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1. Prezentarea proiectului: 

 Proiectul ”Fii selectiv. Alege viața!” promovează viața la pozitiv, aducând în prim plan 

multitudinea de alternative pe care tânăra generație le are la dispoziție, astfel încât să nu fie 

tentată să apeleze la consumul de diferite substanțe. Prin aceste activități, echipa de proiect 

dorește să le ofere elevilor modele de viață, care să-i ajute să înțeleagă riscurile la care se expun 

atunci când vine vorba despre consumul de droguri. Se dorește oferirea de noi perspective, de noi 

viziuni asupra vieții, care să-i determie să aleagă ceea ce este bine pentru ei și să poată face 

diferența între influențele pozitive și negative ce îi înconjoară.  

 

2. 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 (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. 

 Totodată, o altă problemă cu care se confruntă elevii constă în faptul că în viața acestora 

intervine monotonia. Când această stare de plictis se instalează, aceștia caută cu orice preț 

diferite metode de a încerca ceva nou. Ca răspuns la această problemă, prin proiectul ”Fii 

selectiv. Alege viața!”, 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.  

 

3. Scop și obiective: 

Scopul proiectului constă în organizarea unor activități atât informative, cât și acțiuni 

menite să implice elevii într-un mod direct în viața comunității și în anumite activități care să 

contribuie la dezvoltarea personală a acestora. Scopul constă în oferirea a cât mai multor 

informații tinerilor, activitatea de dezbatere și informare din cadrul primei ediții a proiectului 
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fiind continuată, tocmai pentru a se asigura impactul droit la nivelul grupului țintă. De asemenea, 

se dorește schimbarea percepției, a mentalității tinerilor în legătură cu acest fenomen de 

necesitate de integrare într-un anturaj și/sau de copiere a modelelor negative din jurul lor.  

Pentru a putea înțelege mai bine obiectivele proiectului, acestea au fost împărțite în două 

categorii: obiective generale și obiective specifice: 

 Obiective generale: 

 promovarea vieții active în comunitate; 

 informarea, prevenirea și combaterea consumului de droguri; 

 sensibilizarea grupului țintă cu privire la efectele consumului de droguri; 

 aducerea în fața tinerilor de alternative ce au ca scop influențarea acestora într-un mod 

pozitiv. 

 

 Obiective specifice: 

 recrutarea voluntarilor; 

 atragerea de fonduri pentru cumpărarea materialelor necesare; 

 asigurarea spațiilor de desfășurare a activităților; 

 promovarea activităților prin internediul tuturor canalelor media (ziare locare, pagini de 

socializare, afișe, pliante); 

 desfășurarea activităților; 

 desfîșurarea unor sesiuni de follow-up; 

 realizarea unor ghiduri de bună practică și distribuirea în liceele sibiene. 

 

4. Beneficiari: 

 Beneficiarii proiectului sunt reprezentați de tinerii cu vârste cuprinse între 14 și 19 ani. 

Am ales acest segment de vârstă, deoarece, în această perioadă, tinerii sunt influențabili și 

asimilează comportamente și atitudini din jurul lor, fiind în continua căutare de modele. 

Considerăm că organizarea proiectului pentru acest grup țintă a răspuns anumitor nevoi ale 

tinerilor și a venit ca o rezolvare a problemei identificate inițial. 

 

5. Activități:  

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

două concepte diferite, dar care țintesc spre aceeași idee: viața la pozitiv, fără tentative de 

evadare din realitate. Echipa de proiect consideră importantă informarea elevilor cu privire la 

efectele negative pe care drogurile le poate avea asupra adolescenților, însă, un grad la fel de 
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înalt de importanță îl deține și promovarea activităților la care un tânăr poate participa, activități 

ce au ca scop demonstrarea faptului că alegerile stau în mâinile noastre, iar alternativele sunt, de 

asemenea, de partea noastră. 

