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Programul de reabilitare psihosocială a persoanelor consumatoare de droguri [1]
este un program suport destinat persoanelor care au trăit experiența consumului.

Fiind un program aplicat în detenție, abstinența existentă în cazul participanților
este una involuntară și obligatorie pe perioada detenției. Programul are rolul de a-i
pregăti pe participanți pentru a nu relua consumul după liberarea din penitenciar,
când se va da proba abstinenței și lupta cu tentațiile. În momentul derulării
programului, aceste tentații nu există, aspect care poate crea iluzia depășirii
dependenței, aspect pe care, atât tutorii de program, cât și participanții trebuie să-l
aibă în vedere și să-l privească cu realism.

Dependența, termen folosit și în accepțiunea de adicție sau alcoolism. Institutul
Național pentru Abuzul de Droguri (SUA) definește dependența ca „boală cronică, cu
recăderi, caracterizată prin acțiuni de căutare și consum compulsive ale substanței, în
ciuda consecințelor adverse serioase și care produce schimbări semnificative la nivelul
funcționării cerebrale”. 

Dependența fizică se referă la toleranță (creșterea dozei pentru a obține același efect
sau scăderea efectului pentru aceeași doză) și sevraj (o serie de simptome care apar la
scurt timp după scăderea sau oprirea unei substanțe, care a fost consumată regulat
timp îndelungat). 

Dependența psihologică se referă, în principal, la fenomenul poftei (craving), care
afectează pe termen lung capacitatea persoanei de a controla ori de a opri consumul
de substanță și care este responsabilă de apariția recăderilor. 

Cadrul teoretic al programului:

Programul de reabilitare psihosocială a persoanelor consumatoare de droguri este un
program de tip suport pentru prevenirea recăderilor (Marlatt și Gordon) care conține
metode și tehnici specifice interviului motivațional (Rollnick și Miller) și tehnicilor
cognitiv-comportamentale.

Interviul motivațional este o tehnică de lucru în cazul persoanelor consumatoare care
presupune sprijinirea specializată a persoanelor să avanseze în sensul schimbării
comportamentale. Interviul motivațional presupune, în acest sens, adaptarea
strategiilor terapeutice la stadiul schimbării în care se află clientul.

[1] Revizuit sub aspectul conținutului, a dezvoltării intervenției în sensul auto-evaluării consumului și motivației pentru schimbare, a exersării
unor modalități de a face față tentațiilor, a dezvoltării de mecanisme de a menține abstinența după liberare. 
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În acest context, identificarea acestui stadiu este esențială pentru alegerea celor
mai adecvate modalități de intervenție, deoarece ignorarea diferențelor existente
între etapele schimbării poate conduce la adoptarea unor intervenții neadecvate
nevoilor individului.

Precontemplarea reprezintă stadiul inițial în care se găsește, la un moment dat, orice
persoană care consumă substanțe. Persoana își neagă dependența/ problema și nu
intenționează să modifice ceva în comportamentul ei. În acest stadiu, pentru
persoană nu există nicio problemă, ceilalți sunt vinovați sau nedrepți.

Contemplarea este stadiul următor care se caracterizează prin ambivalență
motivațională. Persoana conștientizează, pe de o parte, unele efecte negative ale
consumului și ar vrea să renunțe la a mai consuma substanțe, dar, pe de altă parte,
este foarte atașat de beneficiile acesteia. 

Dacă persoana s-a decis să facă ceva către stoparea consumului, se află în etapa
deciziei. Decizia pentru schimbare nu înseamnă că schimbarea se va realiza în mod
automat, persoana trebuie să găsească, singură sau asistată, cele mai adaptate
modalități de a trece la acțiune, de a pune în practică decizia.  
 

Etapa acțiunii este etapa în care persoana se angajează în diferite acțiuni care au
ca scop realizarea schimbării: diminuează sau stopează consumul, participă la
programe suport, își schimbă stilul de viață etc. Fiind vorba de dependență, etapa
acțiunii poate fi una de lungă durată.

După stadiul acțiunii urmează cel al menținerii, care constă în stabilizarea noului
comportament, adică abstinența în cazul consumului. Aceasta este etapa pregătirii
unor strategii de prevenire a recăderilor. Acestea pot consta în dezvoltarea unor
abilități necesare persoanei (astfel încât ea să nu se mai refugieze în consum în
situații de criză) și în realizarea unor strategii de a face față tentației de a consuma
droguri.

Recăderea poate apărea din motive variate: fie persoana a experimentat o poftă de
consum foarte puternică, căreia nu i-a putut face față, fie în viața acesteia s-a
întâmplat un eveniment stresant de natură să o determine să reînceapă să
consume. Individul care a recăzut manifestă lipsă de încredere în sine și prezintă
teama că vechiul său comportament s-ar putea să fie imposibil de depășit.

În lupta cu dependența, recăderile sunt firești, persoana fiind îndrumată să învețe
din greșeli, din ce nu a mers, și să dezvolte noi strategii de a face față și mai bine
tentațiilor, reînscriindu-se, din nou, pe cercul schimbării. 
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Reluarea etapelor nu va mai avea loc la etapa precontemplării, persoana putându-
se afla în oricare etapă pe cercul schimbării.

Raportat la vârstă, apare o predispoziție a unei anumite vârste către consum?
Conduitele adictive au devenit o problemă severă de sănătate publică (75 milioane
consumatori în Europa), iar medicii sunt intens solicitaţi de părinţi și profesori
pentru a rezolva problemele legate de adicții în cazul adolescenţilor. Studiile arată
că, adolescenții sunt mai predispuși la consumul de droguri decât adulții. Adulții
sunt reprezentați în categoriile infracțiunilor care implică producerea și traficul de
droguri.

Studiile din trecut obișnuiau să arate „distracția” ca prim motiv pentru consumul
tinerilor, însă studiile mai recente arată ca aceștia folosesc drogurile pentru a-și
„rezolva problemele”.

Adolescenţa este o perioadă de schimbări fiziologice, de deschideri relaţionale, de
căutare a unei identităţi proprii și a unei anumite autonomii, de curiozitate și atracţie
faţă de ceea ce este interzis, periculos, chiar și faţă de ceea ce se presupune a fi
rezervat adulţilor. Adolescentul nu mai este copil, dar nici nu a devenit adult. Prin
urmare, perioada de adolescenţă va pune subiectul în faţa unei căutări a identităţii
proprii. În această etapă de modificare a personalităţii, unii adolescenţi pot ajunge să
consume substanţe, motiv pentru care adolescenţa reprezintă o perioadă de debut în
utilizarea substanţelor psihoactive și reprezintă grupul de vârstă cel mai afectat. Adicţia
la tineri reprezintă o căutare a senzaţiilor și un remediu pentru anumite simptome
depresive și/sau anxioase. Patologia adicţiei este în primul rând o patologie a
senzaţiilor [2].

În cazul tinerilor, produsele incriminate sunt: tutun și canabis; alcool și băuturi
energizante, asociate cu alcool, canabisul, pentru a se destinde (alcoolul pentru
socializare, cocaina pentru a rămâne treaz, ecstasy pentru a găsi plăcerea); substanţe
psihoactive noi (de tipul etnobotanice); medicamente (substanţe de sevraj); substanţe
de abuz adevărate (heroină, ecstasy); policonsumul (50% dintre tinerii din grupa de
vârstă 15-25 ani declară consumul regulat de 2 sau 3 produse – ex.:
alcool+tutun+canabis) [3].

În funcție de tipul de drog, aflat în consumul participanților înainte de detenție, tutorii
de program pot prezenta, într-una sau două sesiuni informative, efectele și alte
informații relevante despre drogurile respective, sesiune care poate preceda sesiunile
programului – a se vedea tabelul din Anexa informativă. 

