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PREZENTAREA PROIECTULUI  

„Arta-replică la droguri” a pornit de la patru liceeni ( Denisa,Cristina, Cătălina și ….), 

din Colegiul Național „Octavian Goga” din Sibiu, care s-au gândit cât de important ar 

fi pentru colegii din liceu și din afara lui să aibă parte de o „orientare” înspre ceea ce 

înseamnă domeniul artistic, alternativ rutinei zilnice.Proiectul a reprezentat inițiativa 

ce promovează partea frumoasă a vieții, aducând în prim-plan alternative pe care 

tânăra generație să și le poată însuși, astfel încât să nu fie tentată să apeleze la 

consumul de diferite substanțe nocive.  

Plecând de la premisa că fiecare om este liber să aleagă ce consideră că este benefic 

pentru el, ne-am gândit să oferim tinerilor liceeni, deaorece acest segment de vârstă 

este unul destul de „cețos” și confuz, o barcă de salvare, un drum pe care să pășească 

și în care să se regăsească. Arta a reprezentat, reprezintă și va reprezenta cu siguranță  

un refugiu, o gură de oxigen într-o societate poluată de rutină și monotonie.  

Prin  activitățile desfășurate,  ne-am dorit să le oferim elevilor modele de viață, care 

să-i ajute să înțeleagă riscurile la care se expun atunci când vine vorba despre 

consumul de droguri și/sau alcool. Am adus în fața lor persoane care „cuceresc 

lumea” prin artă și frumos și am facilitat un dialog deschis  și lipsit de bariere între 

ele și grupul țintă. În același timp ne-am dorit să oferim noi perspective, noi viziuni 

asupra vieții, care să-i determine pe tineri să aleagă ceea ce este bine pentru ei și să 

poată face diferența între influențele pozitive și negative ce îi înconjoară. Am 

organizat ateliere artistice, dezbateri și  discuții despre artă, alternative, forme de 

manifestare artistică și scopul artei în rândul nostru, plecând de la ideea că tot ceea ce 

reprezintă aceasta este, în contrast cu drogurile și alcoolul( vicii), un „drog” benefic, 

necesar omului.  

PROBLEMA IDENTIFICATĂ ȘI SOLUȚIONARE 

Echipa de proiect a identificat ca și problemă majoră la nivelul comunității școlare 

dorința tinerilor de a căuta diferite soluții care să le distragă atenția de la viața de zi 

cu zi ( mai mult de 44% din consumatorii români sunt elevi și studenți). Substanțele 

ce crează dependență sunt văzute drept un refugiu de tânăra generație, nevoia lor de 

a evada din problemele cotidiane sau, pur și simplu, de a încerca ceva nou, pentru 

simpla adrenalină în momente de distracție, are un efect negativ asupra acestora. 

Tinerii nu cunosc adevăratele efecte negative ce pot să apară atunci când intervine în 

ecuație consumul de droguri. În acest sens, echipa de proiect a rezolvat această 

problemă apărută la nivelul grupului țintă prin sesiunile de informare organizate în 

prima etapă a proiectului, detaliate mai jos. 
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Totodată, o altă problemă cu care se confruntă elevii constă în faptul că în viața 

acestora intervine monotonia. Când starea de plictis se instalează, aceștia caută cu 

orice preț diferite metode de a încerca ceva nou. Ca răspuns la această problemă, prin 

proiectul „Arta-replică la droguri”, s-a încercat familiarizarea elevilor cu diferitele 

activități la care pot lua parte, ca alternative și promotori ai unei vieți trăite într-un 

mod pozitiv.  

Se spune că o comunitate are nevoie de tineri competenți, de viitor, care să poată 

ajuta la dezvoltarea ei și să o mențină în cele mai bune moduri cu putință. Tocmai 

pentru că tinerii reprezintă viitorul comunității din care fac parte, echipa noastră de 

proiect s-a îndreptat catre ei. Acest grup țintă are nevoie de modele, nu de anti-

modele sau pseudo-modele, are nevoie de exemple ale unor stiluri de viață pozitive, 

nu negative și are nevoie să se decupleze încetul cu încetul de tot ceea ce îi este 

dăunator, îmbrățișând anumite alternative. De aceea, proiectul propus de echipa 

noastră a fost imperios necesar tinerilor și implicit comunității sibiene.Beneficiarii 

acestui proiect s-au implicat direct și activ, deoarece suntem de părere că trebuie să 

existe un echilibru între teorie și practica, între cuvinte și acțiuni, între explicații și 

deprinderi/ înțelegere. 