Prima parte, ”Fii selectiv!”, se constituie ca etapa informării elevilor, a conștientizării 

acestora cu privire la consumul de astfel de substanțe și a efectelor negative ce pot să apară. Prin 

această primă etapă, echipa de proiect a prezentat într-un modul teoretic conceptul după care se 

ghidează în organizarea activităților. 

A doua parte a proiectului, ”Alege viața!”, pune un foarte mare accent pe alternativele la 

care tinerii pot apela, venind înaintea acestora cu soluții reale, constituite în modulul practic al 

proiectului. Fiecare activitate este detaliată mai jos, împreună cu detalii despre anexe. 

 

Fii selectiv. 
Alege viața!

Fii selectiv!

Sesiuni de 
informare

Campania ”Aici 
alegem diferit!”

Alege viața!

Concurs de 
desen

Workshop-uri

Stil de viață 
sănătos

Happy in Goga

Treasure Hunt

Despre 
nonformal

Teatru 
descompus
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1. Fii selectiv! 

 Sesiuni de informare – În cadrul acestor sesiuni, echipa de proiect a prezentat elevilor 

informații despre tipurile de droguri existente și efectele fizice și psihice ale acestora asupra 

corpului uman. Pentru ca prezentarea să aibă un impact și mai puternic la nivelul grupului țintă, 

au fost prezentate povești reale ale unor tineri care au trecut prin astfel de experiențe negative. La 

începutul sesiunilor au fost aplicate o serie de formulare inițiale, ce chestionau cunoștințele 

elevilor cu privire la consumul de etnobotanice, urmând ca, post-activitate, elevii să completeze 

din nou chestionarele. Astfel, echipa de proiect a măsurat impactul pe care aceste sesiuni l-au 

avut asupra elevilor, gradul de realizare al activității fiind 90% 

 

Denumirea 

Acţiunii: 
Sesiuni de informare 

Perioada de derulare: Matire- Aprilie 

Grup ţintă: Elevii din județul Sibiu 

Beneficiari: Direcţi: Indirecţi: Elevii sibieni Părinți, cadre didactice, 
societate 

Obiective: - informarea elevilor cu privire la consumul de 
droguri; 

- conștientizarea acestora cu privire la efectele 

drogurilor asupra fizicului și psihicului. 

Resurse: Umane: Materiale:  Echipa de 

proiect 

 Voluntari 

 Consumabile (hârtie, 

instrumente de scris, scotch) 

 Suport tehnic 

(proiector, laptop) 

  Rezultate finale: - s-a realizat informarea a apoximativ 150 de 
elevi, cu vârste cuprinse între 14 și 18 ani. 

- s-au chestionat 60 de elevi. 

Grad de realizare: 90% 

Fotografii: Anexa 1. 

 

Mai jos se pot observa rezultatele chestionarelor: 
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26%

18%

2%

15%

13%

5%

13%

1% 1% 2%1% 2%
1%

1. Tipurile de droguri pe care le cunosc sunt:

Marijuana Cocaină Etonobotanice Cannabis Extasy

LSD Heroină Metafetamină Opium Morfină

Weed Nicotină Hașiș

23%

16%

15%6%

10%
2%

14%

7%

2% 2%

3%

2. Efectele produse de droguri sunt:

Halucinații/iluzii Dependență Amețeli

Pierderea cunoștinței Moarte Agresivitate

Tulburări emoționale Greță Dilatarea pupilelor

Probleme neurologice Tulburări de comportament
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0%

8%

92%

3. Dacă în anturajul meu s-ar consuma droguri, iar 
prietenii m-ar obliga să consum și eu, aș spune:

Da Poate, o dată Nu

19%

33%

5%

24%

13%

3% 3%

4. Cum credeți că ar putea fi prevenit/combătut 
consumul de droguri?

Prin consultarea unui/unor specialiști

Prin campanii antidrog

Prin centre de recuperare

Prin introducerea unor legi mai aspre

Prin sprijinul familiei/ prietenilor

Prin propria voință

Prin evitarea grupurilor în care se consuma astefel de substanțe
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 Campania "Aici alegem diferit!" - Pentru ca proiectul să aibă ecouri și la nivelul 

comunității, a societății, în general, această campanie a avut ca scop promovarea conceptului 

activității pentru publicul larg. În perioada 20 ianuarie- 24 ianuarie sibienii au putut observa în 

diferite librării, biblioteci și spații publice sticker-ul proiectului, ce promovează optimismul unei 

vieți libere (cu mesajele ”Get high on Life, not on Drugs!” și ”Unde nu există eroi, există 

heroină.”).  