[2] Stemate C. C., Ulmeanu C. E., Conduitele adictive la copil şi adolescent /Additional conditions in child and teenager,Revista de practică
medicală, 2018
[3] idem
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să-și analizeze și împărtășească experiența consumului;
să-și evalueze realist consumul; 
să-și auto-evalueze motivația pentru schimbare;
să-și identifice stările emoționale și să exerseze gestionarea lor;
să-și asume responsabilitatea asupra consumului; 
să exerseze mecanisme de a face față situațiilor de risc;
să se familiarizeze cu deciziile aparent irelevante;
să-și dezvolte mecanisme de a face față recăderii în consum, după închisoare.

deţinuţii care au săvârşit infracțiuni privind regimul drogurilor, cu implicarea
consumului propriu în mod special; 
deținuți care au săvârșit infracțiuni de orice natură sub influența drogurilor sau
recunosc consumul de droguri în libertate;
persoanele aflate în precontemplare, stadiul schimbării: din contemplare în oricare
alt stadiu progresiv. Psihologul va lucra individual utilizând tehnica interviului
motivațional.

Obiectivele programului:

Beneficiarii programului, criterii de eligibilitate:

Grupul programului va fi format din 8-10 persoane, frecvența recomandată a
sesiunilor fiind de una săptămânal. 

Programul este destinat atât majorilor, cât și minorilor, indiferent de gen,
care au trăit experiența consumului. Din prisma cazuisticii, sub aspectul
categoriei de vârstă, beneficiarii acestui program vor fi mai mult minorii și
tinerii.

Minorii/tinerii văd cu dificultate legătura între acțiunile de astăzi și consecințele de
mâine, fiind centrați pe prezent, astfel încât foarte puțini dintre ei conștientizează
problema și iau măsuri din timp.

În derularea programului sunt propuse metode interactive de lucru, precum:
brainstormingul, jocul de rol, studiul de caz, secvența comportamentală,
problematizarea, provocarea de valori. Aceste metode fac conținutul programului ușor
accesibil minorilor, recomandarea pentru specialiști este să se asigure permanent că
termenii sau cerințele au fost înțelese de către participanți. De asemenea, studiile de
caz, jocurile de rol alese, conțin situații de viață în care se pot identifica cu ușurință
minorii/tinerii.
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SESIUNEA NR. 1 – DEBUT PROGRAM

Să se familiarizeze cu cerinţele legate de participarea la program;
Să se stabilească relaţii adecvate între membrii grupului, şi între aceştia şi
tutorii de program;
Să negocieze reguli de grup.

Obiective sesiune: 

1.1. Scurtă prezentare a programului
Obiectiv: Să se familiarizeze cu programul de reintegrare și modalitatea de
derulare a acestuia.

Furnizaţi detalii despre program și numărul de sesiuni. Subliniaţi cerinţele pe care
le aveţi faţă de membrii grupului, adică să participe la sesiuni, să nu folosească
droguri sau alcool, limbaj și atitudini discriminatorii, să împărtășească experiențe
proprii, să fie susținători unii cu ceilalți în acest proces de a face față
dependențelor.

1.2. Exerciţiu: Regulile din insula pustie
Obiectiv: Să înțeleagă necesitatea regulilor și să negocieze regulile propriului grup.

Participanţii la grup sunt împărțiți în două subgrupuri. Fiecare subgrup este invitat
să își imagineze următoarea situație: Ați naufragiat mai multe persoane pe o insulă
pustie. Nu aveți speranța că veți putea părăsi insula în curând. Din fericire insula
dispune de suficiente resurse de hrană, însă sezonul rece se apropie și trebuie să fiți
pregătiți. Pentru a putea conviețui trebuie să stabiliți o serie de reguli. La ce reguli v-ați
gândi și care ar fi cele prioritare? – Fișa nr. 1

Lăsați subgrupurile să discute 20 minute și să enumere pe o coală de flipchart
regulile la care s-au gândit.

Comparați în grupul reunit propunerile subgrupelor și subliniați că sunt reguli
comune, deci sunt aspecte pe care cu toții, sau cât mai mulți dintre noi, simțim
nevoia să fie stabilite, cunoscute și respectate.

După acest joc, participanții sunt rugați să stabilească regulile propriului grup de
lucru, prin consens. 

Sugestiile subgrupului vor fi listate pe flipchart. Foaia de flipchart cu regulile
grupului va fi afişată până la sfârşitul întâlnirilor de grup.

08



Foi de scris A4;
Pixuri pentru fiecare participant;
Foi flipchart și markere;
Fișa nr. 1 – scenariu: Insula pustie.

1.3. Exerciţiu: Jocul încrederii 
Obiectiv: Să sporească încrederea între participanți.

Participanţii se vor așeza într-un cerc, încercând să acopere suprafața sălii destinate
derulării programului. Un voluntar este rugat, cu ochii închiși sau cu ochii legați cu o
panglică, să parcurgă suprafața respectivei săli. Ceilalți participanți, așezați în cerc, au
grijă ca voluntarul să nu se lovească de vreun obstacol. Participanții vor trebui să
comunice prin gestică (semne) sau mimică (privire, expresii ale feței) cine va avea rolul
să îl protejeze pe voluntar la un moment dat. Regula generală este ca cel mai apropiat
participant să-și ofere sprijinul. 

Discutați despre încredere și temeri. Sunt invitați să–și împărtășească impresiile cei
care au avut ocazia să fie implicați în joc, apoi ceilalți ca observatori. 

1.4. Exercițiu: Un gând împărtășit despre experiența consumului
Obiectiv: Să vorbească despre experiența consumului.

Fiecare participant va comunica grupului o experiență legată de consumul de droguri.
Vor fi invitați toți participanții să își împărtășească o astfel de experiență.
Participanții vor fi încurajați să descrie, pe scurt, o situație, dar și o așteptare de la acest
program în ceea ce privește acest comportament. 

1.5. Feedback sesiune 

Tutorii vor oferi feedback fiecăruia pentru participare și deschidere, fiind știut faptul că,
a vorbi despre propriul consum, propria dependență, nu este un lucru ușor fiind
percepută drept slăbiciune. Experiența recăderii poate fi percepută și ea ca un eșec. 
Tutorii vor transmite participanților că recăderea este firească în cazul dependenței,
pentru a reuși trebuie să accepte sprijinul și să analizeze cauzele recăderii pentru a
realiza un plan mai bun.

Colecția de materiale ale sesiunii nr. 1:
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SESIUNEA NR. 2 - EFECTELE CONSUMULUI

Să-și exprime starea emoțională cât mai acurat;
Să realizeze o balanță decizională;
Să-și auto-evalueze motivația pentru schimbare.

Obiective sesiune: 

2.1. Jurnalul consumului 
Obiectiv: Să-și construiască o imagine cât mai reală a propriului consum.

Revenind la experiența consumului, invitați participanții să realizeze un jurnal al
consumului în libertate (tip drog, frecvență, cantitate, singur/în grup etc.) – Fișa nr.
2. Este foarte posibil ca din descrierile participanților să apară senzația de poftă
(craving), pofta de a consuma.

2.2. Motivația pentru schimbare 
Obiectiv: Să înțeleagă etapele schimbării.

Tutorii explică participanților că drumul spre schimbare are mai multe etape, nu se
petrece deodată ce ne-am propus. 

Tutorii explică participanților cercul schimbării, folosind imaginea acestuia și
informaţiile de mai jos, utilizând, pentru început, exemplul unui fumator sau al unui
alcoolic. 

