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Introducere

Materialul de fata, Ateliere de lucru: prevenirea consumului de droguri in
familiile de romi face parte din programul “Romano Sastipen” (Sanatatea romilor), al
carui obiectiv a fost de a initia actiuni specifice de prevenire in asociatiile de romi si alte
ONG-uri sau servicii guvernamentale, si face parte dintr-o lista lunga de materiale
specifice pe prevenire.
Principalul obiectiv al “Atelierelor de lucru : prevenirea consumului de droguri in
familiile de romi” este de a consolida si sprijini munca in sectorul prioritar de actiune al
preventiei: familia; si este cu atat mai important cand ne referim la comunitatea roma.
Scopul acestui tip de ateliere de lucru este de a facilita si completa o sarcina
importanta dusa la indeplinire de educatori, mediatori si alti profesionisti care lucreaza
cu familiile de romi, orientand abordarea pe prevenirea consumului de droguri catre
strategii practice.
Versiunea in limba romana a fost publicata de OSCE/ODIHR/Punctul de Contact
pentru Romi si Sinti si Romani CRISS –Centrul Romilor pentru Interventie Sociala si
Studii. Traducerea a fost realizata de Cezara David.
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Prezentarea atelierului de lucru
Care sunt elementele acestui atelier de lucru?
Propunerea a fost elaborata astfel incat sa fie implementata in sase sesiuni de
lucru, ca si atelier practic de lucru. Sesiunile se adreseaza diferitelor aspecte cu care
familiile se confrunta in probleme legate de posibil consum de droguri la copii.
Atelierul de lucru se imparte in sase activitati care corespund a sase sesiuni de
lucru.
Acest atelier de lucru are trei caracteristici de baza:
•
•
•

Parintii reprezinta grupul de referinta si populatia tinta a propunerii
Mediatorii care intervin pe langa parinti sunt cei mai potriviti sa implementeze
activitatile acestui atelier de lucru
Atelierul de lucru are loc acolo unde parintii romi vin sa ceara ajutor in probleme
de sanatate si/ sau educatie a copiilor lor.

Atelierul de lucru se divide in sase sesiuni independente, astfel incat unul sa se
poate desfasura independent de celalalt, desi situatia ideala ar fi sa se conjuge
eforturile pentru a acoperi cat mai multe aspecte si obiective posibile ale prevenirii
abuzului de droguri.
Activitatile privesc diferite subiecte, de la general la specific si ar fi o idee buna sa
se pastreze aceasta ordine secventiala in implementarea activitatilor. Totusi, daca nu
este posibil, sugestia noastra ar fi sa se revizuiasca toate si sa se selecteze acelea
care corespund cel mai bune parintilor paticipanti la atelierul de lucru.
De asemenea, sugeram grupuri restranse – ideal ar fi intre 10 si 15 persoane –
pentru a incuraja contactul inter-personal dintre liderul grupului si participanti, cat si
intre parinti.
Cui se adreseaza in principal acest atelier de lucru?
Atelierul de lucru se adreseaza parintilor romi, fie ca familiile acestora se
confrunta cu probleme legate de abuzul de droguri sau nu.

Ce se doreste sa se realizeze?
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•

Sa ofere propuneri didactice pentru mediatorii care lucreaza cu parintii romi
pentru a facilita moduri adecvate de abordare a subiectului de prevenire a
consumului de droguri la nivel de grup/ familii.

•

Sa ofere parintilor moduri de abordare a subiectului “prevenirea consumului de
droguri” cu proprii copii.

In ce consta atelierul de lucru?
Atelierul de lucru este compus din sase activitati de lucru, fiecare avand
urmatoarele sectiuni:
1) Sa incepem
Aceasta sectiune explica conceptele de baza legate de subiectul acestei
activitati.
2) Care este scopul acestei activitati?
Aici se vor prezenta obiectivele specifice care se vor indeplini in timpul acestei
activitati. Ele sunt foarte importante pentru a intelege activitatea, dezvoltarea si
continutul sesiunii de lucru care va avea loc.
3) Cat timp va dura?
Aceasta sectiune se refera la perioada de timp necesara pentru a incheia
activitatea. Este doar un reper care poate varia in functie de dinamica si ritmul fiecarui
grup.
4) De ce avem nevoie?
Aceasta sectiune se refera la materialele si resursele specifice necesare
indeplinirii activitatii, atat pentru parintii care participa, cat si pentru mediatorul care
conduce activitatea. Materialele pentru parinti sunt atasate la finalul fiecarei activitati in
forma de carnetele precum: situatii practice, cartonase pe care se descrie situatia etc.
5) Cum incepem sesiunea?
In aceasta sectiune se descrie pas cu pas cum sa se implementeze activitatea,
cat si cum sa se realizeze activitatile atelierului de lucru.
6) Incheiere
La finalul fiecarei sesiuni de lucru, mediatorul rezuma ideile cheie care trebuie
accentuate, ca o concluzie la activitate, si pe care trebuie sa le retina parintii ca si
criterii de actiune cand se confrunta cu astfel de situatii.
Cum se desfasoara atelierul de lucru?
Metodologia propusa ia in considerare parintii ca actori cheie in dezvoltarea
capacitatilor si resurselor de a se adresa copiilor cu probleme de consum de droguri.
Asadar activitatile sunt active si participatorii si implica diferite tehnici si tipuri de
dinamici de grup.
Pe baza acestei metodologii, rolul mediatorului in procesul de lucru este
urmatorul:
•
•
•
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Sa organizeze sesiuni de informare unde parintii isi pot exprima temerile si pot
discuta despre consumul de droguri.
Sa faciliteze discutarea ideilor si analiza subiectelor ridicate de parinti.
Sa incurajeze schimbul de experienta si exprimarea problemelor si a solutiilor
posibile.

