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Despre ALIAT
Alianţa pentru Lupta Împotriva Alcoolismului şi Toxicomaniilor (ALIAT) 
este o asociație non-guvernamentală și non-profit înființată în anul 
1993 de specialiști în sănătate mintală care activează în domeniul 
tratamentului abuzului și dependenței de alcool și droguri.

ALIAT este în prezent cel mai reprezentativ ONG în domeniul 
tratamentului dependenței de alcool și droguri din România, contribuind 
semnificativ la formularea politicilor guvernamentale şi a legislaţiei în 
domeniul consumului de substanţe psihoactive.

Preocuparea principală a ALIAT a fost să dezvolte de a lungul acestor ani 
cei doi piloni principali care reprezintă baza solidă a acestei organizații. 
Programele noastre de prevenție și de tratament ajută persoanele 
dependente de alcool și droguri să conștientizeze că au aceste probleme, 
să ceară ajutor specializat și să învețe din nou să se integreze social. 

În ultima perioadă, ne-am concentrat pe dezvoltarea de programe și 
proiecte inovative prin intermediul cărora avem ocazia să întâlnim o 
populație eterogenă și cu care să discutăm deschis despre importanța 
prevenirii consumului problematic de alcool. De accea, echipa ALIAT 
sprijinită de voluntari și profesioniști energici, sunt din ce în ce mai prezenți 
în comunitate, la festivaluri, concerte, zone centrale pentru a vorbi 
deschis despre ce înseamnă consumul problematic de alcool și când este 
timpul pentru un semnal de alarmă. Proiectele de economie socială și de 
dezvoltare organizațională încep să ocupe din ce în ce mai mult agenda 
organizației, iar interesul ALIAT este foarte mare pe zona de creare de 
incubatoare de inovare socială, tocmai pentru a găsi soluții de integrare 
socială a celor care au probleme cu consumul de alcool. 

Consumul dăunător de alcool încă este foarte mult stigmatizat de către 
societate și sunt puțini cei care conștientizează și recunosc că au această 
problemă. Mai mult, sistemul românesc de sănătate nu este suficient 
de pregătit și de deschis pentru a oferi un ajutor real acestor persoane 
și familiilor lor. Astfel, pe fondul stigmatului social și al lipsei de servicii 
medicale adecvate pentru consumatori problematici de alcool, echipa 
ALIAT a creat un sistem amplu de prevenire și de tratament prin derularea 
consecventă a programelor sale precum Alcocentru, AlcoHelp, Știu că pot, 
Risc Minim, Educație Medicală Continuă șamd. 

Introducere din partea Directorului Științific:  
Dr. Hriscu Eugen, medic psihiatru, psihoterapeut



De asemenea, am realizat un pas important în dialogul și cooperarea cu 
autoritățile, comunitățile locale și centrale pentru a găsi soluții comune 
în ceea ce privește o nouă abordare a problematicii consumului abuziv 
de alcool. Sunt extrem de bucuros că alături de echipa ALIAT și pe baza 
expertizei noastre în acest domeniu, am reușit să punem pe agenda 
politică a decidenților din zona de sănătate consumul problematic de 
alcool, atât ca problemă medicală, cât și socială.

Introducerea în pachetul de bază a variantei scurte a testului AUDIT 
(Alcohol Use Disorder Identification Test), prin intermediul căreia medicii 
de familie au posibilitatea să evalueze riscul pacienților de a dezvolta 
dependența de alcool și abordarea consumului dăunător de alcool ca și 
direcție strategică în cadrul Stategiei Naționale de Sănătate, ne motivează 
și mai mult pentru a fi parteneri activi și de încredere ai experților și 
decidenților din sistemul românesc de sănătate. 

Bunele rezultatele obținute până acum ne determină să fim mult mai 
activi și inovativi și să răspundem problematicii consumului dăunător de 
alcool cu programe mai ample și cu o mai strânsă colaborare cu toți actorii 
implicați în această zonă. 

Țin să le mulțumesc colegilor mei pentru profesionalismul cu care 
derulează fiecare proiect și voluntarilor pentru implicarea lor activă. 
Datorită expertizei și entuziasmului colegilor mei, organizația ALIAT oferă 
servicii de calitate în domeniul consumului dăunător de alcool și este un 
actor activ și relevant în definirea și formularea direcțiilor strategice de 
sănătate în această zonă.  
 