Precontemplarea – este etapa în care oamenii nu văd că au o problemă drept
consecinţă a comportamentului avut fumat/băut. Nu am nicio problemă, unora li se
pare că beau mult …
Contemplarea – este etapa în care persoana pune în balanţă avantajele şi
dezavantajele comportamentului propriu şi se gândeşte foarte serios la infracţiune.
Poate am o problemă, uneori nu mă pot opri din consum …
Decizia – este momentul în care beneficiarul face nişte alegeri cu privire la propriul
comportament. Aș vrea să îmi controlez consumul …
Acțiunea – persoana face paşii necesari pentru a-şi pune în practică deciziile. Nu
voi mai consuma, reduc ieșirile cu grupul …
Menținerea – persoana menţine schimbările făcute o anumită perioadă şi
dezvoltă strategii de evitare a recăderii sau recidivei. De 6 luni nu am mai băut…
particip la grupul alcoolicilor anonimi …
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Unde cred că s-ar situa pe cercul schimbării? 

Foi de scris A4;
Foi flipchart și markere;
Post-it-uri;
Pixuri pentru fiecare participant;
Fișa nr. 2 – Jurnalul consumului;
Fișa nr. 3 – Cercul schimbării.

Recăderea – un pas care ar putea duce la recidivă, dar nu în mod necesar. Să te vezi
cu prietenii la un bar, deși știi că ei consumă alcool.
Recidiva - reprezintă reîntoarcerea la comportamentul problematic. Foarte adesea,
este percepută ca un eşec. În cadrul acestei abordări, recidiva se foloseşte ca o
experienţă de învăţare pozitivă, care conduce la o şansă mai mare de a reuşi cu ocazia
următoare. Am reînceput să beau …

2.3. Unde mă aflu eu pe cercul schimbării?
Obiectiv: Să se autoevalueze în privința motivației pentru schimbare

Tutorii oferă participanților Fișa nr. 3 cu aceleași etape ale cercului schimbării și
întreabă participanții să se evalueze:

Discutați pe marginea alegerilor, invitați participanții să-și argumenteze opțiunea.
Încurajați participanții să fie cinstiți în aprecierile făcute. Și tutorii, și participanții, trebuie
să fie conștienți că abstinența existentă acum, este una impusă, obligatorie pe
perioada detenției. Programul are rolul de a-i pregăti pentru a nu relua consumul
dupa liberarea din penitenciar, când se va da proba abstinenței și lupta cu tentațiile.

2.4. Zidul vorbitor al sesiunii
Pe o coală de flipchart participanții sunt invitați să adauge, fie scriind cu markerul, fie
pe un post-it pe care îl lipesc pe foaie, un cuvânt/o frază cu privire la ce au reținut din
sesiunea parcursă.

Colecția de materiale ale sesiunii nr. 2: 

Situația 2Situația 1 Exemplu:
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SESIUNEA NR. 3 – STIMA DE SINE

Creșterea stimei de sine;
Să–și identifice stările emoționale și să exerseze gestionarea lor;
Să evalueze percepția față de consum.

Descrie pe scurt împrejurările (unde te aflai, cu cine?)
Ce s-a întâmplat şi ce a fost nevoie să faci?
Ce ţi s-a părut cel mai dificil în această situaţie?           
Explică de ce ai fost sau nu mulţumit(ă) de maniera în care ai ales să te afirmi 
Cum te-ai simțit după ce ai reușit?

Obiective sesiune: 

3.1. Exerciţiu: Cum te simți astăzi? 
Obiectiv: Să identifice și să exprime stările lor emoționale.

Fiecărui participant i se împarte câte un cartonaș pe care sunt înscrise sau
desenate anumite stări emoționale. Fiecare va trebui să comunice celorlalți, prin
limbaj nonverbal (mimică și gestică), starea emoțională cuprinsă pe cartonaș. Apoi i
se solicită fiecăruia să reflecteze în același limbaj nonverbal starea lui emoțională
din acel moment.

3.2. Exercițiul Munți și văi
Obiectiv: Să perceapă evenimentele negative/pozitive.

Se solicită reprezentarea grafică a evenimentelor importante, plăcute și neplăcute
din viața lor. Evenimentele pozitive vor fi notate mai sus de axa trasată pe mijlocul
paginii, iar cele negative în partea de jos. După unirea punctelor care marchează
evenimentele, participanții își prezintă graficul evenimentelor.
Concluzionați cu privire la alternarea evenimentelor în viață.

3.3. Descrie emoțiile pozitive 
Obiectiv: Să se centreze pe emoțiile pozitive.

Plecând de la exercițiul anterior, alege unul dintre evenimentele pozitive, invitați
participanții pentru a răspunde la următoarele întrebări:

1.
2.
3.
4.
5.

3.4. Afirmații 
Obiectiv: Să exploreze percepția despre droguri.
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dependența de droguri este o infracțiune;
drogurile slabe nu sunt periculoase;
la multe persoane problemele apar din cauza drogurilor;
de droguri te poți lăsa în orice moment;
dependența de droguri nu se vindecă;
persoana dependentă de droguri poate muri de SIDA;
mulți încep să consume droguri în grup;
oamenii care consumă droguri foarte des nu conștientizează că depind de ele;
după aspectul fizic al persoanei putem să apreciem dacă el consumă droguri sau nu;
altele.

Foi de scris A4;
Foi flipchart și markere;
Post-it-uri
Pixuri pentru fiecare participant;
Cartonașe cu stări emoționale;
Fișa nr. 4 - Acord/dezacord.

Participanții vor analiza o serie de afirmații privind dependența și își vor manifesta
acordul sau dezacordul privind acestea, potrivit Fișei nr. 4.

Exemple afirmații: 

După completare, tutorii vor iniția o discuție în grup privind opinia lor pe marginea
afirmațiilor și argumentelor din spatele opțiunii făcute. 

3.5. Zidul vorbitor al sesiunii
Pe o coală de flipchart participanții sunt invitați să adauge un cuvânt/o frază cu privire
la ce au ales să rețină din această sesiune.

Colecția de materiale ale sesiunii nr. 3: 
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SESIUNEA NR. 4 - PROVOCĂRI ȘI SITUAȚII DE RISC

Să-și asume responsabilitatea asupra consumului; 
Să-și evalueze realist consumul;
Să realizeze o balanță motivațională.

Emoțiile negative - tristețe, supărare, stres;
Conflictele interpersonale – mai ales cu persoane foarte apropiate afectiv;
Presiunea grupului – inițierea în grup.

Obiective sesiune: 

4.1. Când consumi cel mai frecvent?
Obiectiv: Să evalueze consumul.

Tutorii vor invita participanții să completeze jurnalul consumului cu situațiile în care
are loc acel consum, situațiile de risc.
Discutați care sunt motivele asociate consumului în cazul participanților? Notați
motivele pe flipchart și sumarizați cele mai frecvente motive care generează pofta
de consum (craving-ul):

4.2. Ce obţii prin consum? – Câştiguri şi Pierderi
Obiectiv: Să realizeze balanța motivațională.

Să ajute participanţii să identifice consecinţele comportamentului infracţional.
Distribuiţi Fișa nr. 5 şi furnizaţi informaţii pentru completare. Membrii grupului
trebuie să se gândească la costurile şi la beneficiile consumului lor, atât pe termen
scurt cât şi pe termen lung.

4.3. Metafora terapeutică
Obiectiv: Metaforă despre asumarea răspunderii propriei schimbări.

Prezentați grupului următoarea povestioară. Parcurgeți conținutul rar pentru a
asigura înțelegerea metaforei.

Trăiau într-un sat niște oameni care erau mereu nemulțumiți ba de una, ba de alta. Se
certau într-una și tot dădeau vina unii pe alții pentru orice necaz se întâmpla. Degeaba
le dădea sfaturi bune o bătrână vestită pentru înțelepciunea sa, sătenii mai mult se
războiau între ei, în timp ce relele se tot adunau la casele lor. Într-o seară aceștia au
văzut-o pe bătrână în mijlocul drumului aplecată să caute ceva. Au întrebat-o ce face
acolo. Bătrâna le-a spus că și-a pierdut acul. 
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Foi de scris A4;
Pixuri pentru fiecare participant;
Coli de flipchart și markere;
Post-it-uri;
Fișa nr. 5 – Câștiguri/pierderi.

