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All publications related to the SADs-Project reflect the views only of the author, and the Commission can’t 
be held responsible for any use which may be made of the information contained within those 
publications. 
 
Thus, all publications produced and the work done under the SADs-Project are credited to all involved 
partners organisations, but not to the individual partner and they are licensed under Creative Commons 
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                 În perioada 01.12.2017-31.05.2019, Colegiul Naţional “Ienăchiţă Văcărescu”  

este partener în proiectul de parteneriat strategic (KA2)  -  “Stand Against Drugs” 

(SADs) din cadrul programului Erasmus +,  Acţiunea centralizată – Dezvoltarea 

capacităţii instituţionale în domeniul tineretului în țările ACP, America Latină și Asia 

(aplicat la Agenţia Executivă pentru Educaţie, Audiovizual şi Cultură de la Bruxelles), 

cu numărul de referinţă 589583-EPP-1-2017-1-NO-EPPKA2-CBY-ACPALA. Proiectul a 

fost elaborat în colaborare cu ceilalţi parteneri  : Terram Pacis – Norvegia, Comitato 

d'Intesa – Italia, Clubul Kiwanis Vaslui - Romania., YOUTH SERVICES 

COORDINATOR WITHIN MINISTRY FOR GOZO - Malta, Tashkent Davlat 

Pedagogika University -  Uzbekistan, Tashkent State University of language and 

literature – Uzbekistan şi este coordonat de organizaţia TERRAM PACIS – Norvegia. 

           Proiectul  promovează cooperarea strategică între organizaţiile partenere pe de o 

parte şi, pe de alta parte,  cooperarea între organizaţiile consorţiului şi alte organizaţii în 

domeniul educaţiei/formării, autorităţi locale/regionale/naţionale interesate de 

problematica proiectului  ( instituţii de învăţământ superior, biserica, centre de asistenţă 

socială, alte organizaţii, poliţie, centre de prevenire, etc), în scopul: profesionalizării 

lucrătorilor de tineret/profesorilor/potenţialilor viitori lucrători de tineret   şi dezvoltării 

aptitudinilor, competenţelor tinerilor voluntari pentru o participare şi o implicare activă 

în prevenirea consumului de droguri ( prin intermediul învăţării non - formale şi a 

activităţilor de formare şi învăţare reciprocă). 

          Scopul acestui proiect este de a întări și de a dezvolta capacitatea de intervenție în 

prevenirea consumului de droguri legale și ilegale în rândul tinerilor și de a le învăța 

cum să reziste influențelor asupra consumului de droguri. Parteneriatul este construit în 

jurul a şase  organizații de tineret şi un colegiu național pentru a crea oportunități de 

cooperare, consultare, comunicare şi colaborare pentru a atinge obiectivul comun. 
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Activitățile proiectului vor pregăti lucrătorii / profesorii de tineret care vor acționa în 

comunitatea școlară comunitară și locală / regională, tinerii voluntari care vor fi 

implicați în organizațiile actuale și comunitatea locală, elevii și studenții care vor 

acționa în comunitatea școlară și în viitor ei vor practica în propriul lor mediu. 

          Obiectivele specifice proiectului sunt, în principal, îmbunătățirea instrumentelor 

de măsuri de prevenire a consumului de droguri ale lucrătorilor din domeniul tineretului, 

profesorilor și tinerilor din țările implicate pentru prevenirea și reducerea eficientă a 

consumului de droguri prin: 

a. Creșterea abilităților profesionale a 60 de lucrători pentru tineret și profesori din țările 

implicate pentru prevenirea și reducerea eficientă a consumului de droguri în rândul 

tinerilor; 

b. Stimularea atitudinii de responsabilitate față de riscurile consumului de droguri şi 

comportamentul pozitiv al acțiunii în domeniul prevenirii a 48 de tineri voluntari din 

organizațiile partenere (13-25 ani) din țările partenere în timpul schimbului de tineri; 

c. Identificarea grupurilor vulnerabile și a persoanelor fizice și dezvoltarea de programe 

"selective" și "indicate" pentru a răspunde nevoilor lor complexe la nivel local; 

d. Dezvoltarea capacității organizațiilor partenere prin cooperare strategică, schimb de 

experiență și abordări educaționale non-formale în prevenirea consumului de droguri, de 

a acționa la nivel comunitar în prevenirea consumului de droguri în rândul tinerilor. 