SCOPUL ȘI OBIECTIVELE  

Scopul proiectului a constat în crearea unui cadru propice dezvoltării și organizării 

unor activități atât informative, cât și acțiuni menite să implice elevii într-un mod 

direct în viața comunității, în anumite activități care să contribuie la dezvoltarea 

personală a acestora, dar care să le stimuze și latura artistică. Scopul a constat în 

oferirea a cât mai multor informații tinerilor, activitatea de dezbatere și de  informare 

fiind baza pe care s-a consolidat partea practică a proiectului.  

Pentru a se putea observa mai bine scopul și necesitatea acestui proiect, vă vom 

prezenta principalele obiective alea acestuia: 

 Obiective generale: 

 promovarea vieții active în comunitate (voluntariate, activități culturale, 
activități sportive); 

 informarea, prevenirea și combaterea consumului de cannabis și alcool, cele 
mai influente și des întâlnite vicii (dezbateri, discuții și chestionare aplicate 
tinerilor); 

 aducerea în fața tinerilor alternativele principale, ce au ca scop influențarea 
acestora într-un mod pozitiv. 
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 Obiective specifice: 

 recrutarea voluntarilor; 

 atragerea de fonduri pentru cumpărarea materialelor necesare; 

 asigurarea spațiilor de desfășurare a activităților; 

 promovarea activităților prin internediul tuturor canalelor media (pagini de 

socializare, afișe, pliante, stickere); 

 desfășurarea activităților; 

 organizarea unui concurs de creație artistică și premierea acestuia; 

 desfîșurarea unei sesiuni de follow-up; 

 

 

PERIOADA DE DESFĂȘURARE 

 

 

 

 

 

 

 

GRUP  ȚINTĂ ȘI BENEFICIARI 

De pe urma proiectului au beneficiat aproximativ  250 de  tineri cu vârste cuprinse 

între 13 și 19 ani, elevi ai liceelor sibiene, dar nu numai. Am ales acest segment de vârstă, 

deoarece, în timpul școlii generale și liceului, tinerii sunt ușor influențabili și tind, conștient 

sau inconștient, să imite comportamente  în general negative atunci când întâmpină 

dificultăți. Tocmai din cauza acestei cautări permanente de idealuri, considerăm că tinerii au 

nevoie de experiențe de acest gen pentru a descoperi ce înseamnă viața la pozitiv, trăită 

frumos și ce fel de modele sunt de urmat. 

DESCRIEREA ACTIVITĂȚILOR 

Proiectul, prin prisma scopului și a obiectivelor sale, se împarte în două mari 

categorii, cu obiective specifice diverse, dar care au totuși un țel comun: viața trăită 

frumos și sănătos, fără tentative de evadare din realitate prin metode vicioase și 

nocive. Echipa de proiect consideră extrem de importantă partea informativă într-un 

proiect de acest gen, deoarece, mergând pe ideea că informația înseamnă putere, 

elevii pot clădi păreri și poziții cu privire la efectele  pe care drogurile și alcoolul le pot 

avea și pot clădi pe baza acestora stiluri de viață bazate pe artă, cultură, sport etc. . 

Însă, cum nimic nu este mai bun decât lucrul realizat, în defavoarea vorbelor, credem 

că un grad la fel de înalt de importanță îl deține și promovarea activităților la care un 

tânăr poate participa, activități ce au ca scop demonstrarea faptului că alegerile stau 

25 

aprilie2016 
24 mai 

2016 
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în mâinile noastre, iar alternativele sunt, de asemenea, de partea noastră. În acest 

punct considerăm că elevii au simțit  pe pielea lor ce înseamnă cu adevărat viața la 

pozitiv și cât de ușor este să o clădești.   

