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Raport activitate Asociaţia Punct.Contrapunct Cluj Napoca                                       
1 noiembrie 2012 – 31 decembrie 2013 

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

care are în centrul activităţilor sale susţinerea şi promovarea sănătăţii mintale pentru 
dezvoltarea armonioasă a copilului atât din punct de vedere fizic cât şi mintal şi emoţional. În 
cadrul asociaţiei se derulează programe pentru  prevenirea  instalării unor afecţiuni 
comportamentale, emoţionale, de relaţionare  şi sunt oferite servicii de consiliere pentru 
ameliorarea problemelor deja existente. Deasemenea asociaţia derulează activităţi pentru 
creşterea nivelului de informare asupra problemelor de sănătate mintală în rândul părinţilor, 
cadrelor didactice şi a altor persoane implicate în domeniul educaţiei sau al serviciilor sociale 
vizând destigmatizarea patologiei psihiatrice. 

 
Servicii oferite: 

Principalele activităţi ale asociaţiei sunt în principal de informare, psihoeducaţie, 
consiliere pentru copii si părinţi, dar şi pentru 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. Deasemenea asociaţia derulează  programe destinate dezvoltării abilităţilor 
sociale şi emoţionale la copii şi adolescenţi, sunt oferite servicii de evaluare multifunctionala, 
psihologică, asistenţă socială, consiliere individuală şi de grup, grupuri de sprijin pentru 
părinţi şi copii. 

Activităţile derulate în cadrul Asociaţiei în perioada noiembrie 2012- decembrie 2013 
au avut drept scopuri:  
Pentru copii: 
- Prevenirea instalării depresiei, anxietăţii, tulburărilor de comportament  
- Dezvoltarea abilităţilor sociale şi emoţionale, creşterea autostimei 
- Creşterea capacităţii de rezolvare a problemelor, creşterea autonomiei  
- Rezoluţia cât mai rapidă şi mai eficace a depresiei, anxietăţii şi a tulburărilor de conduită 
-Prevenirea apariţiei complicaţiilor psihice, educaţionale, sociale, asociate problemelor de 
sănătate mintală, (suicid, consum de droguri, retragere sau izolare socială, stigmatizare) 
- Scăderea riscului de excluziune socială 
Pentru părinţi: 
- Armonizarea vieţii profesionale cu viaţa de familie 
- Asumarea echilibrată a rolurilor multiple (părinte – angajat)  în vederea optimizării şi 
structurării  eficiente a timpului alocat propriei persoane, familiei şi carierei profesionale 
- Creșterea abilităţilor de susţinere şi promovare a dezvoltării armonioase a  copilului 
- Evitarea stigmatizării şi excluziunii sociale la familiile la  risc      
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Pentru voluntari: 

- Creșterea competențelor profesionale  
- Facilitarea accesului persoanelor vulnerabile la serviciile specializate 
- Transferul de cunoștințe între specialiștii implicați în activităţi cu copii şi părinţi,  în 

contextul socio-economic actual (buget limitat, dificultăţi de gestionare a timpului, 
nevoia de instruire continuă în concordanţă cu ritmul accelerat de noi abordări 
biopsihosociale) 

Pentru populaţia generală: 
- creşterea nivelului de informare asupra problemelor de sănătate mintală în rândul  

populaţiei 
- destigmatizarea patologiei psihiatrice şi evitarea marginalizării 
- creşterea gradului de acceptare a persoanelor cu probleme de sănătate mintală şi a 

familiilor acestora 
 

Începând cu anul 2011 asociaţia desfăşoara Cursul pentru părinţii copiilor preşcolari.   
Cursul oferă 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 se desfăşoară periodic, câte 4 şedinţe a 2 ore, datele stabilindu-se în funţie 
de solicitările părinţilor. 