Atunci, săritori, toți s-au pus în genunchi și au început să caute de zor. După o vreme unul
dintre ei i-a spus: „Se lasă seara, în curând nu vom vedea deloc, poți să ne spui mai clar
unde ai pierdut acul?”. „L-am pierdut în casă” răspunse bătrâna. „Ești smintită!” îi răspunse
omul, „Ai pierdut acul în casă și vrei să-l găsești afară?”

Liniștită, bătrâna îi răspunse: „Îl caut afară pentru că aici este lumină. În casă este întuneric”.
Cineva interveni: „Totuși, gândește-te, chiar dacă ai lumină afară, cum poți găsi acul dacă
nu l-ai pierdut aici? Cel mai bun lucru ar fi să aducem o lampă în casă și să căutăm acul
acolo unde l-ai pierdut.” Bătrâna începu a râde: „Cât de inteligenți sunteți atunci când este
vorba de lucruri simple. Când vă veți folosi de această inteligență pentru a înțelege ce se
întâmplă cu viețile noastre? V-am văzut mereu căutând în exterior explicații pentru
necazurile voastre când sunt sigură, din propria experiență, că ar trebui să căutați în casele
voastre rădăcinile nefericirii voastre. De ce căutați pacea în lucruri exterioare? Acolo ați
pierdut-o?”

Tutorii verifică întâi ce au înțeles participanții din această metaforă, apoi completează și
le povestește înțelesul metaforei care, în principal, se referă la a căuta cauzele
comportamentului propriu în interior, a nu învinovăți pe alții pentru ceea ce ți se
întâmplă; a te centra pe schimbarea ta, nu pe a celorlalți; a-ți găsi liniștea și alinarea
prin ce poți să faci și să fii tu, nu în lucruri exterioare etc.

4.4. Zidul vorbitor al sesiunii
Pe o coală de flipchart participanții sunt invitați să adauge, fie scriind cu markerul, fie
pe un post-it pe care îl lipesc pe foaie, un cuvânt/o frază cu privire la ce au găsit
interesant în sesiunea parcursă.

Colecția de materiale ale sesiunii nr. 4:

15



SESIUNEA NR. 5 - RELAȚIA GÂNDURI IRAȚIONALE 

- CONSUM

Să analizeze critic miturile legate de consum;
Să (re)cunoască situațiile de risc;
Să poată analiza și înțelege legătura între gânduri-sentimente-comportament;
Să identifice gândurile iraționale.

Obiective sesiune: 

5.1. Mituri legate de consum 
Obiectiv: Să exploreze convingerile despre consum.

Propuneți participanților să discutați despre o serie de credințe (denumite mituri)
legate de consum. Pentru început, verificați dacă pot da exemple de astfel de
credințe. Ulterior, oferiți-le Fișa nr. 6, prezentând fiecare mit propus mai jos sau/și
altele pe care le cunoașteți și discutați cu participanții despre fiecare în vederea
demontării acestora: 

Mit: Pofta nu dispare, devine tot mai mare…
Adevăr: Pofta de consum are o durată limitată în timp, nu este permanentă.
Persistă 10-15 minute și dispare. Amânarea consumului când apare pofta duce la
scăderea în intensitate a acesteia și, ulterior, dispariția ei.

Mit: Există droguri ușoare și droguri tari
Adevăr: Există diferite forme de clasificare a drogurilor în funcție de criteriile utilizate. O
clasificare frecvent utilizată distinge între droguri ușoare (hașiș, halucinogene) și
droguri tari (cocaină, heroină). Diferențierea este arbitrară pentru că, pe de o parte,
drogurile ușoare sunt poarta de intrare către drogurile tari, iar, pe de altă parte,
efectele devastatoare pe care le au asupra sănătății fac din orice drog un ”drog tare”.
 

Mit: Pot renunța la droguri în orice moment
Adevăr: Pe măsură ce se consumă drogurile, crește și starea de toleranță față de
acestea, simțind nevoia de mai mult drog pentru a obține aceleași efecte,
instalându-se astfel în scurt timp dependența.

Mit: Marijuana (canabis) nu provoacă dependență [4]
Adevăr: Noile studii arată că un consum prelungit de canabis produce dependență
psihică majoră cu impact asupra motivației. 
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Într-adevăr, nu produce dependență fizică precum drogurile de mare risc ca heroina
sau cocaina, dar produce acea asociere comportamentală de a mai vrea din nou și din
nou. Tocmai asta înseamnă dependența psihică, a găsi tertipuri de a mai consuma încă
o dată.

Mit: Consumul de marijuana nu produce sevraj [5]
Adevăr: În consumul prelungit se poate instala o formă de sevraj. Fie că vorbim de o
agitație psihomotorie, insomnii, de puseu de furie, ieșiri bruște nejustificate,
agresivitate fizică sau verbală față de ceilalți, toate acestea fac parte din paleta
sevrajului indus de consumul de canabis.

5.2. Relația gând-sentiment/emoție–comportament
Obiectiv: Să înțeleagă legătura dintre gânduri-sentimente/emoții–comportament.

Prezentaţi Modelul ABC pentru a explica participanților că modul în care gândim și
simțim ne influențează comportamentul: 

„A” înseamnă „Evenimentul declanşator” (ceva care se petrece/o situaţie în care te afli).

„B” înseamnă „Gânduri în legătură cu situaţia” (ceea ce gândeşti/cum interpretezi situaţia).
Aceste gânduri determină anumite sentimente.

„C” înseamnă „Consecinţe: ce faci în legătură cu aceasta” (cum te comporți).

Explicați participanților că gândurile negative/gândurile iraționale determină emoții
negative, respectiv o situație de risc care determină pofta de a consuma.

Gânduri negative/iraționale 
 

Emoții/sentimente negative
 

Pofta de a consuma

Posibil exemplu:

Element declanșator: M-am despărțit de prietena mea/prietenul meu.

Gânduri negative/iraționale: Nicio fată nu mă place, voi sfârși singur.

Emoții /sentimente negative: Te simți deprimat.

Pofta de a consuma: Un joint mă va face să mă simt mai bine.
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Situația/evenimentul
Gândurile
Emoțiile/Sentimentele
Consumul

Foi de scris A4;
Foi flipchart și markere;
Post-it-uri;
Pixuri pentru fiecare participant;
Fișa nr. 6 – Mituri despre consum.

Participanții sunt rugați să descrie o situație proprie de risc pentru consum, cu care s-
au confruntat, după schema:

Pentru a ajuta participanții, tutorii vor reaminti situațiile de risc discutate în sesiunea
anterioară (de ex.: emoții negative, conflicte, presiunea grupului), din sfera cărora vor
alege un exemplu pe care îl vor analiza după schema propusă.

5.3. Cu ce gânduri pozitive ai putea înlocui gândul irațional?
Obiectiv: Să stimuleze restructurarea cognitivă.

Pe marginea exemplului de mai sus, realizați un brainstorming pentru a stimula
participanții să identifice cât mai multe alternative.

Exemple: Sunt tânăr, am toată viața înainte…
                 Am timp să mă reculeg, relația asta devenise grea pentru amândoi…
                 O pauză de relație nu ne strică …
                 Am timp pentru mine…
                 Ar fi fost mai dureros mai târziu, mai bine la timp…

Reveniți la exemplul personal și solicitați înlocuirea gândului negativ cu un altul. 
Discutați care ar putea fi în acest caz comportamentul. 

5.4. Zidul vorbitor al sesiunii
Pe o coală de flipchart participanții sunt invitați să adauge, fie scriind cu markerul, fie
pe un post-it pe care îl lipesc pe foaie, un cuvânt/o frază cu privire la ce au găsit util de
reținut din sesiunea parcursă.