  In perioada 24-30 noiembrie 2018 a avut loc DRUG ABUSE PREVENTION 

TRAINING COURSE în Gozo – Malta, Din Municipiul nostru au participat prof. 

Săvescu Cornelia, Bobu Raluca şi Zepişi Simona Valinda -  coordonatorul proiectului la 

nivelul şcolii, Comisar şef de poliţie Neacşu Nina Tatiana - Compartimentul de Analiză 

şi Prevenire a Criminalităţii – IPJ Dâmboviţa, Subcomisar de poliţie Bobe Nicoleta 

CENTRUL DE PREVENIRE, EVALUARE   ŞI CONSILIERE ANTIDROG 

DÂMBOVIŢA. 
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Rezumatul  activităţilor la care am participat: 

Ziua I, Duminică 25.11.2018 

 Activitati de cunoastere, prezentarea programului. 

 Asteptari, provocari, contributii – la nivel personal, de grup si de ansamblu 

(proiect) din cre au fost extrase apoi, regulile de grup. 

 Prezentarea tuturor organizatiilor particiante in proiect; fiecare institutie a 

prezentat: obiectivele, scopul, misiunea, valorile, grupul tinta, ce putem face 

pentru a lucra mai bine, etc. 

 Prezentarea situatiei privind consumul de droguri la nnivelul fiecarei tari (tipuri 

de droguri utilizate frecvent, statistici, varsta de consum, mediul de provenienta a 

consumatorilor, factorii de risc, structurile de suport existente, similitudini intre 

tari pe puctele de discutie anterioare. 

 Reflectii si evaluarea zilei. 

Ziua a II- a, Luni 26.11.2018  

 Aspece teoretice ale educatiei non-formale – caracteristici: 

 Accentul se pune pe proces 

 Participare voluntara 

 Relatii democratice 

 Activitati practice 

 Invatare experientiala, orientata pe persoana 

 Masurari calitative ale rezultatelor 

 Autoevaluare, etc. 

 Analiza nevoilor (Erikson and Blos) privind competentele lucratorilor de tineret. 

Activitate de grup- joc de rol (lucrator de tineret/consilier – tanar la risc/consiliat). 

 Reflectii si evaluarea zilei. 

Ziua a III-a, Marti 27.11.2018 

 Stabilirea prioritatilor si definirea educatiei non-formale 

 Prezentarea unui proiect ERASMUS, ca exemplu de buna practica. 

 Video-forum – prezentarea drogurilor si efectelor acestora. 

 Activitate individuala – reflectie personala – exercitii. 
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 Analiza nevoilor , idei de noi proiecte 

Ziua a IV-a, Miercuri 28.11.2018 

 Activitati tip work-shop: 

 Reflectii in implementarea proiectelor antidrog 

 Abordari socio-politice si socio-culturale in vederea implicarii tinerilor in 

prevenirea consumului de droguri (proiecte, campanii), lucru in grupuri 

mici si prezentarea rezultatelor in grupul extins 

 Reflectii si evaluarea zilei 

Ziua a V-a, Joi 29.11.2018 

 Vizita ONG – Fundatia OASI – Gozo, Malta 

 Prezentarea datelor statistice privind consumul de doguri i randul tinerilor 

(ESPAD, Journal of Health Sciences) 

 Pezentarea comparativa a situatiei privind consumul de droguri in Malta in 

ultimii 25 de ani si a comportamentelor adictive (jocuri de noroc, 

dependenta de INTERNET etc.) 

 Factorii de risc pentru consumul de droguri 

 Serviciile de suport din Malta: istoria serviciilor sociale pentru 

consumatorii de droguri din 1980 si pana in prezent – tipuri de servicii 

oferite de ONG –uri si OG-uri 

 Prezentarea Fundatiei OASI 

 Interventia reprezentantului Guvernului in Gozo, doamna Justyne Caruana 

 Prezentarea fiecarei organizatii participante in proiect si a situatiei privind 

consumul de droguri (la nivelul fiecarei tari reprezentate). 

 Reflectii si evaluarea zilei. 

Ziua a VI-a, Vineri 30.11.2018 

 Autoevaluare si evaluarea trainingului. 
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