Prima parte a proiectului se constituie ca etapa informativă a  elevilor, a 

conștientizării acestora cu privire la consumul de astfel de substanțe și a efectelor 

negative ce pot să apară. Totuși, această etapă teoretică  nu  a fost una tipică, egală cu 

orice altă sesiune de informare cu privire la consumul de droguri, ci o prezentare 

informală, relaxată și succintă a viciilor precum consumul de cannabis și alcool. Au 

fost integrate în aceste prezentări: dezbateri create pe baza unor întrebări prestabilite 

de echipă, invitații la discurs din partea echipei, dezvoltarea unor jocuri de rol și 

discutarea unor studii de caz concrete cu elevii. Apoi, trecând de ideea de vicii nocive, 

am trecut la viciile benefice, întrebând: „Ce este arta?” și „Cum se manifestă și câte 

tipuri de artă există?”. Prin aceste întrebări am reușit să stimulăm elevii să se 

gândească la activitățile care le plac și care cred ei că s-ar integra într-un domeniu așa 

de vast precum arta. S-a ajuns până la ideea că orice lucru pe care îl întreprinde un 

om reprezintă o artă, atâta timp cât îi aduce plăcere și este apreciat de cei din 

jur.Echipa de proiect speră ca prin această etapă să fi creat o punte de legătură între 

tineri și acest gen de activități, antrenându-i pentru cea de-a doua etapă a proiectului 

propus, cea în care teoria evine practică și tipurile de artă prind contur. 

Tot în cadrul acestei sesiuni informative prin diferite licee din Sibiu, s-a făcut o 

trecere în revistă a preferințelor fiecărui elev, prin campania „Îmi place…” 

A doua parte a proiectului,  pune un foarte mare accent pe alternativele la care 

tinerii pot apela, venind înaintea acestora cu soluții reale, constituite de modulul 

practic al proiectului. În urma sesiunilor informative și a campaniei „Îmi place…” am 

ținut cont de părerile elevilor, le-am contorizat și am scos la iveală cele mai 

importante nevoi artistice, de relaxare și de ieșire din tiparul cotidian, umând să 

organizăm un conglomerat de workshop-uri pe placul lor.  

Alături de aceste workshop-uri, am organizat, în parteneriat cu echipa FORWARD și  

Consiliul Județean al Elevilor Sibiu, activități din cadrul ediției a doua a Festivalului 

„Cărți pentru cultură”. Una dintre cele mai importante activități a fost cea numită „De 

vorbă cu Radu Vancu și Dragoș Varga”, doi oameni extrem de citiți, profesori 

universitari și scriitori cu cel puțin o carte publicată, care ne-au povestit despre arta 

cititului și a scrisului, despre viață, despre cariere și despre ilustrații. Această 

activitate ne-a ajutat să înțelegem că lectura poate să fie un refugiu și un hobby destul 

de interesant, care ne dezvoltă și ne aduce mai aproape de diferite situații  de viață.  
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Tot legat de oameni realizați care împărtășesc experiențe fantastice, am organizat și o 

Bibliotecă Vie ce a funcționat pe principiul unei cafenele publice, unde fiecare om-

carte a spus o poveste și a dat o povață. Acesta a fost principiul învățării 

experimentale, pe care l-am anticipat a fi cel mai productTot în cadrul acestui festival 

am organizat o proiecție a filmului documentar „Oare cei înalți pot fi fericiți?” unde 

era tratată problematica fericirii, ce este ea, cum o atingem, cât durează și cât de 

importantă este pentru noi. Pe langâ aceste acțiuni, ne-am gândit să organizăm și un 

concert cu tentă caritabilă. Acesta a însemnat desfășurarea unei sesiuni acustice într-

o librărie din Sibiu, intrarea fiind constituită de o carte, care mai apoi a urmat să fie 

donată unei biblioteci școlare din comuna Porumbacu. 