Colecția de materiale ale sesiunii nr. 5:
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SESIUNEA NR.6 – DECIZII APARENT IRELEVANTE

Să exerseze mecanisme de a face față situațiilor de risc;
Să se familiarizeze cu deciziile aparent irelevante;
Să exerseze mecanisme de relaxare.

Obiective sesiune: 

6.1. Relația gând-sentiment/emoție–comportament (II)
Obiectiv: Să înțeleagă legătura dintre gânduri-sentimente/emoții–comportament.

Pe aceeași schemă, exersată la sesiunea anterioară, participanții vor alege o altă
situație proprie de stres, cu risc pentru consum, cu care s-au confruntat. De
această dată, insistați ca elementul declanșator să fie diferit de cel invocat în
sesiunea anterioară, de ex.: presiunea grupului. 

Analiza va urma aceeași schemă:
Situația/evenimentul: Prietenii mă presează să iau o priză deși le-am spus că m-am lăsat..
Gândurile: Nu mă înțeleg, nu am nicio șansă să rezist…
Emoțiile/Sentimentele: Dezarmare, neîncredere…
Alăturare pentru consum.

Explicați că sentimentele şi emoţiile negative ne fac să ne dorim să evadăm, însă
mijloacele pozitive de scăpare pot să nu fie la îndemână dacă nu ne gândim din
timp la ele (nu anticipăm). Prin urmare, există tendinţa de a evada prin intermediul
mijloacelor care au oferit o stare de bine în trecut, cum ar fi drogurile în cazul
nostru. Într-un astfel de moment, poți alege răsplata pe termen scurt (pe care o
cunoşti şi îi este la îndemână) în locul câştigurilor pe termen lung.

Invitați participanții la înlocuirea gândului negativ și analizați consecințele care ar
putea să apară în acest caz. Subliniați diferențele în modul de a acționa dacă ne
schimbăm modul de a gândi.

Situația/evenimentul: Prietenii mă invită să trag o priză deși le-am spus că m-am lăsat..
Gândurile: Dacă vor prezența mea, îmi vor respecta decizia…
Emoțiile/Sentimentele: Încrederea că voi reuși.
Amânarea/evitarea consumului – Mă pot recompensa altfel: pot servi ceva dulce, pot
să beau un suc, pot pleca la o plimbare, viziona un film etc.
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persoană care s-a lăsat de fumat nu intră în bar să caute țigări; 
persoană care vrea să slăbească nu organizează o petrecere în primele zile în care
a luat această decizie.

Foi de scris A4;
Foi flipchart și markere;
Post-it-uri;
Pixuri pentru fiecare participant;
Fișa nr. 7 - Tehnici de relaxare.

6.2. Decizii aparent irelevante 
Obiectiv: Să se familiarizeze cu deciziile aparent irelevante.

Tutorii explică participanților că programul urmărește ca ei să asimileze mecanisme
concrete pentru a face faţă situaţiilor de risc care i-ar putea conduce la recăderea în
comportamentul adictiv. 

Luarea de măsuri de evitare implică o strategie eficientă de a te ține departe de
consum. În acest scop, este important să fim atenți la anumite decizii, care pot părea
lipsite de importanţă la momentul respectiv, dar care pot determina persoana să intre,
treptat, într-o situaţie de risc. Pe acestea le numim decizii aparent irelevante. 

Propuneți exemple pentru a înțelege despre ce este vorba:

Solicitați continuarea exemplelor pentru a verifica dacă participanții au înțeles ideea.

6.3. Tehnică de relaxare
Obiectiv: Să se familiarizeze cu tehnici de relaxare.

Tutorii propun participanților la finalul sesiunii o tehnică de relaxare dintre cele
prezentate în Fișa nr. 7.

6.4. Zidul vorbitor al sesiunii
Pe o coală de flipchart, participanții sunt invitați să adauge, fie scriind cu markerul, fie
pe un post-it pe care îl lipesc pe foaie, un cuvânt/o frază cu privire la ce consideră util
de reținut în sesiunea parcursă.

Colecția de materiale ale sesiunii nr. 6:
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SESIUNEA NR. 7 – DECIZII APARENT IRELEVANTE (II)

Să (re)cunoască situațiile de risc;
Să recunoască și să evite deciziile aparent irelevante;
Să se familiarizeze cu tehnici de relaxare.

Accept să mă întâlnesc cu prietenii în locul în care știu că ei consumă…;
Țin la loc vizibil datele celui care mă aproviziona cu droguri…;
Merg adesea, doar în trecere, prin locurile în care găseam dealeri…;
Păstrez undeva ca amintire o țigară începută și stinsă…;
Accept o invitație la bar deși tocmai m-am lăsat de băut…;
Merg pe drumul cel mai scurt către casă, cu toate că trec pe lângă locul unde
găseam droguri.

Obiective sesiune: 

7.1. Studiu de caz (decizii aparent irelevante)
Obiectiv: Să recunoască la timp deciziile aparent irelevante.

Cristi a ales să se plimbe prin locurile în care petrecea odată mult timp cu prietenii de
consum. La un moment dat, găsește o țigară pe jos și zâmbind o ridică, o privește
îndelung și vrea să o arunce. Cât timp a petrecut de când a renunțat … Zâmbind o bagă
în buzunarul hainei. Se simți puternic cu tentația alături. Ajungând acasă avu o surpriză
neplăcută. Tatăl său era foarte băut și pornit pe scandal. Ceilalți ai casei parcă
dispăruseră, deși din dormitor se auzeau plânsete înfundate. Cristi încercă să-l
liniștească pe tatăl său, dar avu parte imediat de jigniri și câteva palme. Se retrase în
camera sa și, tremurând de necaz și durere, se așeză pe un scaun. Din buzunar țigara
căzu pe podea… (Fișa nr. 8)

Analizați împreună cu participanții deciziile aparent irelevante la un moment dat,
care nu duc la consum direct, dar care se dovedesc riscante în final (spre ex.: să se
plimbe în locul în care consuma, să păstreze țigara găsită, să o păstreze într-un loc
la care are acces ușor etc.).

7.2. Să fiu atent la deciziile mele
Obiectiv: Să recunoască la timp deciziile aparent irelevante.

Solicitați participanților să bifeze posibile cazuri în care deciziile aparent irelevante îi
pot aduce în situații de risc, dintre cele de mai jos (Fișa nr. 9): 
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Foi de scris A4;
Foi flipchart și markere;
Post-it-uri;
Pixuri pentru fiecare participant;
Fișa nr. 8 – Studiu de caz: Decizii aparent irelevante;
Fișa nr. 9 – Să fiu atent la decizii.

Concluzionați că, pe lângă conștientizarea acestor riscuri, o măsură utilă este
dezvoltarea unor strategii de evitare a acestor situații.

7.3. Tehnică de relaxare
Obiectiv: Să se familiarizeze cu tehnici de relaxare.

Tutorii propun participanților, la finalul sesiunii, o tehnică de relaxare dintre cele
prezentate în finalul programului.

7.4. Zidul vorbitor al sesiunii
Pe o coală de flipchart participanții sunt invitați să adauge, fie scriind cu markerul, fie
pe un post-it pe care îl lipesc pe foaie, un cuvânt/o frază cu privire la ce au găsit
interesant în sesiunea parcursă.

Colecția de materiale ale sesiunii nr. 7:
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SESIUNEA NR. 8 – FAC FAȚĂ STRESULUI

Să (re)cunoască situațiile de stres;
Să dezvolte mecanisme de a face față stresului; 
Să exerseze modalități de a refuza consumul.

