 

-  Întâlniri cu foşti consumatori de droguri /deţinuti (câte  una pentru fiecare organizaţie) 

-  Materiale informative: broşuri, pliante, calendare, fluturaşi  

- Campanii stradale,campanii on line pe reţele de socializare,  workshopuri , ore de dirigenţie în 

şcoli, mese rotunde) 

- Expoziţii 

- Cunoştinte şi experienţă acumulate de participanţi în domeniul prevenirii consumului de 

droguri prin învăţare non-formală. 

  Proiectul a fost elaborat de către Colegiul Naţional “ Ienăchită Văcărescu” în colaborare cu 

ceilalţi parteneri şi este coordonat la nivelul consorţiului de către Asociacija "Apkabink Europa" 

-Alytus region, Miklusenai-LITUANIA. 

 

Acest proiect a fost finanţat cu sprijinul Comisiei Europene.Această comunicare reflectă 

numai punctul de vedere al autorului şi Comisia nu este responsabilă pentru eventuala 

utilizare a informaţiilor pe care le conţine. 

Profesor coordonator, Zepişi Simona Valinda 



 