Pe parcursul atelierului de lucru se vor depune eforturi pentru a:
•
•
•

•
•
•

Mentine o atmosfera calda in care predomina increderea si respectul si in care
mamele si tatii se pot relaxa si isi pot exprima indoielile si ce ii ingrijoreaza
Aranja participantii in cerc pentru a facilita contactul vizual. Astfel se va evita
situatia in care o persoana se simte superioara celorlalti, din moment ce toti
stau la aceeasi distanta de centru si nu se simte nimeni exclus.
Incuraja participarea, permitand parintilor sa isi exprime liber parerile. Nu este o
idee buna sa obligi particiantii sa isi impartaseasca sau exprime parerile; chiar
si cel mai timid sau reticent tinde sa participe cand observa ca ceilalti parinti isi
exprima indoielile
Respecta diferentele fiecarei familii care face parte din grup
Stimula analiza problemelor si cautarea de solutii potrivite, cu ajutorul fiecaruia
Nu este obligatoriu sa se ajunga la o anumita concluzie, desi poate fi folositor
pentru parinti sa exprime concluziile in propriile cuvinte.

Care este tinta atelierului de lucru?
Atelierul de lucru se axeaza pe rolul familiei in prevenirea consumului de
dorguri.
Continutul celor sapte sesiuni este urmatorul:
•
•
•
•
•
•
•
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Rolul familiei in prevenirea consumului de droguri
Modul de viata sanatos – cadru pentru preventie
Factori de risc si factori de protectie in familie
Strategia de informate privind drogurile
Reflectand asupra distractiei si a modului in care copiii isi petrec timpul liber
Importanta comunicarii cu fiii si fiicele si solutii gasite impreuna pentru
problemele de zi cu zi
Rolul parintilor in identificarea problemei drogurilor in familie si modul in care
abordeaza problema.

Sesiunea 1:
“Povestirile unchiului Ion”
Sa incepem
Sesiunea de lucru incepe prin punctarea obiectivelor acestora si motivarea parintilor sa
participe.
Apoi se explica anumite concepte de baza ale subiectului despre care se discuta in
aceasta sesiune.
Este important ca liderul de grup sa adapteze prezentarea conceptelor la
caracteristicile grupului de parinti si sa le explice folosind propriile cuvinte pentru a face
grupul sa se simta confortabil.
Preventia inseamna sa ai un avans. Inseamna sa faci ceva pentru a nu sta in calea
raului. In alte cuvinte, evitarea acelui rau inainte de a avea sansa sa izbucneasca. De
exemplu, daca vand in piata la o taraba si incepe sa ploua, pun o folie de plastic peste
produse sa nu se ude. Daca mi-a cazut copilul si si-a julit genunchiul, il curat cu rivanol
sa nu se infecteze.
Ei bine, este acelasi proces cand vine vorba de droguri. Daca vrem sa ne protejam
familia, trebuie sa facem cativa pasi inainte de a prinde radacini.
Scopul prevenirii consumului de droguri cu ajutorul familiei este de a ne opri copiii sa
consume droguri si, daca totusi incearca, de a-i putea opri inainte de a deveni o
problema grava.
Este foarte important ca tatii si mamele sa se intrebe ce pot face astfel incat copiii lor
sa nu aiba probleme cu drogurile.
Cel mai important factor este sa cream din caminul familial un loc in care copiii nostri
sa se simta iubiti, sprijiniti si intelesi.
Ca parinti trebuie sa avem grija si sa ne protejam copiii, dar si sa ii invatam deosebirea
dintre bine si rau, ce trebuie sa faca si ce nu, cum trebuie sa se comporte in toate
aspectele vietii pentru a fi o persoana buna.
Parintii trebuie sa le transmita copiilor si opinii, idei despre droguri si sa le arate care
este atitutdinea corecta pe care trebuie sa o adopte.
Asadar este foarte important ca aceste sesiuni sa se axeze pe ce pot face parintii
pentru a evita probleme cu drogurile in familiile lor.
Care este scopul acestei activitati?
Sa creasca gradul de informare a parintilor privind importanta preventiei si sa
recunosca rolul familiei ca fiind agentul principal in procesul de preventie.
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Cat timp va dura?
Aproximativ o ora.
De ce avem nevoie?
De un televizor, un video player, o caseta video intitulata “Povestirile unchiului Ion”
realizata de Fundación Secretariado General Gitano) si o tabla.
Cum incepem sesiunea?
Pasul intai:
Inainte de a viziona caseta, liderul de grup va adresa grupului o serie de intrebari
pentru a “smulge” opinia, cunostintele si perceptia grupului despre conceptul de
preventie si posibilul rol al familiei in preventia consumului de droguri.
•

Ce credeti ca pot face parintii sa isi tina copiii departe de droguri?
(brainstorming)

Parintii trebuie sa fie instruiti sa-si spuna spontan toate ideile care le trec prin cap si
opiniile (chiar daca par ciudate) trebuie scrise pe tabla.
Liderul grupului pastreaza aceste idei pe tabla pentru discutiile viitoare ale parintilor
dupa ce vizioneaza caseta.
Pasul al doilea:
Vizionarea casetei cu titlul Povestirile unchiului Ion, care, printre altele, se refera la
problematica preventiei.
Pentru a mentine si stimula atentia mamelor si tatilor in timp ce vizioneaza caseta, li se
cere sa fie foarte atenti la atmosfera familiala in care a fost crescut Gabriel si lucrurile
pozitive pe care le face familia astfel incat Gabriel sa nu inceapa sa consume droguri
ca Viorel.
Pasul trei:
Dupa vizionarea casetei, grupul se va imparti in grupulete mici de 3-4 persoane, in
functie de numarul de participanti si vor fi rugati sa reflecteze la cateva idei care reies
din film:
• Poate aparea o problema cu drogurile in orice familie?
• De ce?
• Ce este bun la familia lui Gabriel? Enumerati toate lucrurile pozitive legate de
familia acestuia care apar in filmulet.
• Este important sa vorbim cu copiii nostri despre droguri?
• Ce presupune prevenirea consumului de droguri?
Incheiere
Sesiunea se va incheia cu cateva idei importante pe care mediatorul trebuie sa le
sublinieze:
•
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Problema drogurilor poate apare in orice familie deoarece familia nu este
singura responsabila. Fenomenul consumului de droguri este foarte complex,
implicand multe elemente. Nu exista o singura cauza si de aceea sunt necesare

diferite abordari de preventie. Familia este una dintre abordari (una foarte
importanta), dar nu singura.
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•

Fiecare persoana este unica si, in cadrul aceleiasi familii, sunt copii care au
probleme cu drogurile si altii care nu, deoarece exista si alti factori care
influenteaza consumul de droguri, precum prietenii, mediul, cum isi petrec
timpul liber, personalitatea fiecaruia, etc.