Denumirea 

Acţiunii: 
”Aici alegem diferit!” 

Perioada de derulare: 20 ianuarie- 24 ianuarie 

Grup ţintă: Elevii din județul Sibiu 

Beneficiari: Direcţi: Indirecţi: Elevii sibieni Comunitatea sibiană 

Obiective: - tragerea unui semnal de alarmă cu privire la 

pericolele consumului de droguri, prin amintirea 

constantă a cetățenilor că aceste probleme sunt unele 

reale, cu ale căror efecte se confruntă zilnic elevii și 

studenții sibieni.  

Resurse: Umane: Materiale:  Voluntari 

 

 Stickere 

 Scotch 

  

Rezultate finale: - s-au împărțit aproximativ 50 de stickere în 24 
locații din oraș. 

Grad de realizare: 85% 

Fotografii: Anexa 2 

 

2. Alege viata! 

 Concurs de desen – Prin această activitate, echipa de proiect a promovat potențialul 

creativ și talentul elevilor, în raport cu tema ”Viața prin ochii unui consumator vs. Viața la 

pozitiv”. Activitatea a avut ca scop crearea unei situații pentru ca elevii să se poată imagina în 

rolul de consumator, urmâand ca, prin desenele lor, să încerce să depășească acest stadiu, 

propunând diferite soluții. Conceptual, putem spune că arta reprezintă, la fel ca și substanțele cu 

proprietăți psiho-active, o modalitate de evadare.  
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Denumirea 

Acţiunii: 
Concurs de desen 

Perioada de derulare: 21 ianuarie- 31 ianuarie 

Grup ţintă: Elevii din județul Sibiu 

Beneficiari: Direcţi: Indirecţi: Elevii sibieni Comunitatea sibiană 

Obiective: - promovarea talentului elevilor, cu scopul de a le 

demonstra acestora că viața se poate trăi într-o manieră 

pozitivă, exploatând-o în mod constant.   

Resurse: Umane: Materiale:  Voluntari 

 

 Afișe 

 Premii 

  

Rezultate finale: - în concurs s-au înscris 27 de elevi, primele 3 
locuri fiind premiate. 

Grad de realizare: 88% 

Fotografii: Anexa 3 

 

 Workshop-uri – Considerăm extrem de importantă dezvoltarea tinerilor, implicarea 

acestora în activitățile organizate de comunitate, introducerea și prezentarea unui mod de viață 

ghidat de un concept de cetățenie activă. Când tânăra generație va realiza acest lucru, atunci 

viitorul societății va fi unul asigurat. Luând în calcul aceste idei, echipa de proiect a integrat în 

proiect training-uri pentru elevii sibieni. Cei din urmă au participat la o serie de workshop-uri 

bazate pe dezvoltare personal, comunicare și lucru în echipă. Sesiunile au fost facilitate de către 

echipa de proiect și supervizate de către prof. Paula Ciucur, membru în rețeaua națională de 

formatori a Consiliului Național al Elevilor. Totodată, în cadrul acestor module, s-a pus un foarte 

mare accent pe conceptul de ”peer-education”, impactul fiind asigurat de faptul că actorii 

implicați în desfășurarea lor provin din același mediu și au aceeași vârstă.  

