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                    Raport activitate Asociatia Punct.Contrapunct Cluj Napoca     

                                 1 Ianuarie 2012 – 31 octombrie 2012  

 Asociaţia Punct.Contrapunct (www.contrapunctcj.ro) este o organizaţie nonprofit 

care are în centrul activităţilor sale susţinerea şi promovarea sănătăţii mentale pentru 

dezvoltarea armonioasă a copilului atât din punct de vedere fizic cât şi mental şi emoţional. 

Activităţile sunt în principal de informare, consiliere, psihoeducaţie pentru părinţi, copii şi 

persoane aflate în contact direct cu copiii (cadre didactice, medici de familie, pediatri, 

personal de îngrijire) cu scopul prevenirii apariţiei tulburărilor emoţionale şi 

comportamentale, dar şi pentru evitarea stigmatizării şi marginalizării.  Începând cu anul 

2010, în cadrul Asociaţiei se derulează programe educaţionale şi de consiliere adresate  

părinţilor, programe destinate dezvoltării abilităţilor sociale şi emoţionale la copii şi 

adolescenţi, grupuri de sprijin pentru părinţi şi copii, sunt oferite servicii de evaluare 

psihiatrică, psihologică pentru copii şi adolescenţi, consiliere şi psihoterapie individuală şi de 

grup.   

Activităţile derulate în cadrul Asociaţiei în perioada ianuarie-octombrie 2012 au avut 

următoarele obiective:  

îmbunătăţirea calităţii serviciilor furnizate, dezvoltarea serviciilor existente şi iniţiere    

de noi servicii pentru persoanele aflate în dificultate,  

- creşterea nivelului de informare asupra problemelor de sănătate mintală în rândul  

părinţilor, cadrelor didactice şi altor persoane implicate în domeniul educaţiei sau al 

serviciilor sociale vizând destigmatizarea patologiei psihiatrice,  

- dezvoltarea de servicii integrate pentru îmbunătăţirea calităţii vieţii persoanelor aflate 

în dificultate şi promovarea unui stil de viaţă sănătos; 

- dezvoltarea resurselor umane 

- creşterea nivelului de informare asupra problemelor de sănătate mintală în rândul  

populaţiei 
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- creşterea gradului de acceptare a persoanelor cu probleme de sănătate mintală şi a 

familiilor lor 

- creşterea volumului fondurilor atrase din finanţări publice, donaţii, fonduri UE,  

- creşterea veniturilor asociaţiei 

- dezvoltarea capacităţii organizaţionale a Asociaţiei Punct.Contrapunct, 

- creşterea numărului de angajaţi, voluntari ai Asociaţiei în concordanţă cu  dezvoltarea 

programelor desfăşurate  

- dezvoltarea de reţele şi parteneriate cu instituţii/organizaţii/mediul de afaceri  

- organizarea de conferinţe, seminarii, mese rotunde, dezbateri pe teme de interes din 

domeniul social 

Cursul pentru părinţii copiilor preşcolari a oferit informaţii de bază despre dezvoltarea 

abilităţilor sociale şi emoţionale ale copilului şi despre metodele adecvate de disciplinare. 

Cursul se adresează părinţilor care au copii cu vârste între 2-7 ani şi doresc să ştie mai mult 

despre ce ar putea ei să facă pentru starea de bine şi sănătatea copilului, care au întrebări 

privitoare la metodele de disciplinare pentru care nu au găsit încă  răspunsuri, sau observă 

comportamente  la care nu ştiu cum să reacţioneze. Cursul s-au desfăşurat periodic, câte 4 

şedinţe a 2 ore în decurs de o lună, datele stabilindu-se în funţie de solicitarea părinţilor. 

Proiectul “Am nevoie de prieteni” s-a derulat în perioada 1 februarie 2012 - 1 octombrie 

2012, beneficiind de sprijinul finaciar al Mol România şi al Fundaţiei pentru Comunitate, 

şi  a avut ca obiectiv dezvoltarea abilităţilor emoţionale, sociale şi ameliorarea problemelor 

emoţionale şi comportamentale, identificate la copiii şi adolescenţii diagnosticaţi cu boli 

cronice (astm bronsic şi diabet zaharat).  Proiectul s-a adresat copiilor cu vârsta între 9-12 

ani. Cei 28 de copii implicaţi în proiect au fost selectaţi în urma colaborării cu medici pediatri 

din cadrul Spitalului Clinic de Urgenţă pentru Copii Cluj-Napoca, precum  şi cu medici de 

familie din Cluj Napoca, dintr-un total de 97 de copii (29%), aflaţi în evidenţa acestora.  
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În data de 26 aprilie 2012 s-a desfasurat la sediul Asociaţiei Punct.Contrapunct 

evenimentul de lansare a programelor asociaţiei, cu accent pe Proiectul „Am nevoie de 

prieteni”.  

În 26 septembrie 2012 a avut loc la sediul Asociaţiei conferinţa de presă cu ocazia 

finalizării  Proiectului “Am nevoie de prieteni”,  finanţat cu sprijinul Programului Mol 

pentru Sănătatea Copiilor, ediţia 2011.  

În perioada 22.10- 31.10.2012 Asociaţia a scris un nou proiect “Cu emoţiile la 

şcoală!“ pentru obţinerea unei noi finanţări în cadrul “Programului Mol pentru Sănătatea 

Copiilor”, ediţia 2012, proiect aflat în faza de evaluare. 

Asociaţia Punct.Contrapunct   a stabilit parteneriate de colaborare cu:            

- Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii Cluj Napoca- Protocolul de colaborare s-a 

încheiat pe un termen de 2 ani, începând de la data de 1.04.2012  

- Societatea Civilă Psycho-Logos Cluj Napoca- Protocolul de colaborare s-a încheiat în 

29.06.2012  

- Şcoala Gimnazială “Horea” Cluj Napoca – încheiat în 30.10.2012 

- Liceul Teoretic “Onisifor Ghibu” – încheiat în 31.10.2012 

Alte activităţi derulate în perioada  ianuarie- octombrie 2012: 

- Cooptarea de noi membri şi voluntari 

- Activităţi de intervizare 

- Activităţi de documentare, căutare de finanţări, scriere de noi proiecte 

- Psihoterapie 

- Activităţi de training a voluntarilor 
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Parteneri şi colaboratori ai Asociaţiei Punct.Contrapunct:  Spitalul Clinic de Urgenţă 

pentru Copii Cluj Napoca; Societatea Civilă Psycho-Logos Cluj Napoca; Fundaţia pentru 

Comunitate; Compania Mol România; Centrul de Studii Transilvane din cadrul Academiei 

Române Filiala Cluj; Asociaţia femeilor de afaceri AFA-NV; Asociaţia Studenţilor Creştini 

Ortodocşi Români (ASCOR) ; Fundaţia Estuar; Asociaţia Prader Willi România; Asociaţia 

Copiilor şi Tinerilor cu Diabet din Cluj Napoca; Ambulatoriul Spitalului Judeţean Zalău – 

Cabinet psihiatrie pediatrică; Centrul de Educaţie Emoţională şi Comportamentală pentru 

Copii –Salvaţi Copiii, Bucureşti; VineBB Cluj Napoca; Şcoala Gimnazială Horea Cluj; 

Liceul Teoretic Onisifor Ghibu Cluj. 

 

 

Cluj-Napoca, 31 octombrie 2012 

 

        Preşedinte                                                                      Asistent social 

   Turcu Ana Maria                                                               Lucia Samochiş 

 

 

 


