
THE ELD POST
S E P T E M B E R  2 0 2 0 ,  V O L .  3

E L  D O R A D O  U N I V E R S I T Y ' S  W E E K L Y  N E W S L E T T E R

RAPORT DE ACTIVITATE 2017

Vă mulțumim pentru interesul și timpul

pe care îl acordați pentru a vă uita

peste raportul nostru de activitate

pentru anul 2017. Sperăm să vă bucure

și să îl găsiți folositor. Dacă aveți orice

întrebări legate de activitatea noastră și

metoda pe care o folosim, vă așteptăm

să ne scrieți sau să ne faceți o vizită. 

Programul Sf. Dimitrie oferă din anul

2000 servicii de consiliere în adicții și

programe educaționale sub egida

 Asociației Filantropice Medical-

Creștine CHRISTIANA, filiala Cluj-

Napoca, România. Este finanțat și

funcționează cu sprijinul OCMC din

Statele Unite, Primăriei Cluj,

Arhiepiscopiei Ortodoxe din Cluj și prin

contribuții individuale sau finanțări

venind din partea persoanelor juridice

din România.  

FLOYD FRANTZ - Director program  

Consilier în adicții, misionar OCMC, inițiator

program Sf. Dimitrie 

Direcția de Asistență 
Socială și Medicală 
(DASM) Cluj-Napoca

Mitropolia Clujului, 
Maramureșului și
Sălajului



Voluntarii programului nostru sunt

majoritatea persoane care au terminat

programul de consiliere și care, acum,

oferă o parte din timpul lor pentru a ne

ajuta să desfășurăm activitățile din

Centrul de Zi sau ne însoțesc atunci

când avem activități de informare în

spitalele psihiatrice și în unul din

adăposturile pentru persoane fără

domiciliu, cu care colaborăm. Acolo își

împărtășesc experiența, forța și speranța

și transmit mai departe mesajul de

recuperare, care le este disponibil

atunci când sunt externați. Se implică și

în acțiunile de informare în comunitate

privind activitățile Programului Sf.

Dimitrie și ajută la primirea celor nou-

veniți în grupurile de 12 Pași.  

Programul Sf. Dimitrie colaborează și

cu preoți din comunitate, medici,

angajatori, psihologi. Vedem că

roadele sunt cu atât mai frumoase

cu cât avem grijă de această relație

bidirecțională, în care profesioniști

din diverse domenii direcționează

spre noi oameni pe care îi putem

sprijini; și noi, la rândul nostru, îi

trimitem spre ei.  

 

Avem și studenți care își fac stagiile

de practică în programul nostru.  

În prezent ne bucurăm de

generozitatea a 15 voluntari activi,

implicați cel puțin part-time în

program și îi considerăm o parte

esențială din misiunea noastră.  

"Mă așteaptă treabă multă.
Mă dorește viața și mă
cheamă să o trăiesc!" 
 
- din scrisoarea de adio a
unui membru la
terminarea programului de
consiliere 

Voluntarii își împărtășesc experiența 
și dau mai departe ceea ce au primit 



În Centrul de prevenire, evaluare și

consiliere antidrog ”Casa Albă” am avut

o creștere de 15% a numărului

beneficiarilor în 2017 față de anul

anterior. Asta înseamnă că am servit

peste 100 de porții de mic-dejun în

fiecare săptămână (peste 5000 în cursul

anului trecut) și am găzduit săptămânal

7 întâlniri ale grupurilor de suport de 12

Pași (mai mult de 600 pe durata anului

trecut). Pe lângă acestea, în 2017 am

avut aproximativ 300 de „grupuri de

meditație zilnică”.  

"Acest loc este oaza noastră de
liniște și siguranță față de
”luptele” pe care le avem de
purtat cu „vitregiile” vieții de
zi cu zi."  
 
- beneficiar al centrului de zi 
De asemenea, am desfășurat 52

sesiuni săptămânale de prevenire a

recăderii adresate grupului nostru de

alumni. Strâns legate de acestea sunt

și Grupurile de Lucru al Celor 12 Pași,

aproximativ 40 în cursul anului trecut.

Pe lângă alumni, în aceste grupuri

avem și studenți de a Facultatea de

Asistență Socială și de la Facultatea

de Teologie Ortodoxă care au studiat

metoda noastră.  

Activități curente ale 
Programului Sf. Dimitrie

În fiecare dimineață în Centrul de Zi

avem grupuri în care se citesc texte de

recuperare legate de spiritualitate și

apoi se fac împărtășiri pe baza celor

citite. Acest lucru ajută persoanele să își

orienteze ziua pe calea recuperării. 