•

Totusi, familia joaca un rol fundamental in prevenire, ajutor si control si trebuie
subliniat ca tatii/mamele nu trebuie sa faca “lucruri speciale” pentru preventie.

•

Familia poate preveni consumul de droguri daca exista acasa un climat de
dragoste si afectiune, dialog cu copiii pe problema drogurilor, daca isi accepta
copiii cu defecte si calitati, daca se transmit valorile romilor (in special
importanta familiei si a libertatii, prima se distruge, iar a doua se pierde in cazul
consumului de droguri), daca drogurile nu se consuma sau se vand in prezenta
copiilor, daca li se monitorizeaza vietile, dar fara a-i sufoca, daca nu se
incurajeaza consumul de alcool, cafea si tigari; pe scurt, daca familia sprijina
copiii sa-si dezvolte o personalitate puternica, echilibrata si responsabila si ii
invata sa dezvolte o relatie armonioasa cu ceilalti si sa infrunte viata fara a
apela la droguri.

Sesiunea 2:
“Viata de familie”
Sa incepem
Sesiunea de lucru se incepe prin prezentarea obiectivelor si motivarea parintilor sa
participe.
Apoi se explica conceptele de baza ale subiectului discutat in aceasta sesiune.
Este important ca liderul de grup sa adapteze prezentarea conceptelor la
caracteristicile grupului de parinti si sa le explice folosind propriile cuvinte pentru a face
grupul sa se simta confortabil.

Stilul de viata se refera la modul in care fiecare persoana isi organizeaza viata
cotidiana: ce mananca, numarul de ore dormite, cum previn imbolnavirile, cum isi
petrec timpul liber, cum se inteleg cu ceilalti, ce lucruri le plac, hobby-uri, etc.; pe scurt,
modul in care o persoana abordeaza viata.
Stilul de viata este in stransa legatura cu consumul de droguri. Sunt stiluri de viata
sanatoase care ajuta la prevenirea consumului de droguri si altele care incurajeaza
abuzul de droguri.
Asadar, cadrul general in care se desfasoara prevenirea consumului de droguri este
educatia sanitara.
Educatia sanitara incearca sa dezvolte obiceiuri sanatoase, fiind astfel foarte important
sa ne gandim la un model adecvat de sanatate care se trasmite in familie.

Care este scopul acestei activitati?
Sa devenim constienti de importanta de a ne creste copiii intr-un mod de viata sanatos
si sa recunoastem influenta pe care o are prevenirea consumului de droguri pentru
identificarea modului de viata care duce la riscul consumului de droguri.
Cat timp va dura?
Aproximativ o ora.
De ce avem nevoie?
Studii practice de caz.
Cum incepem sesiunea?
Pasul intai:
Li se da copiilor studiului de caz intitulat “Povestea lui Danut”, care prezinta situatia
unui tanar rom de 17 ani.
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Daca sunt persoane in grup care nu stiu sa citeasca, mediatorul va citi povestea cu
voce tare
Pasul al doilea:
Participantii sunt rugati sa formeze perechi sau grupuri de cate trei persoane si sa
analizeze studiul de caz.
Fiecarei perechi sau grup i se va cere sa fie atenti la punctele tari si punctele slabe
observate in stilul de viata al adolescentului din poveste, rezultat al caracteristicilor
personale, cat si a stilului sau de viata si a mediului inconjurator.
Pasul al treilea:
O persoana din fiecare pereche sau grup de trei va impartasi apoi intregului grup
concluziile la care au ajuns, iar liderul de echipa le va nota pe tabla impartita in doua
coloane: puncte slabe si puncte tari.
Pasul al patrulea:
Liderul echipei, cu ajutorul documentului informativ “Solutii pentru un studiu practic de
caz”, va comenta concluziile la care au ajuns participantii, subliniind aspectele pe care
membrii grupului e posibil sa le fi omis.
Incheiere
Trei elemente apar in problema consumului de droguri: substanta, persoana si mediul
in care traieste acea persoana.
Fiecare persoana are anumite calitati care o pot proteja si altele care sunt factori de
risc. Acelasi lucru se aplica si pentru mediu in care traieste o persoana.
In cazul pe care l-am analizat este important sa accentuam cateva aspecte pozitive.
Urmatoarele caracteristici ale personalitatii il pot ajuta sa se protejeze de consumul de
droguri: este o persoana responsabila; are hobby-uri care ii ocupa timpul liber; tine la
sanatatea lui; doreste sa fie instruit si sa invete o meserie pentru a-si castiga existenta.
In ce priveste mediul, factorii de protectie sunt: o relatie buna cu parintii lui; comunica
cu familia; parintii sai nu consuma droguri; familia are un stil de viata sanatos
(alimentatie adecvata, odihna, prevenirea imbolnavirilor); familia isi sustine valorile
rome; el are cateva grupuri de prieteni si o fata pe care o place in mod special.
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Document informativ 1: Povestea lui Danut