Dr. Eugen Hriscu, Director științific ALIAT 



Prevenirea consumului abuziv 
de alcool și droguri

Prevention
Servicii de tratament și îngrijire 
adresate persoanelor dependente 
de alcool și/sau droguri

Care

Prevenire
• Caravana AlcoHelp 
• Power to resist
• Tratamentul meu este alegerea mea
• Știu că pot 
• In-dependent
• Comunitatea de idei
• Apt de muncă
• Inițiativa 38

Tratament și îngrijire
• Alcohelp – Intervenții e-health
• Alcocentru – Centre de tratament  

pentru adicții
• Alcoinfo – Centre de intervenții scurte
• Centrul de Asistență Integrată în  

Adicții Obregia
• Educație continuă în domeniul adicțiilor
• Risc minim

Ce face ALIAT:

Dr. Gabriella Bondoc
Medic psihiatru, 
Psihoterapeut

Dr. Eugen Hriscu
Medic psihiatru, 
Psihoterapeut

Prof. Dr. Prelipceanu Dan

Consiliul Director 



Instruirea profesioniștilor care 
activează în domeniul adicțiilor

Training
Derularea de campanii de advocacy privind 
politicile publice și legislația națională în 
domeniul abuzului de substanțe psihoactive

Advocacy

Proiecte inovative
• Programul AlcoHelp 
• Alcocentru
• Risc minim
• Power to resist
• Educație continuă în 

domeniul adicțiilor

Economie socială
• Atelierul Simpluș,  

Com. Mănești, Jud. Dâmbovița 
• În curs de înființare 2014-2015:

 - 4 Centre ambulatorii de tratament în adicții
 - 3 Comunități terapeutice pentru persoanele 
cu adicții

 - 1 Centru de limbi străine
 - 1 Atelier de producție publicitară
 - 1 Cafenea

Bogdan GlodeanuJur. Viorel Roman Ec. Ștefan Roman



Realizările noastre în cifre 

de beneficiari, persoane 
dependente de droguri

Peste 17.000
de beneficiari ai platformei 
e-health AlcoHelp

Peste 3.200

de beneficiari, persoane 
dependente de alcool și 
familiile acestora

Peste 1.400
de localități din România 
vizitate în Caravana AlcoHelp

Peste 100

de tineri implicați în proiecte de prevenire 
a consumului de alcool și droguri în școli

Peste 800

de evaluări A.U.D.I.T. ale consumului de alcool 
realizate în populația generală, la nivel național

Peste 12.000

de specialiști (psihiatri, psihologi, asistenți sociali, 
asistenți medicali, medici de familie) implicați în 
activități de instruire în domeniul adicțiilor 

Peste 1.300



Caravana AlcoHelp
Descriere:
Caravana AlcoHelp este în derulare din anul 2010 și are ca principal scop 
ajungerea în cât mai multe comunități în care accesul la informație este 
redus, în vederea creşterii gradului de conştientizare a populaţiei în 
ceea ce priveşte caracterul problematic al consumului abuziv de alcool. 
Caravana este organizată în colaborare cu ONG-uri din țară și cu acordul 
autorităților locale.

Rezultate: 
• 4.200 de evaluări ale consumului AUDIT realizate

• 2.200 de sesiuni de consiliere

• 105 localități din România vizitate din mediul urban și rural

• Peste 60.000 de flyere distribuite

• 7 parteneriate cu ONG-uri locale

Prevention



Descriere:
AlcoHelp reprezintă un instrument de prevenţie, intervenţie şi orientare 
către servicii specializate pentru persoanele cu un consum problematic 
de alcool, uşor de folosit şi care garantează confidenţialitatea şi 
anonimatul celor care îl accesează.  AlcoHelp este un program 
de auto-ajutor destinat persoanelor care au un consum problematic 
de alcool. Cuprinde 10 ședințe online, un jurnal de consum și contact 
cu specialiștii ALIAT.

Rezultate: 
• Peste 3.000 de pacienți online

• Peste 120.000 de vizitatori unici din toată lumea în perioada 
2010-2014

• Peste 1.000.000 de vizualizări de pagini anual

• Cea mai mare comunitate online din România a persoanelor 
cu probleme legate de consumul abuziv de alcool - 3.200 de 
persoane active pe forumul AlcoHelp

Alcohelp
Intervenții de tip e-health 

Care

Training



Care

Descriere:
Centrele AlcoInfo sunt centre de detecție precoce și intervenții scurte 
în problemele legate de consumul abuziv/dependența de alcool, și 
funcționează în cadrul spitalelor și oferă servicii de informare și consiliere 
psiho-socială. Intervențiile consilierilor ALIAT sunt complementare celor 
medicale oferite în cadrul spitatului și sunt adresate direct pacienților din 
spitalul respectiv.