În cadrul Centrului de Zi „Casa Albă”

mai desfășurăm și activități de

asistență socială, precum a-i ajuta pe

beneficiari să își caute un loc de muncă

sau locuință și le oferim zilnic un mic

dejun și posibilitatea de a face un duș

și de a dispune de spălătoria de rufe. În

prezent avem 59 persoane înscrise la

„Casa Albă”.  



Centrul de servicii de asistență comunitară

în adicții „Răscruci”, localizat la Policlinica

Sf. Pantelimon, în Mănăștur, pe str. Ion

Meșter, nr. 10, derulează activități de

consiliere individuală și de grup.

Programul continuă să se dezvolte și astfel

am ajuns să abordăm azi mai multe tipuri

de dependențe decât acum câțiva ani. Nu

mai este vorba doar despre alcool. Vorbim

și de dependența de droguri, jocuri de

noroc și dependența de pornografie.  

 

În prezent avem între 12 și 16 clienți care

participă la grupurile de consiliere 2.5 ore,

de două ori pe săptămână. De asemenea,

desfășurăm și ședințe de consiliere

individuală.  

În 2017 am oferit 250 de ore de consiliere

de grup la 99 beneficiari, plus încă 1500

ore de consiliere individuală. Dintre

aceștia, 35% au vârsta sub 35 ani,

majoritatea cu dependențe multiple, de

substanțe și/sau comportamente.  

În ultimele 12 luni am sprijinit inițierea

a 4 noi grupuri de suport care se

bazează pe Cei 12 Pași: Jucătorii

Anonimi (JA), Narcoticii Anonimi (NA),

Dependenții de Sex Anonimi (SA) și

Copii Adulți ai Alcoolicilor sau

provenind din Familii Disfuncționale

(ACA) și a unui grup adițional AA. 

 

Fiecare din aceste grupuri au întâlniri

săptămânale la Policlinica Sf.

Pantelimon. Grupurile AA și Al-Anon,

atât cele de la Casa Albă cât și cele de

la Policlinică sunt în creștere, pe

măsură ce comunitatea locală află de

prezența noastră și cum să acceseze

serviciile noastre.  

 

Atât Centrul de Zi „Casa Albă” cât și

Centrul de Consiliere „Răscruci” sunt

acreditate de Ministerul Muncii și

Protecției Sociale din România din

anul 2016.  

"La prima întâlnire de grup m-am simțit ciudat... Totul era prea 
real, prea onest, prea deschis. M-a speriat faptul că oamenii vorbesc 
despre întâmplări reale, despre sentimente și emoții proprii; am 
văzut durere, lacrimi, zâmbete." 
 
- mărturia unui membru la terminarea programului de consiliere 

Programul de consiliere



Pentru membrii familiei persoanei

dependente oferim un program de

Consiliere familială și ședințe de

consiliere individuală. În mare parte,

acest grup este format din femei (soții,

surori, mame, prietene) care sunt într-o

relație cu o persoană dependentă de

substanțe sau au crescut într-o familie

disfuncțională. Multe dintre ele au un

membru al familiei în programul nostru

de consiliere, astfel că învață împreună

despre conceptul de boală al adicției și

modalități noi, sănătoase, de a aborda

dificultățile din familie, apărute datorită

adicției. Și ele participă în grupuri de 12

Pași, care se întâlnesc săptămânal și

lucrează Cei 12 Pași ai recuperării. Este

o bucurie să vedem familii reunite, care

se recuperează și învață un nou mod de

a trăi, cu seninătate.  

"Povestea recuperării mele 
ca persoană și a noastră ca 
familie a început în urmă 
cu doi ani, la scurt timp 
după ce am conștientizat că 
nu am nici un fel de putere 
asupra consumului de alcool 
al soțului meu." 
- soție, în recuperare din 
codependență

Periodic organizăm un curs pentru

aparținători și părinți, la care invităm

persoane din comunitate pentru a

cunoaște mai multe despre boala

dependenței și încurajăm intervenția

în cazul familiilor care suferă încă din

cauza adicției. În aceste seminarii

abordăm dependența ca o boală de

familie și sprijinim familia să facă

alegeri sănătoase, dacă au în viața lor

un alcoolic sau dependent și află că

există ajutor, dacă îl doresc.  