Danut este un adolescent de 17 ani care locuieste intr-un cartier din Bucuresti cu parintii sai, cu
fratele mai mic si sora sa.
Tatal sau este negustor de mobila, iar mama il ajuta in afaceri, avand in acelasi timp grija de
casa.
Acum Danut este elev la o scoala de ucenici. Doreste sa invete o meserie, dar, daca este
nevoie, tot ii ajuta pe parinti la piata duminica dimineata, chiar daca s-a dus la culcare tarziu si
este foarte obosit.
De obicei membrii familiei iau micul dejun impreuna in bucatarie si discuta despre ce fac in
timpul zilei. Fratii mai mici sunt si ei elevi.
Mama lui pregateste un mic dejun copios deoarece, spune ea, este important sa mananci bine
dimineata pentru a avea enegie.
Danut se intelege foarte bine cu parintii, in special cu mama sa. Ea are grija de el si o preocupa
intotdeauna ce simte si ce face fiul ei, vorbeste mult cu el si ii asculta problemele.
Sunt o familie foarte unita care mentine traditiile si obiceiurile rome. Petrec mult timp impreuna
si se inteleg bine cu vecinii, nu doar cu rudele, si sunt apreciati in cartier.
In dimineata asta tatal i-a grabit un pic, deoarece trebuia s-o duca pe sora mai mica a lui Danut
la centrul de sanatate pentru un vaccin, inainte de a ajunge la scoala.
Danut este o persoana buna, dar putin timid, nesigur si usor de influentat de persoanele din jur.
De obicei isi petrece timpul liber cu prietenii din cartier si verii sai, cu care iese si la sfarsit de
saptamana. Ii place sa joace fotbal, sa mearga la cinema si sa asculte muzica.
In ultimul timp, la sfarsit de saptamana, a mers impreuna cu prietenii la o discoteca din alt
cartier, iar cativa dintre prietenii lui au consumat alcool si au fumat marihuana. Danut a vazut ca
s-au distrat copios si ca au ras o gramada.
Marian, unul dintre verii lui Danut, a incercat sa il convinga si pe el sa incerce, dar lui Danut ii
este teama. Nu stie ce se poate intampla si ii e frica sa nu i se faca rau.
Weekend-ul trecut au cunoscut cateva fete la discoteca. Prietenii bausera cateva pahare, le
disparuse timiditatea si au flirtat cu fetele toata seara. Danut a fost tentat sa bea si el ca sa nu
mai fie timid.
Danut este prieten cu baietii acestia inca de cand era copil si este aproape tot timpul cu ei, dar
in ultimul timp nu stie ce sa faca. Nu este sigur ca mai vrea sa mearga la discoteca deoarece nu
se simte foarte bine acolo.
Danut are si alti prieteni la scoala, unii sunt romi, ca si el, altii nu. Weekend-ul acesta l-au invitat
la cinema. Din grup face parte si o fata, Alina, pe care Danut o place destul de mult.
Danut ar vrea foarte mult sa iasa cu ei, mai ales sa poate fi cu Alina, si se gandeste la asta, dar
nu vrea ca prietenii din cartieri sa creada ca ii abandoneaza.
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Document informativ 2: Povestea lui Danut. Solutie la studiul practic de caz

PUNCTE SLABE
•
•
•
•
•
•
•

Ii este greu sa ceara ajutor
Se lasa influentat de ceilalti
Prieteni care consuma droguri
Plictisit in weekend
Presiunile grupului de a consuma
droguri
Asteptari pozitive de la consumul de
droguri (lipsa inhibitiilor)
Informatii eronate despre droguri

PUNCTE TARI
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
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Locuieste cu familia
Relatie buna si comunicare cu parintii
sai
Parintii nu consuma droguri
Studiaza si doreste sa invete o
meserie
Responsabil
Are hobby-uri (fotbal si cinema)
Un exemplu bun de viata sanatoasa in
familie: mama lui se asigura ca
mananca
bine;
prevenirea
imbolnavirilor (vaccinare)
Nu doreste sa incerce marihuana;
pentru el sanatatea e importanta
Mama vegheaza asupra lui
Familia mentine valorile rome
Are si un alt grup de prieteni
Alina

Sesiunea 3:
“Factori de risc si protectie in familia
de romi”
Sa incepem
Sesiunea de lucru incepe prin prezentarea obiectivelor acesteia si motivarea parintilor
sa participe.
Apoi se explica o parte din conceptele de baza ale subiectului discutat in aceasta
sesiune.
Este important ca liderul de grup sa adapteze prezentarea conceptelor la
caracteristicile grupului de parinti si sa le explice folosind propriile cuvinte pentru a face
grupul sa se simta confortabil.
Factorii de risc sunt acele caracteristici si aspecte ale unei persoane, precum si
conditii sau circumstante de mediu care favorizeaza sau conduc la consumul de
droguri; care le fac pe persoane mai vulnerabile. De exemplu, un factor de risc ar putea
fi o familie care comercializeaza droguri sau daca exista droguri in casa si/ sau daca
sunt la indemana copiilor.
Factorii de prevenire sunt acele caracteristici si aspecte ale unei persoane, precum si
conditii sau circumstante de mediu care descresc sau reduc probabilitatea ca o
persoana sa aibe probleme cu drogurile. De exemplu, daca un copil traieste impreuna
cu familia, intr-un mediu plin de afectiune si dialog, iar parintii vegheaza asupra
copiilor, se poate considera a fi factor de protectie.
Care este scopul acestei activitati?
Sa putem recunoaste si invata sa evaluam atat factorii de risc, cat si cei de protectie in
familia de romi.
Cat timp va dura?
Aproximativ 2 ore
De ce avem nevoie?
•
•
•
•
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Cartonase cu situatii de familie
O coala mare de hartie
Banda adeziva sa lipim coala pe perete
Banda adeziva sa lipim scrisorile pe coala.