Și ca să încununăm proiectul cu activități civice, am organizat, împreună cu Direcția 

Silvică Rășinari, o plantare de copaci, învățând tehnici și aflând povești despre natură 

de la pădurarii adevărați. A fost un prilej bun să ne conectăm și la natură, dacă am 

făcut-o deja la artă și astfel, am încheiat și partea practică a proiectului nostru. 
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1. Sesiunile de informare s-au desfășurat în perioada 11-19 mai și  au  
cuprins :  
 

                    a) Discuții pe baza unor întrebări prestabilite; 

                    b) Chestionare ;  

c) Joculețe ; 

d) Discuții deschise cu tinerii din școli despre artă, alternative, soluții la 

ieșirea din plictis și monotonie; 

e) Jocuri de rol, reprezentarea grafică a artei și a efectelor drogurilor și 

alcoolului; 

f) Campania „Îmi place…”, prin care am consultat elevii în legătură cu 

preferințele lor artistice și nu numai; 

g) În parteneriat cu ASTRA Film Cinema Sibiu, am organizat o zi de 

film documentar în CNOG, încercând să le oferim elevilor un strop în plus de 

conștiință, prezentând un film documentar psihologic și social, al unor tineri 

izolați și obligați să trăiască în condiții vitrege. Importanța acestei ecranizări 

este dată de faptul că tinerii prezenți  au fost încurajați la discuție, la dialog, 

dezbătând tema și analizând-o în profunzime. 

 (Fotografii, chestionare, campania „Îmi place…”, afiș, pliante, 

rezultate chestionare,  ATAȘATE ÎN ANEXA 1) 

2. Concurs de creație: 

 În urma activităților informative derulate prin mai multe licee 

sibiene, am adus în întâmpinarea elevilor un concurs atractiv și 

creativ prin care ne-am dorit să stimulăm talentul pe care îl au unii 

elevi atât la desen/pictură, cât și la scris (poezie sau proză). Astfel, 

pornind de la titlul proiectului, elevii au avut de întocmit lucrări 

artistice,care mai apoi au fost jurizate de profesori specializați de 

desen și de limba și literatura română. Partea cea mai frumoasă a 

fost datorată faptului că nu a existat o limitare de vârstă și că orice 

elev talentat a putut să aplice, indiferent de clasă și vârsta sa. 

(Fotografii atașate în Anexa 2) 

 

3. WORKSHOP-uri în aer liber: 
 Atelier de pictură/ arte plastice :   

 În cadrul acestui atelier, echipa de proiect și-a propus 
să ofere libertate de exprimare tinerilor participanți. 
Deoarece pictura înseamnă exteriorizarea unor emoții, 
ne-am gândit că una dinte cele mai bune modalități de 
a-ți exprima opinia este prin acest tip de artă. 

 S-au organizat grupe de tineri cu idei și creativitate, 
care au avut ca sarcină de lucru să facă o schiță 
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pornind de la un cuvânt anume, inclus în tematica 
antidrog. 
 

Atelier de lectură: 

 Echipa de proiect s-a gândit, atunci când această idee a 
fost concepută, la împărtășirea acelorași pasiuni și la 
interacțiunea directă între participanții acestui atelier. 
Carțile ar trebui să reprezinte un refugiu bun pentru 
fiecare dintre noi, o alternativă a vieții cotidiene, o 
gură de oxigen pentru momentele în care viața pare că 
ne încearcă. Tocmai de aceea, acest atelier reprezintă 
un fel de ghid de supraviețuire în momentele grele. S-a 
pus la încercare imaginația tinerilor așa că de la un 
cuvânt ei au fost nevoiți să inventeze o poveste și să o  
scrie, ca la sfărșit toți participanții să le îmbine într-un 
tot unitar. 
 

Atelier handmade: 

 În cadrul acestui atelier s-a desfășurat o sesiune de 
învățare experențială, în sensul că fiecare participant a 
reușit ca până la sfârșitul atelierului să „construiască” 
o brățară sau o figură reprezentativă pentru el. 