 

 

Știm că adesea membrii familiei sunt

cei care caută primii ajutor. Mai știm

și că atunci când fiecare membru al

familiei primește ajutor, procesul de

recuperare are mai mari șanse să aibă

succes. În 2017 am avut 37 membri ai

familiilor dependenților din program

în grupuri de consiliere și în consiliere

individuală și 60 persoane au

participat în programul nostru de

educare destinat familiilor.  

Programul pentru familii



Avem colaborări cu Facultatea de

Asistență Socială în realizarea de

training-uri și proiecte de cercetare,

oferim workshop-uri pe tema adicției și

sprijinim comunitățile de 12 Pași să

inițieze noi grupuri de suport.  

 

Anul trecut am avut o ocazie deosebită

de a găzdui 2 preoți ortodocși trimiși de

Înaltpreasfinția sa Episcopul Athanasios

Akunda din Kenya. Aceștia au participat

timp de 1 lună la un curs de formare în

adicții în cadrul Programului Sf.

Dimitrie. După terminarea cursului,

Floyd Frantz, inițiatorul Programului Sf.

Dimitrie și misionar OCMC, împreună cu

Fr. Iulian Negru, au mers în Kenya, unde

timp de 2 săptămâni au organizat

seminarii despre munca cu persoane

dependente. Au oferit training în adicții

unui număr de 100 de preoți kenieni.  

 

Sperăm să revenim acest an pentru a

continua cursurile de formare în

consiliere în adicții cu acești membri ai

clerului.  

Ne continuăm colaborarea strânsă cu

Serviciul de Probațiune din Cluj

privind implementarea unui sistem de

diversiune, educare și consiliere în

adicții și a Cursului de

Responsabilizare privind consumul de

Alcool și Droguri.  

 

În 2017 am avut 12 persoane trimise

de sistemul de justiție, majoritatea

datorită condusului sub influența

alcoolului.  

 

În România continuă să fie

subestimate costurile medicale,

sociale și economice, datorate

consumului abuziv de substanțe.

Procesul de diversiune este încă sub

stigmatul și rușinea asociate abuzului

de droguri și alcool. Procesul nu este

încă așa cum ne-am dori, dar

progresăm. Ceea ce ne încurajează

sunt rezultatele frumoase pe care le

obținem cu persoanele care parcurg

programul de consiliere și feed-back-

ul pe care îl primim pentru activitatea

noastră de la profesioniștii care trimit

către Program persoanele cu

comportament problematic datorat

consumului.  

Programul educațional



Clinica de Psihiatrie pentru Ergoterapie

din Cluj este diferită de alte spitale

psihiatrice deoarece este pentru cazuri

psihiatrice non-acute. Am început

întâlniri regulate în clinică, cu 2 întâlniri

pe săptămână. Grupurile pe care le

facilităm aici pentru pacienți au o

orientare mai degrabă de consiliere,

decât de informare. Dr. Sorin Florea din

SUA a oferit pentru 5 medici din acest

spital un seminar de management pe

tema simptomelor de sindrom acut de

sevraj. 

 

Institutul Regional de Gastroenterologie

și Hepatologie (Clinica Medicală 3)

apelează la programul Sf. Dimitrie,

trimițându-ne pacienți sau sunându-ne și

solicitându-ne vizite speciale atunci când

au pacienți motivați să afle despre boala

dependenței și să facă ceva pentru a se

recupera din efectele ei. Știm că este

foarte important ca medicul să le

recomande programul, deoarece

pacientul îl ia în considerare mai serios

decât dacă vine din partea membrilor

familiei sau a prietenilor. 9 pacienți cu

diferite afecțiuni (hepatită etanolică,

ciroză toxică, pancreatită) asociate

abuzului sau dependenței de alcool sau

alte droguri, referiți de către spital au

beneficiat de consiliere în 2017.  

"...nu mai țin bine minte când,
a sosit la Sanatoriu un grup de
oameni care susțineau că și ei
sunt alcoolici și că există o
soluție pentru cei care doresc
să-și schimbe felul de viață.
Atunci am cunoscut grupul AA
și Programul Sf. Dimitrie
pentru recuperarea din
alcoolism."  
 
- fost pacient al Sanatoriului
din Săvădisla 

 

Continuăm grupurile de consiliere

săptămânale din cadrul Spitalului de

Pneumoftiziologie “Leon Daniello” din

Săvădisla și participăm la consolidarea

grupurilor de 12 Pași de recuperare,

care se desfășoară zilnic. Sprijinim

aproximativ 35 persoane din aceste

grupuri. Un preot împreună cu alți

voluntari ai Programului Sf. Dimitrie

sunt cei mai implicați în această

activitate. 