Cum incepem sesiunea?
Pasul intai:
Amestecati cartonasele si impartiti-le la intamplare participantilor. Cartonasele prezinta
factorii de risc si de protectie care se pot intalni in familia de romi.
Pasul doi:
Impartiti grupul in perechi sau grupulete un functie de numarul de participanti si rugati-i
sa analizeze cartonasele pe care le-au primit si sa se gandeasca daca pot prezenta ei
insisi un factor de risc sau de protectie pentru o familie in problema consumului de
droguri.
Pasul trei:
Mediatorul roaga o persoana din pereche sau grupulet sa prezinte concluziile la care
au ajuns si apoi aduna cartonasele. Mediatorul va imparti apoi coala de hartie in doua
coloane: pe prima va lipi cartonasele care reprezinta factori de risc si in cealalta
coloana cartonasele cu factorii de protectie.
Pasul patru:
Va incepe apoi o discutie cu intregul grup, iar liderul de grup (mediatorul) va explica de
ce anumite situatii reprezinta factori de risc si de ce altele ofera protectie familiei.
Incheiere
Pentru a incheia sesiunea, liderul de grup explica diferite situatii, subliniindu-le pe cele
care nu au fost mentionare in discutia de grup:
Factori de protectie pentru familie:
• Transmit valorile si obiceiurile romilor
• Mention o relatie buna cu copiii, sunt uniti si comunica intre ei
• Vorbesc cu copiii despre droguri si ii informeaza obiectiv la ce riscuri isi supun
sanatatea
• Le transmit copiilor importanta scolii si a instruirii
• Participa la dezvoltarea sociala a comunitatii
• Ofera copiilor o meserie pe care o pot folosi sa-si castige existenta
• Ii invata pe copii sa isi rezolve probleme singuri, nu sa le rezolve parintii pentru ei
• Ii invata pe copii sa evalueze riscul in anumite situatii
• Petrec timp cu copiii
• Ii apreciaza si accepta pe copii exact asa cum sunt, intarindu-le respectul de sine.
Factorii de risc pentru familie:
• Comercializarea drogurilor ca meserie in familie
• Droguri (orice fel de droguri) lasate la indemana copiilor
• Incurajarea sau indiferenta privind consumul de la varste fragede a cafelei,
alcoolului si tutunului de catre copii
• Consumul de droguri si/ sau consumul excesiv de alcool in fata copiilor
• Sa dai bani copiilor stiind ca ii folosesc pentru a cumpara droguri, in loc sa infrunte
problema.
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Familie care ia parte la o meserie Familie care transmite copiilor valorile si
traditionala
obiceiurile romilor
(comert de mobila...)

Familie implicata
drogurilor
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in

comercializarea O familie unita care sta de vorba
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Parinti care isi informeaza copiii despre Familie cu droguri la indemana copiilor
efectele negative ale drogurilor asupra
sanatatii

Parinti care participa la o asociatie de romi Parinti care isi duc copiii la scoala
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Parinti care vorbesc despre importanta de Parinti care ii invata pe copii o meserie
a infrunta si rezolva problemele.

Familie care incurajeaza consumul de Parinti care ii invata pe copii sa
droguri, cafea sau alcool la varste timpurii. recunoasca riscul intr-o anumita situatie.
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Parinti care isi trimit copiii sa cumpere Parinti care consuma droguri in fata
tigari sau alcool.
copiilor.

O mama care le da copiilor bani sa Parinti care isi petrec timpul liber si iau
parte la activitati de recreere cu proprii
cumpere droguri.
copii (sport, muzica, dans …).
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Parinti care isi lauda copiii, intarindu-le
respectul de sine.
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Sesiunea 4:
“comunicarea in familie”
Sa incepem
Sesiunea de lucru incepe prin prezentarea obiectivelor acesteia si motivarea parintilor
sa participe.
Apoi se explica o parte din conceptele de baza ale subiectului discutat in aceasta
sesiune.
Este important ca liderul de grup sa adapteze prezentarea conceptelor la
caracteristicile grupului de parinti si sa le explice folosind propriile cuvinte pentru a face
grupul sa se simta confortabil.

Este important sa vorbim cu copiii nostri. Daca ne facem un obicei din a vorbi si
conversa cu copiii nostri, cu alte cuvinte, daca facem din comunicare o parte a stilului
de viata, va fi foarte usor intr-o zi sa vorbim despre droguri, chiar daca este un subiect
care ii face pe parinti si copii sa nu se simta bine, va fi un subiect ca oricare altul.
Asadar, familia poate fi o sursa importanta de informare despre droguri pentru copiii
nostri, chiar daca nu au incercat vreodata sa ia droguri.
In multe cazuri cunostintele si informatiile reale sunt decisive pentru copii, sa nu
consume droguri, deoarece uneori copiii nu sunt constiente de efectele devastatoare
pe care le are consumul anumitor substante.
Primul lucru pe care trebuie sa il faca parintii este sa fie informati despre droguri si
efectele acestora. Asta nu inseamna totusi ca trebuie sa fie specialisti.
Este important sa se stie cand si cum sa abordeze acest subiect in cadrul familiei (vezi
capitolul 9 “Cum sa abordam subiectul droguri in familie?”) .

Care este scopul acestei activitati?
Sa informam participantii despre modul corect in care sa abordeze subiectul droguri in
familie.
Cat timp va dura?
Aproximativ o ora.

De ce avem nevoie?
Cartonase cu desene care prezinta situatii in care parintii vorbesc cu copiii despre
droguri.
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Cum incepem sesiunea?
Pasul intai:
Se distribuie participantilor cartonasele si etichete colorate in rosu, galben si verde.
Pasul doi:
In perechi de cate doi sau trei, participantii vor analiza cartonasele cu desene si vor
decide care situatie prezentata este potrivita sau nu abordarii subiectului droguri.
Daca se considera ca este o situatie adecvata, pe cartonas se va lipi o eticheta verde,
daca nu, o eticheta rosie si, in cazul in care participantul nu e sigur, se va folosi o
eticheta galbena.
Pasul trei:
Se ajunge la un consens si fiecare grupulet prezinta cartonasul sau restului de
participanti, explicand ce culoare a folosit si de ce.
Incheiere
La sfarsitul sesiunii, liderul de grup va explica diferitele situatii si le va accentua pe cele
care nu au fost mentionate in discutia de grup:
•
•
•
•
•
•
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Informatia trebuie adaptata varstei, nivelului de intelegere, experientei anterioare si
asteptarilor copiilor. Nu le putem vorbi tuturor copiilor nostri in exact acelasi mod.
Nu este o idee buna sa dati mai multe informatii decat va cer copiii, pentru a nu-i
face mai curiosi in legatura cu subiecte mai complexe
Trebuie sa le dam copiilor nostri informatiile pe care ni le cer despre droguri. De
cate ori pun o intrebare trebuie sa primeasca si un raspuns
Este mai eficient sa folosim exemple apropriate vietii cotidiene, familiare copiilor,
decat situatii abstracte, cu care nu se pot relationa. De asemenea, e mai bine sa le
vorbim despre riscurile pe termen scurt, decat despre cele pe termen lung
Este important sa asteptam un moment linistit, locul adecvat si o atmosfera
detensionata. E mai bine sa profitam de un moment in care participi impreuna cu
copilul la o activitate
Este o idee buna sa vorbiti despre riscurile drogurilor ilegale contrafacute, dar fara
a fi dramatic.

