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„Ce ştim şi ce nu ştim despre droguri”
proiect de prevenire a consumului de droguri în rândul elevilor din municipiul Sibiu
Implicatiile şi consecinţele consumului de alcool
Durata proiectului
An şcolar 2010-2011
Obiectiv general
Scăderea numărului de elevi consumatori de droguri, prin campanii de informare şi
sensibilizare în cadrul unităţii şcolare.
Atragerea către serviciile oferite de CPECA Sibiu a elevilor aflaţi în situaţii de risc
Obiective specifice
 Informarea elevilor din clasele IX-XII din liceu cu privire la efectele negative ale
consumului de droguri
 Informarea elevilor şi a personalului din liceu cu privire la serviciile oferite de
Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Sibiu
 Informarea permanentă a personalului didactic în vederea asigurării continuităţii
activităţilor de prevenire a consumului de droguri în rândul elevilor
 Informarea comunităţii sibiene cu privire la proiectul desfăşurat în municipiul Sibiu.
Justificare:
Potrivit Strategiei Naţionale Antidrog (2005-2012) una din problemele actuale ale
societăţii româneşti o constituie creşterea cererii de droguri în rândul populaţiei generale,
îndeosebi în rândul elevilor. Râspândirea consumului abuziv de droguri în rândul
populaţiei tinere a dus la apariţia de reţele de trafic ample pe teritoriul ţării noastre şi este
necesar o intensificare a acţiunilor de prevenire a acestui flagel prin campanii de
informare în mediul şcolar.
Totodată, primele studii efectuate în anul 2003 au estimat un număr de consumatori de
heroină injectabilă din Bucureşti la aproximativ 24.000 de persoane (1% din totalul
populaţiei oraşului). De asemenea, conform studiului naţional privind consumului de
tutun, alcool şi droguri ilicite “ESPAD” efectuat pe un eşantion de elevi în vârstă de 16
ani, prevalenţa consumului de tutun este de 64%. În acealaşi timp, 80% dintre tineri
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consumă alcool cel puţin o dată pe lună. Conform aceluiaşi studiu menţionat consumul de
amfetamine s-a dublat, iar cel de ecstasy s-a triplat în comparaţie cu anul 1999.
(http://www.anagov.ro )
Grupul ţintă:
- Profesori din Colegiul National „Ghe. Lazăr” Sibiu
- Elevi din Colegiul National „Ghe. Lazăr” Sibiu
Beneficiarii direcţi ai proiectului sunt:
- profesori diriginti din Colegiul National „Ghe. Lazăr” Sibiu
- elevii claselor IX - X din Colegiul National „Ghe. Lazăr” Sibiu
Beneficiarii indirecţi ai prezentului proiect sunt: comunitatea, în ansamblu.
Echipa de proiect:
Echipa CPECA Sibiu - (specialist educaţie – învăţământ, medic)
Psiholog şcolar - Colegiul Naţional „Ghe. Lazăr” Sibiu
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