 

Ne continuăm munca cu pacienții și

personalul Spitalului de Boli Psihice

Cronice Borșa. La grupuri participă în

medie 15 persoane și personalul este

asistat de Programul Sf. Dimitrie prin

training-urile oferite și prin vizitele

voluntarilor noștri care se deplasează

săptămânal la Borșa. 

Outreach în comunitate



În 2017 au continuat vizitele

săptămânale în 3 dintre secțiile Clinicii

de Psihiatrie II  (Pavilioanele 2 și 3,

Pavilionul 3 Toxicomanii și 5 Secția

femei). Continuăm să colaborăm prin

organizarea de grupuri de informare, cu

Unitatea de Primire Urgențe, Adăpostul

de noapte și Clinica Medicală 3, însă o

provocare rămâne intensificarea

colaborării și identificarea unor metode

prin care să creștem rata adresabilității

acestor pacienți după externarea din

unitatea medicală. 

 

 

Noutatea acestui an este începerea

unui proiect nou din luna mai, prin

colaborarea cu Spitalul Municipal -

Clinica de Psihiatrie Ergoterapie. Astfel

am organizat grupuri de informare și

consiliere de 2 ori / săptămână, În

cadrul acestor grupuri au participat

aprox. 20 de persoane/ lună. Fiecare

grup are număr de aprox. 6-10

persoane.  

 

Temele dezbătute au fost: Conceptul de

boală, Simptomele progresive ale bolii,

Alcoolismul ca boală de familie,

Instrumente de recuperare, Roata vieții,

vizionarea filmelor de recuperare.

Scopul acestor întâlniri este de a

familiariza pacienții internați cu

resursele din comunitatea și

conștientizarea nevoii de a continua

recuperarea din dependențe și după

ieșirea din spital. 

 

Pe parcursul anului 2017 paleta de

clienți care s-au adresat programului a

fost mult mai variată, în sensul că pe

lângă persoane dependente de alcool,

s-au adresat într-un număr mare

persoane dependente de jocuri de

noroc, droguri, etnobotanice și

aparținători. Astfel în total au fost: 367

persoane care au beneficiat de

serviciile acestea.  

 

 

Față de anul trecut avem o creștere de

aproximativ 30% a numărului de

persoane care accesează serviciile

noastre. Față de sursele obișnuite de

referire de până acum, o pondere mai

mare o au beneficiarii care vin din

recomandărilor prezenților sau foștilor

beneficiari.  

Evaluare și informare

Rezultate în anul 2017

Săptămânal derulăm minim 8 ore de

consiliere individuală și grupuri de

informare în aceste contexte.



Costuri direct legate de serviciile furnizate (costuri

cu personalul, voluntarii, cheltuieli pentru servicii

sociale, taxe, alimente, cafea etc.)   196.535 LEI 

Cheltuieli de transport   4.204 LEI 

Cheltuieli cu utilitățile   14.411 LEI 

Cheltuieli birotică   49.234 LEI 

TOTAL   264.384 LEI 

CHELTUIELI 2017

Raport financiar 2017

OCMC   89.744 LEI 

Subvenție de la primărie Legea 34      126.304LEI 

Strângere de fonduri / donații clienți   90.308 LEI 

TOTAL   306.356 LEI 

VENITURI 2017

OCMC 
29%

Legea 34 
41%

fundraising 
30%

costuri directe 
74%

transport 
2%

utilități 
5%

birotică 
19%

Evidență centralizată beneficiari 2017



Echipa Sf. Dimitrie

Director Program 
consilier în adicții,
misionar OCMC, inițiator
program Sf. Dimitrie

FLOYD FRANTZ

Coordonator Program 
consilier în adicții,
formator, asistent social,
master în asistență socială

CLAUDIA VARGA

Coordonator Clinic 
consilier adicții, formator 
asistent social, master în
consiliere și psihoterapie

NICOLETA AMARIEI

Consilier Familial 
terapeut familie           
acreditat COPSI, asistent
social

LAURA POPOVICI

Consilier spiritual 
preot voluntar, relația
cu comunitățile
parohiale

PR. RADU LIVIU ROȘU

Asistent Social 
consiliere în adicții,
relații cu publicul,
Master în Probațiune

ALEXANDRA DELEAN

Lucrător social 
consiliere, relații cu
unitățile medicale
colaboratoare

CĂLIN ȚOPAN

Lucrător social 
consiliere în adicții

RICARD REGIAN

Consilier spiritual 
Preot voluntar, relația
cu Sanatoriul de la
Săvădisla

PR. LIVIU BORȘA

Contabilitate

EMILIA MORAR