Un tata ii spune fiului sau despre efectele negative ale cocainei, explicandu-i si cum se
ia cocaina.

Un tata ii explica fiului despre riscul de a conduce beat.
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Parintii copilului ii spun despre consecintele detinerii de droguri si ale traficului de
droguri.

O mama care comunica deschis cu fiul sau despre riscul consumului de droguri
contrafacute.
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Un tata vorbeste cu fiul sau despre droguri; tipa si il ameninta.

Parintii copilului incearca sa ii induca teama fata de droguri, distorsionand realitatea.
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Tatal baiatului il interogheaza, strigand la el in incercarea de a afla ce droguri a luat.

Copilul pune o intrebare, dar parintii evita intrebarea. Nu acorda nici o importanta
intrebarii lui.
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Mama nu stie sa ii raspunda copilului, dar ii zice ca va afla si ea si apoi ii va spune si
lui.

Parintii comenteaza subiectul consumului de droguri deoarece tinerii din cartier au
inceput sa ia droguri.
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Sesiunea 5:
“Cum isi folosesc copiii nostri timpul
liber”
Sa incepem
Sesiunea de lucru incepe prin prezentarea obiectivelor acesteia si motivarea parintilor
sa participe.
Apoi se explica o parte din conceptele de baza ale subiectului discutat in aceasta
sesiune.
Este important ca liderul de grup sa adapteze prezentarea conceptelor la
caracteristicile grupului de parinti si sa le explice folosind propriile cuvinte pentru a face
grupul sa se simta confortabil.

In ultimii ani rata inscrierii scolare in comunitatea de romi a crescut progresiv, dar
participarea zilnica la ore este inca o problema si sunt putini elevi romi absolventi ai
claselor obligatorii. Daca adaugam problemele tinerilor de a se incadra pe piata muncii,
rezulta o situatie in care multi tineri romi sunt pe strada, fara instruire, fara slujbe, pur si
simplu stau. Sunt plictisiti si au o gramada de timp liber si nu stiu ce sa faca cu el.
Alcoolul si drogurile devin atunci un mod interesant de a-si petrece timpul liber,
deoarece aceste substante le permit sa se relationeze cu prietenii, sa ii imite pe adulti
si sa le treaca timpul.
Modul in care copiii nostri isi petrec timpul poate deveni un important factor de risc.
Pentru a preveni consumul de droguri pe viitor, este important sa ducem I viata
sanatoasa, cu activitati stimulative in timpul liber. Nu este vorba doar de a studia sau
munci (care implica o obligatie), ci de a ne umple timpul liber cu activitati sanatoase.
In momentul in care abordam acest subiect, mamele si tatii trebuie sa tina cont de trei
lucruri: sa fie atenti la ce fac copiii lor toata ziua; sa le dea ceva de facut, astfel incat sa
nu stea toata ziua pe strada fara sa faca nimic, sa le motiveze si incurajeze activitatile
din timpul liber, activitati care ii pot ajuta sa se dezvolte ca persoane; sa aiba activitati
comune cu copiii.

Care este scopul acestei activitati?
Sa contabilizeze modul in care copiii nostri isi folosesc timpul liber si sa devina
constienti de importanta de a avea ceva de facut si folosirea timpului liber intr-un mod
sanatos, evitand astfel problema abuzului de droguri. Acest lucru se poate realiza prin
analiza activitatilor si timpului pe care parintii il petrec cu copiii.
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Cat timp va dura?
Aproximativ o ora si jumatate.
De ce avem nevoie?
De un ceas care sa arate cele 24 de ore ale zilei, desenat pe o coala de hartie

Cum incepem sesiunea?
Pasul intai:
Mediatorul va da fiecarui parinte un ceas mare desenat pe o coala de hartie.
Pasul doi:
Fiecare participant este rugat sa scrie pe ceas ce fac copiii lor in timpul zilei: scoala,
munca, orele de masa, somn, cat stau pe strada, sport, in sala de biliard….
Parintii vor trebui sa “completeze” un ceas pentru fiecare copil pe care il au si apoi sa
precizeze varsta copilului.
Pasul trei:
Dupa ce s-au completat ceasurile, vor fi agatate de perete. Ceasurile trebuie aranjate
pe grupe de varsta.
Pasul patru:
Parintii vor discuta apoi cu mediatorul si intre ei despre ceasuri, fiind atenti la
urmatoarele lucruri:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Parintii stiu ce fac copiii lor in majoritatea timpului?
Copiii stau pe strada si nu fac nimic?
Cum isi folosesc copiii timpul liber?
Se duc la scoala zilnic?
Daca nu se duc zilnic, care este motivul?
Lucreaza?
Ce fac dupa ce se termina scoala sau serviciul? Enumerati cele mai frecvente
activitati.
Dorm suficient?
In care momente ale zilei stati cu copiii? De exemplu: mic dejun, pranz, cina,
discutii prietenesti, vizionat emisiuni TV impreuna, plimbari, vizite la rude, etc.