 

Denumirea 

Acţiunii: 
Workshop-uri 

Perioada de derulare: Aprilie- Mai 

Grup ţintă: Elevii din județul Sibiu 

Beneficiari: Direcţi: Indirecţi: Elevii sibieni Comunitatea sibiană 

Obiective: - dezvoltarea elevilor, ca rezolvare a unei 

probleme a comunității care nu pune un foarte mare 

accent pe această latură. 
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Resurse: Umane: Materiale:  Voluntari 

 Echipa de 

proiect 

 Trainer 

 

 Consumabile (hârtie, 

pixuri, scotch, flipchart) 

  

Rezultate finale: - la aceste module au participat în jur de 100 de 
elevi. 

Grad de realizare: 95% 

Fotografii: Anexa 4 

 

 

 Stil de viață sănătos – Vorbind de partea ce ține de sănătatea fizică a grupului țintă, 

echipa de proiect a organizat o activitate de promovare a unei alimentații sănătoase, totul pentru 

ca aceștia să crească și să se dezvolte în armonie. Promovarea unui stil de viață sănătos vine, din 

nou, ca o alternativă la o viață trăită sub influența diferitelor substanțe.  

  

Denumirea 

Acţiunii: 
Stil de viață sănătos 

Perioada de derulare: 7 aprilie- 11 aprilie 

Grup ţintă: Elevii Colegiului Național ”Octavian Goga” Sibiu 

Beneficiari: Direcţi: Indirecţi: Elevii Colegiului Național 
”Octavian Goga” Sibiu 

Părinți, cadre didactice, 
comunitatea, în general 

Obiective: - promovarea unui stil de viață sănătos; 

- organizarea unei activități în care să se antreneze 

o mare masa de elevi. 

Resurse: Umane: Materiale:  Voluntari 

 Echipa de 

proiect 

 

 Diferite tipuri de 

mâncare, gătite de către 

voluntarii proiectului și de 

către elevii colegiului. 

  Rezultate finale: - Au fost prezentate cca. 100 de tipuri de mancare, 
din care, la sfârșitul ”expoziției”, au gustat aproximativ 
jumătate din numărul elevilor din liceu (400). 

Grad de realizare: 98% 

Fotografii: Anexa 5 

 

 

 Despre nonformal – Pe lângă activitățile de informare desfășurate în liceele sibiene, 

echipa de proiect a organizat o caravană cu scopul de promova educația nonformală în rândul 

elevilor.  
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Denumirea 

Acţiunii: 
”Despre nonformal” 

Perioada de derulare: Martie- Aprilie 

Grup ţintă: Elevii sibieni 

Beneficiari: Direcţi: Indirecţi: Elevii sibieni Părinți, cadre didactice, 
comunitatea, în general 

Obiective: - implicarea elevilor în viața comunitară 

- atragearea tinerilor spre educația nonformală 

Resurse: Umane: Materiale:  Voluntari 

 Echipa de 

proiect 

 

 

Rezultate finale: - elevii au avut posibilitatea de a se implica, atât în 
organzarea proiectului antidrog, cât și în alte proiecte 
desfășurate în cadrul comunității sibiene. 

Grad de realizare: 95% 

Fotografii: Anexa 6 

 

 ”Happy in Goga” – Considerăm că fericirea și modul optimist și pozitiv de a vedea 

lucrurile este un stil de viață, o stare de bine care trebuie să fie impusă de fiecare persoană în 

parte. Pentru a promova această stare, echipa de proiect a intrat în curentul ”Happy in...” prin 

filmarea elevilor dansând pe ritmurile arhicunoscutei melodii ”Happy”, interpretată de Pharrell 

Williams.  

Denumirea 

Acţiunii: 
Happy in Goga 

Perioada de derulare: 24 martie- 28 martie 

Grup ţintă: Elevii Colegiului Național ”Octavian Goga” Sibiu 

Beneficiari: Direcţi: Indirecţi: Elevii Colegiului Național 
”Octavian Goga” Sibiu 

Părinți, cadre didactice, 
comunitatea, în general 

Obiective: - promovarea unui stil de viață altrnativ, pozitiv; 

- crearea unui spot al proiectului, care să fie un brand 

al pozitivității elevilor . 