Obiective sesiune: 

8.1. Ce este stresul?
Obiectiv: Să înțeleagă noțiunea de stres.

Realizați un scurt brainstorming cu privire la noțiunea de stres. Întrebați care sunt
principalele surse de stres pentru ei. Apoi notați pe flipchart prin consultarea cu
participanții cuvintele care pot fi asociate noțiunii de stres. 

Explorați cu participanții cum se manifestă în situații de stres?

8.2. Soluții pentru stres
Obiectiv: Să exploreze soluții pentru stres.

Participanții sunt împărțiți în grupe a câte doi. Fiecare grup, timp de zece minute,
discută între ei despre o situație ce ar putea fi o sursă de stres și caută soluții de a
face față acestui stres. Fiecare grupă prezintă soluțiile identificate și acestea sunt
notate pe flipchart. 

Extindeți exercițiul solicitând ce activități plăcute au ei în vedere pentru a se relaxa
(un meci de fotbal, dansul, pictura, gătitul, excursiile etc.).

8.3. Joc de rol: Provocarea 
Obiectiv: Să exerseze modalitățile de refuz.

Ai două luni de când nu mai consumi și mergi la o petrecere. La un moment dat, pe
când te aflai pe terasă, la aer, un invitat se apropie și scoate 2 țigări. Te invită și pe tine
să i te alături. Nu mai este nimeni în jur și insistă să iei țigara…

Participanții sunt invitați să se gândească la 2 modalități prin care ar putea refuza.

Tutorii vor da ocazia cât mai multora dintre participanți să își exerseze replicile de
refuz, cel care joacă rolul tânărului care oferă drogul, insistând să accepte.
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Foi de scris A4;
Foi flipchart și markere;
Post-it-uri;
Pixuri pentru fiecare participant.

8.4. Tehnică de relaxare
Obiectiv: Să se familiarizeze cu tehnici de relaxare.

Tutorii propun participanților la finalul sesiunii o tehnică de relaxare dintre cele
prezentate la finalul programului.

8.5. Ce iau cu mine astăzi?

La finalul sesiunii, fiecare participant este invitat să alegă o tehnică de a face față
stresului dintre cele discutate în sesiunea parcursă. 

Colecția de materiale ale sesiunii nr. 8:
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SESIUNEA NR. 9 – REEVALUAREA PE CERCUL
SCHIMBĂRII

Să-și reevalueze poziția pe cercul schimbării;
Să dezvolte strategii de menținere a abstinenței;
Să-și asume propria schimbare.

Unde s-ar situa acum pe cercul schimbării? 

Ce i-ar ajuta să avanseze în stadiul următor pe cercul schimbării?

Obiective sesiune: 

9.1. Cercul schimbării – reevaluare 
Obiectiv: Să se autoevalueze în privința motivației pentru schimbare.

Tutorii revin cu participanții la Fișa nr. 3, la etapele cercului schimbării și întreabă
participanții să se reevalueze:

Discutați dacă există diferențe față de evaluarea realizată la începutul programului. Fiți
realiști în privința abstinenței înregistrate, care este una involuntară. Programul îi
pregătește pentru a evita reluarea consumului după liberare, asupra acestui aspect
trebuie să ne concentrăm. Este foarte posibil ca, din prisma infomațiilor primite și a
discuțiilor avute, unii participanți să conștientizeze mai realist stadiul în care sunt (și să
coboare etape față de aprecierea anterioară). 

 Discutați pe marginea răspunsurilor, invitați participanții să-și argumenteze 
opțiunea. În această formă, întrebarea îi provoacă se să gândească la ce mai au
nevoie/ce trebuie să mai facă pentru a trece în altă etapă a schimbării.

9.2. Ai putea să fii mentor? 
Obiectiv: Să se familiarizeze cu noțiunea de mentor.

Solicitați participanților să se gîndească dacă ar putea ajuta o persoană
dependentă să facă față schimbării (să-și diminueze consumul sau să renunțe la
consum) și cum ar considera potrivit să o facă. Listați răspunsurile pe flipchart,
explorând cât mai multe posibilități de a ajuta persoanele dependente. Explicați
rolul de mentor între egali și importanta ajutorului acordat de această persoană.

Spre exemplu: mentorul este persoana cu experiență care sprijină, îndrumă, ajută o
altă persoană pe parcursul unui proces de schimbare, învățare, dezvoltare …
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Foi de scris A4;
Foi flipchart și markere;
Post-it-uri;
Pixuri pentru fiecare participant;
Fișa nr. 3 completată, reanalizată.

9.3. Rolul de mentor – Joc de rol
Obiectiv: Să exerseze rolul de mentor.

Invitați participanții care doresc să exerseze, în cadrul unui joc de rol, atribute de
mentor față de ceilați participanți la program, împărtășind din propria experiență,
sfătuindu-i cum să reziste poftei, consumului sau alte aspecte pe care el le consideră
importante în lupta cu dependența de droguri. 

9.4. Tehnică de relaxare
Tutorii propun participanților, la finalul sesiunii, o tehnică de relaxare dintre cele
prezentate la finalul programului.

9.5. Zidul vorbitor al sesiunii
Pe o coală de flipchart, participanții sunt invitați să adauge, fie scriind cu markerul, fie
pe un post-it pe care îl lipesc pe foaie, un cuvânt/o fraza cu privire la ce consideră util
de reținut din sesiunea parcursă.

Colecția de materiale ale sesiunii nr. 9:
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SESIUNEA NR. 10 - FINALUL PROGRAMULUI

Să dezvolte strategii de menținere a abstinenței;
Să-și asume procesul de schimbare și să își facă planuri în acest sens;
Să-și crească stima de sine.

Obiective sesiune: 

10.1. Nu că m-aș lăuda, dar…
Obiectiv: Creșterea stimei de sine.

Fiecare participant este invitat să compună câteva fraze (1-3) care să înceapă în
acest mod și să descrie lucrurile de care este mândru în ceea ce-l privește.

10.2. Lucruri care mă vor ajuta
Obiectiv: Să dezvolte 3 mini-strategii de menținere a abstinenței.

Solicitați participanților să menționeze 3 lucruri, dintre cele discutate în cadrul
acestui program, pe care doresc să le ia cu ei după finalizarea intervenției pentru a
preveni reluarea consumului (3 achiziții din program).

Invitați-i să detalieze cum le vor folosi în viața lor, ajutând astfel la detalierea unor
mecanisme de menținere a abstinenței. Insistați pe identificarea și precizarea unor
acțiuni cât mai concrete de a preveni recăderea/recidiva după liberare (Fișa nr. 10).

10.3. Evaluarea programului
Obiectiv: Să evalueze programul parcurs.

Revedeți împreună zidurile vorbitoare ale sesiunilor parcurse și discutați, pe scurt,
rolul în schimbare a fiecărui aspect reținut ca util, important, de preluat etc. 

Tutorii acordă diplome/certificate participanților, pentru a motiva și întări pozitiv
participarea. Este posibil ca pentru unii participanți aceste diplome/certificate de
finalizare a programelor să fie singurele din întreaga lor existență.

Completarea chestionarelor de evaluare a programului – Fișa nr. 11.
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ANEXE PROGRAM

insomnie; 
agitaţie; 
ameţeli;
dureri de cap;
stări de vomă;
greaţă; 
deshidratare;
lipsa poftei de mâncare; 
dureri de stomac; 
dureri în tot corpul/oase; 
oboseală accentuată;
pierderi de memorie; 
episoade paranoide/senzaţia de urmărire; 
depresie. 

accentuarea depresiei;
accentuarea trăirilor paranoide; 
junghi în capul pieptului;
irascibilitate;
mers rapid necontrolat; 
scădere în greutate;
lipsa igienei corporale; 
transpiraţie; 
tulburări de memorie şi atenţie; 
atacuri de panică. 