 În 2012, cursul s-a desfăşurat în martie, iulie, noiembrie, numărul părinţilor care au 
participat fiind 34, iar în 2013 în lunile februarie, mai, octombrie, participând un număr de 37  
părinţi. 

În noiembrie 2012 voluntarii asociaţiei au interacţionat cu adolescenţii claselor a XI-a, a 
XII-a de la Liceul Teoretic Onifor Ghibu Cluj-Napoca în cadrul unui workshop axat pe 
psihoeducaţie şi prevenţia consumului de droguri. 

 În octombrie- noiembrie 2012, Asociaţia a scris proiectul “Cu emotiile la şcoală ! “cu 
scopul îmbunătăţirii reglării emoţionale şi comportamentale a elevilor diagnosticaţi cu o boală 
cronică (somatică şi de sănătate mintală) prin intervenţie la nivelul clasei, având ca şi obiectiv 
final dezvoltarea auto-controlului emoţional şi a comportamentului pro-social, dar nu s-a 
obţinut finanţarea în cadrul “Programului Mol pentru Sănătatea Copiilor”, ediţia 2012.  

În 2013, asociaţia a desfăşurat în cadrul programului “Şcoala altfel” proiectul 
„Emoţiile – noii mei prieteni”, un program de educaţie emoţională la elevii clasei a III-a E 
din cadrul Liceului Teoretic Onifor Ghibu Cluj Napoca, în data de 4 aprilie, cu durata de 3 
ore, la care au participat 30 de elevi, obiectivele fiind recunoaşterea si gestionarea emoţiilor şi 
dezvoltarea abilităţilor emoţionale; au fost implicaţi membrii asociaţei şi 10 voluntari.  
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În octombrie- noiembrie 2013, Asociaţia a scris proiectul “ FII CALM! Alternative 
nonagresive.“ , în vederea implementării unui program de reducere a comportamentului  
agresiv şi de dezvoltare a unor comportamente alternative, dar nu s-a obţinut finantarea în 
cadrul “Programului Mol pentru Sănătatea Copiilor”, ediţia 2013.  

Săptmânal, la sediul asociaţiei s-au desfăsurat activităţi de consiliere şi psihoeducaţie 
pentru părinţi şi copii. Categoriile de beneficiari au fost copii şi adolescenţi cu/ fără probleme 
de sănătate mintală şi adulţi (părinţi şi bunici). 

 
Alte activităţi derulate în perioada  noiembrie 2012- decembrie 2013: 

- Cooptarea de noi membri si de voluntari 

- Activităţi de intervizare 

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

- Psihoterapie individuală şi de familie 

- Activităţi de training şi brainstorming cu voluntarii 

- Traducere şi adaptare de materiale de psihoeducaţie şi consiliere 
 

Personal angajat: Activităţile se desfășoară de către membrii și voluntari  

Voluntari: Medici rezidenţi psihiatrie pediatrică, psihoterapeuți, psihologi 

Categorii de beneficiari: copii, adolescenți, adulti 

Număr de beneficiari: 

În 2012 (noiembrie, decembrie):  

- 12 părinţi au participat la Cursul pentru părinţii copiilor preşcolari în luna noiembrie,  

- 16 copii şi 27 părinţi au beneficiat de consiliere  

În 2013:  

- circa 100 copii şi 150 părinţi au beneficiat de informare, consiliere şi psihoeducaţie 

- 37 părinţi au participat la Cursul pentru părinţii copiilor preşcolari în lunile februarie, 
mai, octombrie 
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- 30 elevi şi o învăţătoare au fost beneficiarii programului de educaţie emoţională 
„Emoţiile – noii mei prieteni” în cadrul Școlii Altfel  

Capacitatea: 

În cadrul punctului de lucru – maximum 20 de beneficiari la un moment dat/sesiune de grup. 

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,  

Data: 31 decembrie 2013 

 

        Preşedinte:                                                                    Asistent social: 

   Turcu Ana Maria                                                               Lucia Samochiş 

 