Pasul 5:
Distribuiti documentul de lucru intitulat “Activitati de weekend” si rugati fiecare
participant sa enumereze activitatile obisnuite despre care stiu ei ca le fac copiii in
weekend; ex: dupa-amieze/ nopti de vineri, sambata, duminica si de sarbatori.
Pasul 6:
Rugati-i sa afiseze aceste documente pe perete sau pe tabla, langa ceasuri si apoi sa
comenteze aceste activitati, accentuand avantajele si dezavantajele fiecarei activitati
din punct de vedere al dezvoltarii copiilor lor si care sunt cele mai potrivite pentru
preventia consumului de droguri.
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Incheiere
Liderul de grup va discuta urmatoarele chestiuni cu grupul:
•

•

•

•
•
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Copiii trebuie sa aiba o ocupatie. Daca au mai putin de 16 ani, atunci scoala
devine obligatorie. Daca decid sa nu isi continue studiile, trebuie sa se
pregateasca pentru o meserie sau pentru o viitoare slujba, sa isi ajute tatii sau sa
faca ceva in loc sa stea degeaba pe strada.
Parintii trebuie sa-si incurajeze copiii sa ia parte la activitati care sunt necesare
dezvoltarii lor, care ii atrag, care ii intereseaza si care sunt amuzante: sport, hobbyuri, cantat, dansat, canta la un instrument muzical, membru intr-o asociatie, sa stea
cu familia...
Toate activitatile au avantaje si dezavantaje. Este foarte important pentru tineri sa
fie cu prietenii lor si sa cultive relatii cu alti tineri, dar nu doar in baruri sau sali de
biliard. Ei pot participa si la alte tipuri de activitati. Important este sa fie impreuna
cu prietenii lor.
Este important pentru copiii nostri sa doarma cel putin 9-10 ore pe zi si sa nu se
uite la televizor pana noaptea tarziu.
Parintii trebuie sa gaseasca activitati pe care le pot face impreuna cu copiii, pentru
a fi impreuna si a vorbi.

Document de lucru: Activitati de weekend

Aspecte pozitive
Sport
Vizite la rude
Iesit la iarba verde
Mers in bar
Vizionare TV
Discoteca
Sala de biliard
Cinema
Pe strada cu prietenii
Acasa la un prieten

37

Aspecte negative

Sesiunea 6:
“Rezolvarea problemei”
Sa incepem
Sesiunea de lucru incepe prin prezentarea obiectivelor acesteia si motivarea parintilor
sa participe.
Apoi se explica o parte din conceptele de baza ale subiectului discutat in aceasta
sesiune.
Este important ca liderul de grup sa adapteze prezentarea conceptelor la
caracteristicile grupului de parinti si sa le explice folosind propriile cuvinte pentru a face
grupul sa se simta confortabil.

Capacitatea de a infrunta conflictele si problemele din viata cotidiana si de a incerca sa
le rezolvi, joaca un rol important in dezvoltarea oricarei persoane.
Un factor de risc strans legat de consumul de droguri este dificultatea pe care unii tineri
(si uneori chiar adulti) o au in a infrunta problemele are apar in decursul vietii. Cand se
confrunta cu asemenea situatii, unii oameni tind sa apeleze la alcool sau alte droguri,
de parca ar fi o “potiune magica” si, folosind-o, toate problemele dispar, ei folosesc
aceste substante ca pe o scapare.
Adolescentii sunt deseori stangaci cand incearca sa isi rezolve problemele si de aceea
fug de dificultati.
Copiii trebuie sa invete sa stea pe picioarele lor si sa infrunte ei insisi problemele vietii,
cu ajutorul parintilor desigur. Desi aceste probleme pot parea triviale, pentru copii sunt
intr-adevar serioase.
Un prim pas important si indispensabil catre o solutie este sa ne oprim si sa ne gandim
calm despre ce se intampla si sa incercam sa gasim solutii.
Comunicand cu familia, invatand sa se sprijine unul pe celalat cand apar probleme si
rezolvand aceste probleme ii ajuta sa evite certuri in familie, care nu sunt deloc
productive.
Dezvoltandu-ne capacitatea de a confrunta problemele, meditand asupra problemei, in
loc sa o negam, invatand sa le rezolvam si castigad incredere in noi putem sa ne
pregatim copiii pentru a infrunta lumea, ajutand astfel la prevenirea consumului de
droguri.

Care este scopul acestei activitati?
Sa devenim constienti de importanta de a ne invata copiii sa infrunte problemele vietii
si dificultatile, fara a apela la droguri ca la un fals prieten. De asemenea, sa ne gandim
impreuna la motivele care duc la consumul de droguri si sa cautam solutii impreuna,
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accentuand importanta comunicarii in familie, pentru a intelege mai bine diferitele
puncte de vedere.
Cat timp va dura?
Aproximativ doua ore.
De ce avem nevoie?
•
•

Document de lucru: “O sceneta”
Scenariu pentru discutia despre sceneta

Cum incepem sesiunea?
Pasul intai:
Mediatorul va sugera sa joace o sceneta de familie, pentru a invata impreuna cum sa
analizeze si sa rezolve problemele. Activitatea doreste si sa incurajeze comunicarea si
impartasirea punctelor de vedere intre parinti, privind situatiile conflictuale cu copiii lor
si raspunsul lor in asemenea situatii.
Apoi participantii sunt rugati sa pregateasca sesiunea
Pasul patru:
Mediatorul da fiecarui membru al grupului un document de lucru intitulat “sceneta” si le
va explica modul in care decurge activitatea.
Pasul cinci:
Mediatorul va solicita voluntari pentru a juca in “sceneta”. O persoana joaca rolul lui
Titi, altcineva rolul mamei lui Titi si a treia persoana va fi tatal lui Titi.
Voluntarii trebuie sa invete rolurile, iar restul grupului se va gandi la situatie, ce ar face
ei daca ar fi mama sau tatal lui Titi si daca au avut experiente similare in familia lor.
Pasul sase:
Seceneta va fi apoi jucata, iar restul grupului va privi si asculta.
Pasul sapte:
Grupul se va imparti in grupulete de trei sau patru persoane pentru a analiza situatia
conform “scenariului discutiei.”
Pasul opt:
Fiecare grupulet va spune restului ce crede despre problema, urmand “scenariul
discutiei.”
Pasul noua:
Toate parerile se noteaza pe tabla si intregul grup va adauga propriile comentarii
privind avantajele si dezavantajele solutiilor posibile propuse de echipe.
Pasul zece:
Se va face apoi acelasi lucru cu sfaturile pe care fiecare grup le-a propus lui Titi,
mamei si tatului acestuia.
Pasul unsprezece:
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Mediatorul va incheia sesiunea de lucru printr-o serie de recomandari privind modul in
care se pot rezolva problemele din cadrul unei familii, probleme enumerate in
sectiunea: “Incheiere.”
Incheiere
Mediatorul va vorbi grupului despre urmatoarele probleme:
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•