ANEXA INFORMATIVĂ: DROGURI ȘI EFECTELE LOR

1. Prezentare efecte consum pe termen scurt/mediu/lung [6]

Efecte negative pe termen scurt (după o zi de consum) sunt: 

Efectele negative după 2-5 zile de consum neîntrerupt (termen mediu), faţă de cele
menţionate anterior:
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 [6] https://media.hotnews.ro/media_server1/document-2011-09-27-10249687-0-studiul-rhrn.pdf



cronicizarea stării de panică;
depresie, „gânduri negre de suicid”; 
accentuarea trăirilor paranoide/halucinaţii; 
febră;
scăderea imunităţii; 
gastrită;
probleme cu dantura;
scăderi mari în greutate (15 kg); 
accentuarea durerilor de oase; 
comă; 
pierderea cunoştinţei; 
pierderea identităţii (persoana nu se mai recunoaşte); 
spasme musculare; 
stări prelungite de vomă.

Efectele negative după 1-6 luni de consum zilnic (termen lung) sunt: 

2. Clasificare efecte după tipuri de droguri [7]
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[7] https://www.scribd.com/doc/142415908/Manual-Probatiune

Tipul drogului
Stimulante

Cocaina, Ecstacy

Efecte
principale

Efecte imediate şi motive pentru a consuma:
Încredere în forţele proprii, dezinhibare, euforie,
relaxare, optimism, îndrăzneală, indiferenţă faţă de
durere, sentimente de linişte şi calm, disiparea
sentimentelor de furie si ostilitate, inhibă senzaţiile de
foame, sete, somn. 

Efecte pe termen lung, consecinţe negative:
Pe măsură ce consumul este întreţinut, sentimentele
neplăcute sunt din ce în ce mai prezente. Euforia este
înlocuită cu hiperexcitabilitate, confuzie, panică,
insomnii, pierderea greutăţii. 

Simptome în sevraj
După ce drogul este eliminat din organism beneficiile
consumului pot fi înlocuite de stări de agitaţie, oboseală,
apatie, anxietate, paranoia şi uneori halucinaţii (vizuale
sau auditive). 
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Tipul drogului
Depresive

Alcoolul

Efecte
principale

Efecte imediate şi motive pentru a consuma:
Încredere în forţele proprii, dezinhibare, relaxare,
îndrăzneală, facilitarea integrării în anturajul de consum,
modelul de consum acceptat social.

Efecte pe termen lung, consecinţe negative:
Depresie, anxietate, amnezie,  pierderea auto-
controlului, megalomanie, dependenţă fizică ireversibilă
în caz de alcoolism cronic, afecţiuni ale organelor
vitale(ficat, rinichi, creier), efecte psihosociale negative de
durată(fenomene de codependenţă în familie, abuz,
violenţă domestică, implicarea în acte antisociale).

Simptome în sevraj

Greaţă, agitaţie, temeri nedefinite, tremurături, dureri de
cap, ameţeli. Pentru persoanele care au o istorie
îndelungată de consum sevrajul ia forme extreme,
încetarea bruscă a consumului fără supraveghere
medicală, putând avea ca efect decesul persoanei,
greaţă, agitaţie, temeri nedefinite, tremurături.

Tipul drogului
Disociative

Ketamina

Efecte

Efecte imediate şi motive pentru a consuma:
Ketamina îşi face efectul în funcţie de modul în care este
utilizată (prin injectare, prin înghiţire - oral sau prizare). 
Mulţi consumatori au raportat paralizii temporale şi
sentimentul că ies din corp (detaşare). Sub influenţă,
consumatorii nu mai simt durerea , lucru care se asociază
uneori cu faptul că în unele cazuri apar halucinaţii (care
sunt percepute  ca fiind reale). Experienţele spirituale
sunt posibile. Consumatorii apreciază efectele  ketaminei
fiind similare cu cele ale LSD – ului, chiar  mai rapide. 

Simptome în sevraj

Efecte pe termen lung, consecinţe negative:
Memoria, atenţia pot fi afectate definitiv de consumul pe
termen lung. Percepţia – contactul cu lumea reală poate
fi de asemenea pierdut.

Sunt înregistrate cazuri de depersonalizare şi confuzie. 
Apar adeseori senzaţii de vomă, iritaţii şi tuse.
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Tipul drogului
Halucinogene Cannabis

Efecte
principale

Efecte imediate şi motive pentru a consuma:
Cannabis intensifică în general senzaţiile. Cele mai comune
efecte imediate sunt:  relaxare, o mai mare apreciere
pentru sunete şi culori, dezinhibare (vorbeşti mult mai uşor,
stabileşti mai uşor relaţii), beatitudine, excitaţie. Cannabis
nu produce dependenţă fizică, însă consumatorii care
consumă des ajung să simtă nevoia psihică de a utiliza
drogul şi îl asociază ca fiind un „lubrifiant social”.

Tipul drogului
Opiacee Heroina, Opium, Morfina, Metadona

Efecte
principale

Efecte imediate şi motive pentru a consuma: Heroina
eliberează consumatorul de starea de disconfort sau stres,
problemele cu care se confruntă îi devin indiferente. Se
experimentează astfel detaşarea de ceea ce produce
durere sau anxietate, provocate de dorinţe nerealizate. Ea
induce o stare de bine şi senzaţia de căldură.

Simptome în sevraj

Efecte pe termen lung, consecinţe negative: Plăcerea
este înlocuită însă foarte repede de dorinţa de a consuma
doar pentru a putea funcţiona normal. Pentru obţinerea
plăcerii de la început, consumatorii cresc dozele.
Dependenţa se instalează astfel foarte repede, iar în câteva
săptămâni pot apărea deja primele forme de sevraj. Mulţi
ajung la supradoză după o pauză de consum pentru că
toleranţa organismului la drog scade în această perioadă.
Din cauză că, de cele mai multe ori, este folosită injectabil,
cele mai mari riscuri sunt legate de infectarea HIV (atunci
când nu se foloseşte echipament steril). De cele mai multe
ori consumul de heroină conduce la dificultăţi financiare
majore, contribuie la neglijarea de sine şi scad considerabil
calitatea şi nivelul de trai. 

Efecte pe termen lung, consecinţe negative:
În timpul consumului, cei mai mulţi nu vor putea să
îndeplinească activităţi ce cer concentrare sau dexteritate
manuală. Nu există evidenţe care să ateste însă afecţiuni
majore în cazul consumului de cannabis, dar uneori, după
perioade mari de consum, apar halucinaţii. 

Simptome în sevraj

Pentru cei care consumă doze mari pot apărea distorsiuni în
percepţie. Cei care consumă drogul într-o stare de depresie
sau anxietate pot experimenta amplificarea acestor
sentimente sau chiar panica (de scurtă durată). Au fost
înregistrate cazuri în care s-au manifestat stări de
somnolenţă, pierderea memoriei sau dezorientare.

Sevrajul se poate manifesta devastator, prin tremur, transpiraţie,
spasme musculare. El poate fi depăşit de obicei între şapte şi
zece zile, însă sentimentele de slăbiciune şi pierderea stării de
bine conferită de drog se resimt timp de câteva luni. 



FIȘA NR. 1 - INSULA PUSTIE

Scenariu:
Ați naufragiat mai multe persoane pe o insulă pustie. Nu aveți speranța că veți
putea părăsi insula în curând. Din fericire, insula dispune de suficiente resurse de
hrană, însă sezonul rece se apropie și trebuie să fiți pregătiți. Pentru a putea
conviețui trebuie să stabiliți o serie de reguli. 

La ce reguli v-ați gândi și care ar fi cele prioritare?
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

Numele: ..............................
Data: ....................................