Resurse: Umane: Materiale:  Voluntari 

 Echipa de 

proiect 

 Elevii 

colegiului 

 

 Cameră video 

 Recuzită  
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Rezultate finale: - realizarea unui filmuleț cu participarea a 80 de 
elevi.  

Grad de realizare: 97% 

Fotografii: Anexa 7 (filmulețul) 

 

 

 “Teatru descompus”- Luând în calcul faptul că tinerii pot învăța mult mai ușor atunci 

când vine vorba de joacă, echipa de proiect a conceput o serie de jocuri menite să-i provoace pe 

tineri să analizeze perspectivele consumului de droguri. Astfel, adolescenții au avut diferite 

sarcini care le-au solicitat atât gândirea, cât și implicarea activă. 

Denumirea 

Acţiunii: 
Teatru descompus 

Perioada de derulare: 27 aprilie- 9 mai 

Grup ţintă: Elevii Colegiului Național ”Octavian Goga” Sibiu 

Beneficiari: Direcţi: Indirecţi: Elevii Colegiului Național 
”Octavian Goga” Sibiu 

Părinți, cadre didactice, 
comunitatea, în general 

Obiective: - realizarea unor jocuri prin care elevii să 

conștientizeze efectele consumului de droguri; 

- prezentarea unor alternative la consumul de droguri. 

Resurse: Umane: Materiale:  Voluntari 

 Echipa de 

proiect 

 Elevii 

colegiului 

 

 Consumabile (hârtie, 

instrumente de scris, scotch) 

     

Rezultate finale: - participarea a 60 de elevi în cadrul acestei 
activități. 

-  Grad de realizare: 93% 

Fotografii: Anexa 8 

 

 

 “Treasurehunt”- Dorind să implicam tinerii sibieni în mod direct în activități alternative, 

am realizat o „vânătoare de comori” în care aceștia au parcurs o serie de probe, testându-le 

cunoștințele, abilitatea de lucrul în echipă, dar și alte aptitudini. La finalul competiției, tinerii au 

fost premiați cu cărți si diplome de participare. Prin această activitate, am dorit să promovăm 

metode recreative, cât și distractive, astfel, fiind o alternativă la consumul de droguri. 

Denumirea 

Acţiunii: 
Treasurehunt 

Perioada de derulare: 9 mai 



 

                                           

“ Fii selectiv. Alege viața!”, ediția a II-a 

 
                             Facebook: /pages/Fii-selectivAlege-viata 

                                 E-mail: fsav.antidrog@gmail.com 

 

Grup ţintă: Elevii sibieni 

Beneficiari: Direcţi: Indirecţi: Elevii sibieni Voluntarii 

Obiective: - implicarea tinerilor într-o serie de mici activități 

(probe) prin care aceștia s-au putut distra. 

Resurse: Umane: Materiale:  Voluntari 

 Echipa de 

proiect 

 Elevii 

colegiului 

 

 Consumabile (hârtie, 

instrumente de scris, scotch) 

     

Rezultate finale: - premierea primelor 3 echipe cu cărți din partea 
Librăriei Humanitas. 

Grad de realizare: 93% 

Fotografii: Anexa 9 

 

6. Buget: 

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

activităților de autofinanțare (2 vânzări de prăjituri în incinta Colegiului Național ”Octavian 

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

 

 

Finanțări Suma/materialele 

Parteneriate (Librăria Humanitas) 6 cărți 

Sponsorizări (ConceptionMetanoia) 100 lei 

Autofinanțare 550 lei 

 

 

7. 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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Puncte tari Puncte slabe Oportunități Amenințări 

- folosirea metodelor 

de acțiune și a 

activităților 

nonformale 

- neobținerea 

autorizației de 

susținere a sesiunilor 

în anumite licee 

- elevii s-au arătat 

interesați de 

activitățile ce 

prezentau caracter de 

educație nonformală 

- lipsa de fonduri 

pentru edițiile viitoare 

 

 

8. 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. 

 