Atelier de teatru:  

 În cadrul acestui atelier au avut loc diferite jocuri de 
rol, puneri în scenă a unor situții problematice ce 
implică drogurile, jocuri legate de expresivitate și 
exteriorizarea emoțiilor, acestea având drept scop 
conștientizarea tinerilor implicați cu privire la 
consumul de droguri. Totodată, în cadrul acestui 
atelier s-a pus accentul și pe lucru în echipă, 
comunicare, pași importanți în  dezvoltarea personală 
a fiecaruia. 

 

Totodată, în cadrul acestei etape de proiect s-a organizat și un concert acustic și un 

atelier de muzică și percuție, prin intermediul căroră tineri talentați ai comunității sibiene au 

dat un exemplu de „ așa da ”, apelând la una dintre cele mai frumoase alternative- muzica. 

! În cadrul acestui mini-festival alternativ s-a organizat și premierea concursului 

creativ și valorificarea lucrărilor câștigătoare și nu numai. 

Un lucru important de menționat este faptul că revista Capital Cultural a sprijinit și a 

sponsorizat această inițiativă. 

(Fotografii din cadrul workshop-urilor, poze de la premierea 

concursului de creație, emblema proiectului antidrog=tricourile, atașate în 

Anexa 3)  
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4. Festivalul Cărți pentru cultură 

  a)De vorbă cu Radu Vancu și Dragoș Varga 

  În cadrul acestei activități am descoperit o sumedenie 

de lucruri noi legate de cultură, lectură și literatură printr-

un dialog savuros și absolut fascinant cu oamenii-cărți: 

Dragoș Varga și Radu Vancu, conf. univ. doctori la 

ULBS.  

 Am vorbit despre cărțile contempoarane, am aflat 

poveștile lor de viață și perspectiva lor privind literatura și 

cultura în general. Am ascultat cu mare interes și am 

acumulat informații printr-o altă metodă, cea a dialogului.  

  b) Concert acustic caritabil   

 Plecând de la premisa că orice lucru bun e bine venit ne-am 

gândit că un concert acustic al unor trupe de liceeni și nu 

numai (destul de cunoscuți în județ) este o idee excelentă. Pe 

deasupra, ca și caracter benefic pentru societate, ne-am 

gândit ca fiecare participant să își „plătească” biletul cu o 

carte, care mai apoi a fost donată unei biblioteci sărace din 

comuna Porumbacu. 

                d)Seară de film  

 Tot în cadrul Festivalului „Cărți pentru cultură”, ediția a II-a, 

am organizat  o ecranizare  a filmului „Oare cei  înalți pot fi 

fericiți?”,oferindu-le  participanților o teorie e a fericirii și a 

manifestării acesteia, tocmai pentru a-i ajuta pe plan emoțional 

și pentru a-i face să înțeleagă de fapt ce este fericirea și cum pot 

să o atingă astfel încât să fie în favoarea lor. 

            e) Biblioteca vie” 

 Acest atelier, din perspectiva noastră, a avut un rol benefic 

pentru orientarea în carieră, pentru implicarea tinerilor și 

pentru transmiterea corectă a unor informații utile, de 

viață.Considerăm că cea mai bună metodă a transferului de 

experiență este cea directă, de la oameni  ce excelează spre 

oamenii ce își doresc asta. Este metoda cea mai eficientă de a 

înțelege faptul că viața e mai mult decât distracția de moment și 

fericirea trecătoare pe care o regăsești în droguri și alcool. 

(Afiș festival, modele de stickere, program, fotografii din cadrul fiecărei 

activități, filmulețe, atașate în anexa 4) 
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5. "Plantați, nu vă drogați!" 

 În ultima zi a proiectului nostru, ne-am gândit să ne 

responsabilizăm și să ne arătăm și latura noatră civică, prin 

plantarea unor puieți de brazi în zona satului Rășinari. În 

partenieriat cu Ocolul Silvic Rășinari, am învățat cum se 

plantează, care sunt condițiile de întreținere a culturilor, 

geografie și multe alte lucruri utile pentru parcursul nostru. 