FIȘA NR. 2 - JURNALUL CONSUMULUI

Numele: ..............................
Data: ....................................
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Frecvență Tipul drogului Modalitatea de
administrare

Alte informații
relevante

Zilnică 

Săptămânală 

Lunară 

Trimestrială 

Alta



 Dependența de droguri este o infracțiune 
 Drogurile slabe nu sunt periculoase
 La multe persoane problemele apar din cauza drogurilor
 De droguri te poți lăsa în orice moment
 Dependența de droguri nu se vindecă
 Persoana dependentă de droguri poate muri de SIDA
 Mulți încep să consume droguri în grup
 Oamenii care consumă droguri foarte adesea nu conștientizează că depind de ele
 După aspectul fizic al persoanei putem să apreciem dacă el consumă droguri sau nu

FIȘA NR. 3 - CERCUL SCHIMBĂRII

FIȘA NR. 4
Exprimați-vă acordul sau dezacordul privind următoarele afirmații: (Acord /Dezacord)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Numele: ..............................
Data: ....................................
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FIȘA NR. 5 - BALANȚA DECIZIONALĂ

Numele: ..............................
Data: ....................................

FIȘA NR. 6

Ce credeți despre:
 
Pofta nu dispare, devine tot mai mare …
 
Există droguri ușoare și droguri tari …
 
Pot renunța la droguri în orice moment …
 
Marijuana (canabis) nu provoacă dependență …

Consumul de marijuana nu produce sevraj ...

Numele: ..............................
Data: ....................................
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Consum 

Termen scurt 

Termen scurt 

Pierderi Câștiguri 



Stai liniștit 2 minute. Încearcă să îți imaginezi încăperea în care te afli și parcurge în
minte tot perimetrul camerei pe lângă pereți, apoi întoarce-te la corpul tău.
Gândeşte-te la aerul pe care îl inspiri. Simte aerul cum intră prin nări şi intră încet
şi uşor în plămâni. Urmăreşte aerul cum iese afară. La fiecare respiraţie, încearcă
să simți la baza nasului diferența de temperatură între aerul care intră şi cel care
iese. Mai rece când inspiri, mai călduţ când expiri. Stai şi urmăreşte această mică
diferență de temperatură, aerul este mai rece când inspiri, pentru că vine din afară
și un pic mai călduț când expiri, pentru că vine din interiorul corpului tău.
Concentrați-vă la respirație 1-2 minute. Încercați să nu vă gândiți la nimic.

Exercițiu pentru grupe de mușchi aparte (picioare, mâini, piept, burtă etc.). Încordați
deodată toți mușchii în decurs de câteva secunde. Mențineți starea de încordare,
apoi relaxați mușchii. Repetați de 3 ori. Stați câteva minute (1-2) relaxați total.

Lipiţi-vă tălpile de podea, îndreptaţi-vă postura şi închideţi ochii sau priviți într-un
punct fix. Inspiraţi adânc și expiraţi încet de câteva ori, apoi continuați să respirați
normal. Focalizează atenția, fără a face un efort prea mare, pe 3 sunete diferite din
jur (dacă ai o problemă cu auzul, pot fi 3 obiecte diferite din cameră sau 3 senzații
diferite ale corpului –contactul corpului cu scaunul, al picioarelor cu podeaua și al
mâinii pe marginea scaunului). Apoi, fii atent, în acelaşi timp, la două sunete diferite
din preajma ta. După un timp, concentrează-te asupra unui singur sunet (obiect
sau senzație). Rămâi liniştit câteva momente.

Închide ochii şi începe prin a inspira adânc, menţine respiraţia, apoi expiră încet.
Încă o dată, inspiră adânc, menţine respiraţia, expiră uşor. De acum înainte, pe tot
parcursul exerciţiului, menţine un ritm egal al respiraţiei.  Imaginează-ţi că trupul îţi
este în întregime umplut cu nisip fin, moale şi că la degetele de la mâini şi picioare
sunt nişte mici găurele. Nisipul se scurge încet din trup prin degetele de la mâini şi
picioare. Simţi cum nisipul se scurge uşor şi, pe măsură ce părăseşte trupul, acesta
devine tot mai ușor şi mai nemişcat.  Lasă capul să cadă înainte, pe măsură ce
nisipul îţi părăseşte corpul. Pe măsură ce nivelul nisipului coboară, braţele şi
abdomenul devin tot mai ușoare. Te cufunzi tot mai mult în scaun. Simţi cum
nisipul se scurge încet din picioare şi, odată cu el, picioarele devin mai relaxate şi
mai ușoare. Odată cu ultimele fire de nisip, care se scurg prin degetele de la
picioare, îţi vei simţi corpul relaxat, confortabil şi ușor. Continuă să ţii ochii închişi,
respiră uşor şi egal. Lasă-ţi în timpul acesta mintea liberă fără să se oprească
asupra unui gând anume. Mişcă pe rând braţele şi picioarele. Te vei simţi calm,
reconfortat, relaxat şi treaz. 

FIȘA NR. 7 - TEHNICI DE RELAXARE
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FIȘA NR. 8 - DECIZII APARENT IRELEVANTE

Scenariu: 
Cristi a ales să se plimbe prin locurile în care petrecea odată mult timp cu prietenii de
consum. La un moment dat, găsește o țigară pe jos și zâmbind o ridică, o privește
îndelung și vrea să o arunce. Cât timp a petrecut de când a renunțat… Zâmbind o bagă
în buzunarul hainei. Se simți puternic cu tentația alături.
Ajungând acasă avu o surpriză neplăcută. Tatăl său era foarte băut și pornit pe
scandal. Ceilalți ai casei parcă dispăruseră, deși din dormitor se auzeau plânsete
înfundate. Cristi încercă să-l liniștească pe tatăl său, dar avu parte imediat de jigniri și
câteva palme. Se retrase în camera sa și, tremurând de necaz și durere, se așeză pe un
scaun. Din buzunar țigara căzu pe podea…

Analizați deciziile aparent irelevante la un moment dat, care nu duc la consum
direct, dar care se dovedesc riscante în final.
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Numele: ..............................
Data: ....................................

FIȘA NR. 9 - SĂ FIU ATENT LA DECIZII

Bifați dacă apreciați că situațiile de mai jos pot implica decizii de care trebuie să
țineți seama pentru a evita recăderea:
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Situații 

Accept să mă întâlnesc cu prietenii în locul în care știu că ei consumă

Țin la loc vizibil datele celui care mă aproviziona cu droguri

Merg adesea, doar în trecere, prin locurile în care găseam dealeri

Păstrez undeva ca amintire o țigară începută și stinsă

Accept o invitație la bar deși tocmai m-am lăsat de băut

Merg pe drumul cel mai scurt către casă, cu toate că trec pe lângă
locul unde găseam droguri



 FIȘA NR. 10 - MINISTRATEGII 

Achiziția nr. 1 din program: ________________________________________

Strategie/plan de aplicare în viața mea:

Achiziția nr. 2 din program: __________________________________________

Strategie/plan de aplicare în viața mea:

Achiziția nr. 3 din program: ________________________________________

Strategie/plan de aplicare în viața mea:
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FIȘA NR. 11 - CHESTIONAR DE EVALUARE A PROGRAMULUI

1. Ce ți-a plăcut mai mult la programul pe care tocmai l-ai finalizat? Motivează
răspunsul.
..................................................................................................................................................

2. Ce ți-a plăcut mai puțin la programul pe care tocmai l-ai finalizat? Motivează
răspunsul.
..................................................................................................................................................

3. Cum apreciezi sprijinul tutorilor pe durata programului?
..................................................................................................................................................

4. Puteți descrie o situație în care aspectele discutate în program ți-au fost
utile sau îți vor fi utile? 
..................................................................................................................................................

5. Cum ai aprecia participarea și implicarea ta în cadrul sesiunilor programului?
..................................................................................................................................................

6. De ce mai ai nevoie să reușești să eviți reluarea consumului după liberare?
..................................................................................................................................................

Numele: ..............................
Data: ....................................
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