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Asociaţia  Punct.Contrapunct (www.contrapunctcj.ro)  este  o  organizaţie  nonprofit care  are  
în  centrul  activităţilor  sale  susţinerea  şi  promovarea  sănătăţii  mintale.  Încadrul  
Asociaţiei  se  derulează  programe  pentru   prevenirea   instalării  unor  afecţiuni mintale, a 
unor probleme comportamentale,  emoţionale,  de  relaţionare   şi  sunt  oferite  servicii  de  
consiliere pentru ameliorarea problemelor deja existente. De asemenea asociaţia derulează 
activitati pentru creşterea nivelului de informare asupra problemelor de sănătate mentală în 
rândul populaţiei generale în scopul destigmatizării bolii psihice. 
Activităţile derulate în cadrul Asociaţiei în perioada 1 ianuarie- 30 iunie 2014 au avut ca scop:  
Pentru copii: prevenirea instalării depresiei, anxietăţii, tulburărilor de comportament; 
dezvoltarea abilităţilor sociale şi emoţionale, creşterea stimei de sine; creşterea capacităţii de 
rezolvare a problemelor, creşterea autonomiei; rezoluţia cât mai rapidă şi mai eficace a 
depresiei, anxietăţii şi a tulburărilor de conduită; scăderea riscului de excluziune socială. 
Pentru părinţi: armonizarea vieţii profesionale cu viaţa de familie;  creşterea abilităţilor de 
susţinere şi promovare a dezvoltării armonioase a  copilului; evitarea stigmatizării şi 
excluziunii sociale la familiile la  risc.     
Pentru voluntari: creşterea competenţelor profesionale. 
Pentru populaţia generală: creşterea  nivelului  de  informare  asupra  problemelor  de  
sănătate  mintală  în  rândul populaţiei; destigmatizarea bolilor psihice şi evitarea 
marginalizării; creşterea gradului de acceptare a persoanelor cu probleme de sănătate mintală 
şi  a familiilor acestora. 
Începând cu anul 2011 Asociaţia desfăşoară 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 pentrustarea de bine şi sănătatea copilului, care au întrebări privitoare la metodele de 
disciplinarepentru care nu au găsit încă  răspunsuri, sau observă comportamente  la care nu 
ştiu cum săreacţioneze. Cursul se desfăşoară periodic, câte 4 şedinţe a 2 ore, datele stabilindu-
se în funcţie de solicitările părinţilor. În perioada 1 ianuarie-30 iunie 2014 cursul s-a organizat 
de două ori, în lunile februarie şi mai, la el participând în total 14 parinti. 
În cadrul Săptămînii Şcoala altfel, membrii Asociaţiei au desfăşurat în data de 11 aprilie 2014 
activitatea Cu emoţiile la şcoală, in cadrul căreia elevii unei clase a 4-a de la Şcoala 
Gimnazială Horea au beneficiat  de un program de educaţie emoţională  vizând recunoaşterea 
emoţiilor proprii şi ale celorlalţi, dezvoltarea abilităţilor emoţionale, dezvoltarea empatiei, 
bullying. 
 
În perioada februarie-iunie 2014 în cadrul activităţii Să înţelegem boala psihică, membrii 
Asociaţiei şi voluntarii  au tradus în limba română materiale de psihoeducatie care acoperă 
aspectele principale ale funcţionării normale a creierului şi cele mai  importante arii ale 
patologiei psihiatrice: tulburările anxioase, depresia şi suicidul, tulburarea afectiva bipolară, 
schizofrenia şi alte tulburări psihotice, patologia legată de traumă si violenţa. Materialele vor 
fi utilizate în perioada următoare în cadrul unor workshop-uri adresate părinţilor copiilor cu 
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boală psihică, medicilor de familie şi medicilor pediatri, cadrelor didactice si consilierilor 
şcolari, cu scopul creşterii nivelului de instruire si de înţelegere a problemelor cu care se 
confruntă persoana cu boală psihică, în vederea îmbunătăţirii calităţii îngrijirilor acordate şi 
pentru scăderea stigmatizării. 
 Săptămânal, la sediul asociaţiei s-au desfăsurat activităţi de consiliere pentru părinţi şi copii, 
activităţi de intervizare, activităţi de training cu voluntarii. 
Personal  angajat:  activităţile  se  desfăşoară  de  către  membrii  şi  voluntari   
Voluntari: medici rezidenţi psihiatrie pediatrică, psihoterapeuţi, psihologi 
Categorii de beneficiari: copii, adolescenţi, adulţi. 
Număr de beneficiari: 
‐ 14 părinţi au participat la cursul pentru părinţii copiilor preşcolari 
‐ 27 de elevi din clasa a 4-a si 2 cadre didactice de la Şcoala Gimnazială Horea au fost 

beneficiarii proiectului Cu emotiile la şcoală 
‐ aproximativ 60 de persoane au beneficiat de consiliere individuală/familială. 

Capacitatea: În cadrul punctului de lucru – maximum 20 de beneficiari la un moment 
dat/sesiune de grup.  
Parteneri şi colaboratori:  Spitalul  Clinic de  Urgenţă pentru Copii  Cluj  Napoca;  Şcoala 
Gimnazială Horea Cluj; Liceul Teoretic Onisifor Ghibu Cluj, 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; Ambulatorul Spitalului Judeţean Zalău – Cabinet psihiatrie pediatrică;  Centrul de 
Educaţie Emoţională  şi  Comportamentală  pentru  Copii  – Salvaţi  Copiii Bucureşti;  
VineBB  Cluj Napoca.  
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