Această activitate a avut  rolul de a ne responsabiliza în legătură 

cu mediul în care trăim, dar și de a ne arăta că mereu există un 

moment în care o poți lua de la capăt și să faci ceva benefic nu 

numai pentru tine, ci și pentru cei din jurul tău. Totodată,a avut 

și rolul de a oferi șansa de relaxare într-un cadru de poveste, cel 

al naturii montane. 

(Fotografii atașate în Anexa 5) 

 

 BUGET 

Bugetul proiectul a fost asigurat din diferite parteneriate, sponsorizări, dar și organizarea 

activităților de autofinanțare ( vânzare de prăjituri în incinta Colegiului Național ”Octavian 

Goga” Sibiu). Mai jos sunt detaliate liniile bugetului. 

 

Finanțări Suma/materialel 

Parteneriate (Librăria Humanitas) 35 de cărți 

Autofinanțare 100 lei 

YouthBank Sibiu( Festivalul „Cărți pentru cultură) 1900 lei 

 

EVALUARE 

Organizarea unor sesiuni de follow-up, la care au participat voluntarii și organizatorii 

proiectului. Aceste sesiuni sunt menite să ne ofere o viziune asupra întregii desfășurări a 

proiectului, cât și un feedback. S-a realizat și o analiză SWOT pentru a clasifica punctele forte 

și punctele slabe, care vor ajuta la îmbunătățirea unei ediții viitoare a proiectului. Analiza 

SWOT, realizată de către echipa de proiect, împreună cu voluntarii, s-a detaliat mai jos: 
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SUSTENABILITATE ȘI IMPACT  

Organizarea repetată a proiectelor antidrog va duce la conștientizarea din partea tinerilor în 

legatură cu gravitatea situației cu care ne confruntăm la ora actuală și astfel va ajuta la 

sensibilizarea acestora, ajungând la o diminuare a consumului de droguri. 

Prin promovarea luptei antidrog, alți tineri vor prelua această inițiativă, alăturându-se 

acestui proiect. 

Organizând astfel de proiecte, tinerii cuprinși între 14-19 ani vor conștientiza din timp 

gravitatea consumului de droguri (alcool, cannabis). Participând cu plăcere la activitățile 

propuse, vor dori să se implice mai mult în lupta împotriva drogurilor, provocând astfel o 

diminuare a consumului acestora.Susținem faptul că lumea se poate schimba dacă pornim cu 

pași mici și facem ceva împotriva acțiunilor denigratoare și dăunătoare nouă. Ba mai mult, o 

parte din elevii care au făcut parte din echipa de proiect se vor număra printre voluntarii 

Centrului de Prevenire , Evaluare și Consiliere Antidrog Sibiu, datorită unei bune colaborări 

cu reprezentanții acestei organizații. Asta înseamnă că vor continua lupta antidrog, 

promovând-o în rândul tinerilor. 

 

Considerăm  și că în urma proiectului nostru, am  reușit, măcar puțin, să schimbăm percepția 

tinerilor asupra artei și asupra consumului de droguri și alcool. Ei au înțeles și ne-au și spus 

că arta înseamnă acum pentru ei mai mult decât însemna înainte,deoarece s-au distrat și au 

învățat multe lucruri utile pentru ei.  

Partenerii proietului: 

 Colegiul Național „Octavian Goga” Sibiu 

 Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog 

 Copy Center „Sory” Sibiu 

 YouthBank Sibiu 

 Librăria Habitus Sibiu 

 Librăria Humanitas Sibiu 

 Biblioteca Județeană „Astra” 

 Consiliul Județean al Elevilor Sibiu  

 

  

 

 

Puncte tari Puncte slabe Oportunități Amenințări 

- folosirea metodelor 

de acțiune și a 

activităților 

nonformale 

- neobținerea 

autorizației de 

susținere a sesiunilor 

în anumite spații 

publice 

- elevii s-au arătat 

interesați de 

activitățile ce 

prezentau caracter de 

educație nonformală 

- lipsa de fonduri 

pentru edițiile 

viitoare 
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MEMBRII ECHIPEI : 

Pletosu Cristina Ioana 

Benghea Cătălina 

Denisa Frătean 

  


