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 Club Kiwanis, Vaslui 

Colegiul Naţional “Ienachiţă 
Văcărescu” 



1. Terram Pacis, Tromso, Norvegia – Coordonatorul 
European 

2. Clubul Kiwanis Vaslui, România 
3. Colegiul Naţional Ienăchiţă Văcărescu, România 
4. Cross Culture International Foundation Ccif, Paolo, 

Malta 
5. Comitato D'intesa Tra Le Associazioni 

Volontaristiche Della Pr, Belluno, Italia 
6. Nizomiy Nomidagi Toshkent Davlat Pedagogika 

Universiteti, Tashkent, Uzbekistan 
7. Tashkent State University Of Uzbek Language And 

Literature Nam, TASHKENT, Uzbekistan 

Stand Against Drugs -  SADs 

Organizaţii partenere: 
 



Durata proiectului 

1 Decembrie 2017 – 31 mai 2019 

(18 luni) 
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Scopul proiectului 

• Fiecare tânăr este expus cosumului de droguri (cu nivel 
de trai ridicat sau scăzut, cu nivel intelectual ridicat sau 
scăzut, integrat pe piaţa muncii sau şomer). Având o 
personalitate în formare, ei nu realizează riscurile 
dependenţei de droguri, şi de cele mai multe  ori, 
devin vulnerabili la presiunea grupului, de a consuma 
droguri.  

•         Acest proiect decurge din identificarea unor nevoi 
comune: slaba capacitate de intervenţie a organizaţiilor 
partenere în proiect pentru  prevenirea  consumului de 
droguri în rândul tinerilor (13-25 ani). 
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Obiective proiectului  
  1. Creşterea competenţelor profesionale a 60 

lucrători de tineret 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 50  de tineri voluntari 
la nivelul organizaţiilor partenere (13-25 ani), din cele 5 
ţări partenere, pe parcursul schimbului de tineri. 

  3. Dezvoltarea capacităţii celor 7 organizaţii  prin 
cooperare strategică, schimb de experienţă şi educaţie 
non-formală, de a acţiona la nivelul comunităţii în 
domeniul prevenirii consumului de droguri în randul 
tinerilor. 
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Grupul ţintă 

   Grupul ţintă este format din lucrători de 
tineret, tineri voluntari în asociaţie, elevi ai şcolii, 
tineri defavorizaţi care provin din zone de mare 
risc, tineri cu posibilităţi reduse , care  vor 
conştientiza amploarea fenomenului, îşi vor 
dezvolta abilităţile şi competenţele în domeniul de 
preventire şi vor participa activ  atât pe perioada 
proiectului , cât şi dupa finalizarea lui, în programe 
de prevenire  a consumului de droguri în rândul 
tinerilor între 13-25 ani, de la nivelul comunităţii  şi 
comunităţii şcolare locale/regionale. 
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Aşteptările  proiectului  

• Parteneriatul sprijină dezvoltarea /transferul/punerea 
în aplicare a practicilor inovatoare, a iniţiativelor 
comune, activităţilor de învăţare reciprocă, a 
schimbului de experienţă, oferă deschidere pentru 
cooperările transectoriale, promovând în acelaşi timp: 

  Încluziunea socială şi inserţia pe piaţa muncii a 
tinerilor 

 Înternaţionalizarea activităţilor de tineret 
 Îmbunatăţirea cunoaşterii/recunoaşterii/validării 

activităţilor pentru tineret şi învîţării non- formale 
Emanciparea, participarea şi cetăţenia activă a tinerilor 
Mobilităţile transnaţionale 
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Activitati locale: 
 • Activităţi de informare la nivelul fiecărei organizaţii 

partenere cu privire la problematica consumului de droguri  
la nivel local/naţional ( context naţional, legislaţia în 
domeniu, estimări ale prevalenţei şi incidenţei consumului 
problematic de droguri, cauze, prevenţie universală şi 
selectivă pe zone/grupuri de risc, consecinţe asupra 
sanătăţii, excluderea socială, statistici, etc) realizate cu 
sprijinul partenerilor locali 

• Întâlniri cu foşti consumatori de droguri /deţinuti ( pentru o 
înţelegere a realităţii prin confesiunile lor) 

• Elaborarea de materiale informative pentru activităţile de 
prevenire şi campanii stradale  

• Activitati de prevenire la nivelul comunităţii locale (campanii 
stradale,campanii on line pe reţele de socializare,  workshop-
uri , ore de dirigenţie în şcoli, mese rotunde). 
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Activităţi comune: 
 

 1. Vizita de pregătire a implementării 
proiectului, de planificare preliminară pentru 
finalizarea oficială a activităților și 
programelor proiectului.  

    

   (Martie 2018, Tashkent, Uzbekistan) 
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2. Acţiuni de mobilitate a lucrătorilor de tineret 
potenţiali viitori lucrători de tineret – care 
vor sprijini dezvoltarea profesională a 
lucrătorilor de tineret prin realizarea unor 
schimburi de bune practici şi cursuri de 
formare în domeniul prevenirii consumului 
de droguri şi al educaţiei non-formale  

     (Iunie 2018, Malta 

     Ianuarie 2019, Italia) 
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3. Schimb de tineri pentru o perioadă de 7 zile  
(vor avea loc ateliere de lucru, exerciții, 
dezbateri, simulări, activități în aer liber, 
informări pe tema prevenitii consumului de 
droguri, etc.) cu scopul de a-i forma în 
domeniul prevenirii, prin activităţi de tip peer 
education.  

    (Septembrie 2018, Norvegia) 
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    4. Eveniment pentru tineret la scară largă – 
conferinţă (cu durata de 2 zile)- care va asigura 
schimbul de bune practici , acţiuni, activităţi 
de succes iniţiate pe plan local în domeniul 
prevenirii consumului de droguri. 

     

     (aprilie 2019, Romania) 
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Rezultate aşteptate 

- instruirea a 60 de tineri și profesori ca potențiali 
lucrători de tineret în prevenirea și combaterea 
consumului de droguri;  

- instruirea a 50 de tineri (studenți, tineri voluntari, 
tineri cu risc sau grupuri vulnerabile, tineri cu 
posibilități reduse etc.) în domeniul prevenirii 
consumului de droguri în rândul tinerilor; 

- activități de prevenire a consumului de droguri  în 7 
şcoli 

- mesajele antidrog  coerente promovate în 
comunitățile locale. 
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Rezultate aşteptate 

- materiale informative, broșuri, calendare, 

pliante, activități de prevenire  la nivel 

comunitar (o campanie stradală, o 

campanie on-line (timp de 2 luni), cel puțin 

7 activități în zonele defavorizate cu 

grupuri vulnerabile la consumul de droguri. 
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Proiectul este cofinanțat de Uniunea Europeană. 
Această comunicare reflectă numai punctul de 
vedere al autorului şi Comisia nu este 
responsabilă pentru eventuala utilizare a 
informaţiilor pe care le conţine.  
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