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Al  2-lea Apel deschis – Proiecte normale 

Cod proiect ROHU-180  

Titlu proiect NoDrugs 

Prevenirea fără frontiere a consumului de droguri   

Axă prioritară 6 - Promovarea cooperării transfrontaliere între instituții și cetățeni 

(Cooperare între instituții și comunități)  

Prioritate de 

investiție 

11/b -  Consolidarea capacității instituționale a autorităților publice și a păr-

ților interesate și o administrație publică eficientă prin promovarea coope-

rării juridice și administrative și a cooperării între cetățeni și instituții. 

Perioadă de 

implementare 
15 luni (01.12. 2018 – 29.02. 2020) 

Obiectiv 

Obiectivul principal al proiectului este de a armoniza programele de 

prevenire a consumului de droguri de pe ambele părți ale frontierei, de a 

prezenta aceste programe reciproc, de a deschide posibilități pentru 

schimb de experiență și de a transpune aceste cunoștințe în practică – toate 

acestea pentru a reduce consumul de droguri în regiune.  

Parteneriat 

 Beneficiar Principal:  

Asociația de Sprijinire a Maghiarilor de peste Graniță St. Gellért (Ungaria)  

Partener de proiect:   

PP2 Fundația Diaspora (România)  

Buget total 67.344,00 Euro, din care FEDR, 57.242,40 Euro  

Sumar 

Proiectul ROHU-180 își propune să implice tinerii cu risc de excluziune 

socială în activități multiculturale și să consolideze dimensiunea 

internațională a activităților pentru tineret, precum și rolul specialiștilor și 

organizațiilor în domeniul prevenirii consumului de droguri, ca structuri de 

sprijin pentru tineri. 

 

Principalele activități ale proiectului sunt: 

• organizarea de sesiuni de instruire pentru membrii echipei ambilor 

parteneri de proiect, cu privire la problemele comune cu care se confruntă 

adolescenții și tinerii; 

• organizarea în România și Ungaria a unor tabere dedicate tinerilor, cu 

scopul de a crea oportunități, a dobândi noi experiențe și  a implementa 

acțiuni de conștientizare cu privire la consumul contemporan de droguri; 
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• înființarea unor cluburi în România și Ungaria și organizarea de 

evenimente dedicate, în cadrul cărora tinerii se pot exprima prin artă, 

practicarea sportului și participarea la dezbateri; 

• organizarea de către Beneficiarul principal din Ungaria a unei expoziții 

legate de droguri, care prezintă toate etapele dependenței de droguri. 

 

Indicatorul de realizare al Programului este „11 / b2 Numărul de persoane 

direct implicate în inițiative de cooperare transfrontalieră”. Proiectul ROHU - 

180 contribuie la acest indicator prin implicarea unui număr de 2.230 de 

persoane care au participat la campaniile și evenimentele de 

sensibilizare cu privire la prevenirea consumului de droguri. 

 

Rezultate 

principale 

Principalele rezultate ale proiectului sunt:  

- 1 echipă formată din 30 de persoane de pe ambele părți ale 

frontierei instruite pentru a oferi tinerilor ajutor profesional în 

domeniul prevenirii și dependenței de droguri;  

- 2 tabere dedicate pentru tineri, unde au putut învăța elementele 

de bază ale metodelor contemporane de ajutor în domeniul 

prevenirii drogurilor;  

- 2 evenimente de club organizate pentru tineri vulnerabili, pentru 

a se familiariza cu efectele nocive ale drogurilor și pentru a petrece 

timp calitativ cu colegii lor, schimbând experiență și comunicând;  

- 1 expoziție mare, vizând 1000 de persoane, referitoare la 

consumul de droguri și la consecințele negative care apare urmare 

a acestui fapt;  

- 2 conferințe pentru diseminarea rezultatelor proiectului către 

comunitățile locale, autorități, organizațiile care se ocupă de 

prevenirea drogurilor și reprezentanții mass-media din regiunea 

transfrontalieră. 

 