40

Mama nu trebuie sa ii permita fiului ei sa ii vorbeasca intr-un mod lipsit de respect
Parintii trebuie sa comunice intre ei despre ce ii ingrijoreaza in privinta lui Titi
Impreuna trebuie sa gaseasca momentul potrivit si modalitatea de a vorbi cu Titi
despre lucrurile care ii ingrijoreaza. Este important sa aleaga un loc linistit si
momentul propice (nu cand sunt suparati ca a ajuns copilul tarziu la cina).
Sa axeze conversatia exclusiv pe problema pe care doresc s-o discute la acel
moment (faptul ca intarzie zilnic la cina, de exemplu) in loc sa il critice pentru foarte
multe lucruri, asa cum a facut tatal lui Titi.
Este mai bine sa se inceapa conversatia pe subiecte care il intereseaza pe fiul sau
fiica dumneavoastra si care nu starnesc controverse: fotbal, un film care ruleaza la
cinema, alt membru al familiei. Cu alte cuvinte, sa profitati de cateva dintre
situatiile zilnice
Incepeti prin a spune ca ati observat ca este trist in ultimul timp, ingrijorat, nervos,
distant…pe scut, ca v-ati dat seama ca ceva nu este in regula si faceti-l sa
inteleaga cum va simtiti voi, ca parinti, sa il vedeti in starea aceasta.
Explicati-i clar de ce sunteti ingrijorati (ca ajunge tarziu acasa, ca nu invata, ca nu
stiti ce face noptile, ca mama il banuieste ca ia droguri…), dar nu il coplesiti cu
intrebari de parca ar fi un interogatoriu.
Scopul principal nu este sa mustrezi, ci sa afli informatii despre ce nu e in regula
cu copilul: vrem sa aflam cum se simte, ce tip de relatii are in afara caminului, ce
grup de prieteni are, etc. daca fiul/ fiica noastra ia droguri, vrem sa afalm de ce.
Ascultati foarte atenti la ce va spune copilul, fiti interesati de probleme lui si de ce il
ingrijoreaza.
Nu trebuie sa presupunem automat ce e mai rau (“copilul meu ia droguri”).
Adolescentii trec prin schimbari bruste de dispozitie sufleteasca si cateodata se
poarta pur si simplu “ciudat”, de cele mai multe ori din cauza schimbarilor si
conflictelor tipice varstei (s-au despartit de prieten/ prietena, ii plictiseste scoala, nu
stiu ce vor). Lipsa de interes, nerespectarea orele de masa si schimbarea
frecventa a starilor sufletesti sunt simptome ale unui tip diferit de probleme, ca cele
prin care trece Titi.
Este important sa fii in alerta astfel incat sa poti detecta o posibila problema a
consumului de droguri, dar totusi nu trebuie sa fim foarte nervosi anticipand
probleme care nu au aparut inca.

Document de lucru: sceneta

SITUATIE
Titi are 15 ani. El ajunge acasa la ora 2 noaptea. A fost cu cativa prieteni de la scoala
si au stat de vorba in parc.
Parintii si fratele lui il asteapta sa ia cina impreuna. Mama lui l-a dojenit aspru pentru ca
a venit acasa atat de tarziu.
Titi s-a saturat sa tot fie tratat ca un copil si i-a raspuns mamei sale intr-un mod lipsit de
respect.
Tatal lui Titi intra in incapere, foarte nervos, si il cearta pe baiat ca mereu intarzie la
masa de seara. Apoi incepe sa il critice pe Titi intr-o multime de privinte: nu faci
niciodata nimic, esti lenes, ai note mici la scoala, nu vrei sa muncesti, stai tot timpul cu
prietenii pe strada, niciodata nu stim ce ai de gand, credem ca iei droguri.
Titi se simte singur, trist, neinteles. Ar dori sa le spuna parintilor ca are cateva
probleme, dar nu stie cum.
ROLURI
Titi:
•
Ai 15 ani si esti elev la liceul din localitate
•
Nu iti place sa inveti si de-abia te descurci la scoala
•
Te-ai saturat de scoala si ai vrea sa le spui asta parintilor, dar stii ca s-ar ingrijora foarte
tare pentru ca ei isi doresc foarte mult sa termini liceul. Flirtezi cu o fata de la tine din clasa,
dar in ultima luna te-a ignorat si a inceput sa se intalneasca cu cel mai bun prieten al tau.
•
Nu iti place decat sa iesi cu prietenii tai si sa te simti bine, dar nu le spui problemele tale, nu
te simti in largul tau sa le povestesti, doar iti petreci timpul cu ei. Nu iei droguri, in ciuda
faptului ca mama ta asa crede
Tatal:
•
Ai 40 de ani
•
Cel mai important lucru pentru tine este sa iti vezi copiii ca se descurca in viata, ca invata o
meserie pentru a-si castiga existenta intr-un mod cinstit
•
Incerci sa il convingi pe fiul tau de importanta de a face un efort si de a invata o meserie
pentru a-si castiga existenta, dar ai impresia ca el nu te asculta si ca nu il intereseaza decat
sa se distreze cu prietenii.
Mama:
•
Esti casnica, dar iti ajuti sotul in munca pe care o face
•
Mai mult decat orice doresti sa iti protejezi fiul. In ultimul timp ai observat ca se poarta
ciudat, iti raspunde obraznic, nu stii unde se duce noaptea si ti-e teama ca are prieteni
nepotriviti si ca ia droguri dar nu spui ii nimic lui sau sotului.
SCENARIUL DISCUTIEI:
•
Ce probleme are familia ta?
•
Care sunt posibilele cauze ale acestei probleme?
•
Care crezi ca sunt dificultatile cu care se confrunta Titi?
•
Care crezi ca sunt dificultatile cu care se confrunta tatal?
•
Care crezi ca sunt dificultatile cu care se confrunta mama?
•
Ce ai face ca sa aplanezi conflictul in aceasta familie? Spune tot ce iti trece prin cap,
incercad sa fie cat mai multe idei posibile.
•
Ce l-ai sfatui pe Titi? Dar pe tata? Dar pe mama?
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