Rezultate:
• 4 Centre deschise în Spitale din București, Miercurea Ciuc, 

Câmpulung Moldovenesc și Craiova

• Peste 800 de persoane au beneficiat de consiliere

AlcoInfo
Centre de intervenții scurte 

Descriere:
Power to resist este un program cu finanțare  din 
partea Comisiei Europene în care ALIAT este 
partener, este organizat ca o platformă de know-how 
și îşi propune să identifice şi să formuleze un mesaj 
comun la nivel european cu privire la riscurile şi 
problemele pe care alcoolul în exces le poate cauza.  
ALIAT derulează proiectul în parteneriat cu alte 4 țări: 
Suedia, Danemarca, Marea Britanie și Spania.

Power to resist Prevention

Training



Cortul de Chill
Reducerea riscurilor asociate 
consumului de alcool și droguri 
în spații recreaționale

Descriere:
Această activitate de “harm-reduction” este o intervenție nouă în 
România, lansată de ALIAT în anul 2013, scopul acesteia fiind acela de a 
oferi intervenții de reducere a riscurilor asociate consumului de droguri şi 
alcool în spaţii recreaţionale (festivaluri, concerte, etc).

Rezultate: 
• peste 1.700 de persoane au vizitat Cortul de Chill de la Padina Fest 

2013, 2014

• peste 600 de teste AUDIT realizate

• peste 110 ore de consiliere medicală, socială și psihologică

Prevention



Care

Training

Descriere:
ALCOCENTRU este un program cu finanțare europeană (Fondul Social 
European) care a avut ca obiectiv principal crearea a două Centre de 
Incluziune Socială pentru Persoanele Dependente de Alcool la București 
și Targoviște.

Rolul și activitățile Alcocentrelor:
Centrele de incluziune socială oferă servicii integrate, astfel încât să vină 
în sprijinul persoanelor dependente de alcool, începând cu tratamentul și 
continuând până la reintegrarea acestora în societate și pe piața muncii.

Rezultate: 
• 1.240 de pacienți ai centrelor

• peste 7.000 de ședinţe de consiliere psihologică şi psihoterapie

• peste 80 de întâlniri ale grupurilor de suport pentru persoanele 
codependente

• peste 400 de parteneri de viaţă ai persoanelor cu un consum 
problematic de alcool, au beneficiat de şedințe de consiliere și 
psihoeducaţie

• 420 de persoane au finalizat cursuri de calificare profesională 
autorizate

• 8 cursuri de formare în specializări ca Manager de proiect, Formator, 
Montator pereți si plafoane din ghips carton, Confecţionar asamblor 
articole din textile şi Inspector resurse umane

AlcoCentru
Centre de tratament pentru adicții

Îngrijirea 
sănătății

Dezvoltare 
personală Familie Consiliere 

vocațională
Fromare 

profesională



Descriere:
Reprezintă o activitate inițiată de ALIAT din anul 2002. Din anul 2011 
se desfășoară sub forma unor sesiuni de instruire în detecţia precoce 
şi intervenţiile scurte în tulburările legate de consumul problematic 
de alcool în practica medicului de familie/ psihologului/ psihiatrului.

Rezultate:
• peste 900 de medici de familie din toată țara au participat la 

instruire în perioada 2011-2014.

TrainingTraining

Descriere:
Desfășurat de peste un deceniu, cu pauze datorate lipsei finanțărilor, 
acest program își propune ameliorarea stării de sănătate în rândul 
consumatorilor de droguri injectabile din București, prin prevenirea și 
micșorarea riscurilor asociate consumului de substanțe psihoactive 
(prevenire HIV, HVB/C, BTS).

Rezultate: 
• peste 15.300 de persoane dependente de droguri injectabile 

din București au beneficiat de servicii de ingrijire, consiliere, referire, 
schimb de seringi, colectare și incinerare seringi utilizate, materiale 
sanitare și asistență socială.

Risc minimCare

Training



Advocacy

Descriere:
Povestea Atelierului de croitorie Simpluș a luat naștere în anul 2013, 
când Asociația ALIAT s-a numărat printre cei 10 câștigători ai celei mai 
mari competiții de afaceri sociale, finanțată de Petrom.  Lipsa unui loc 
de muncă reprezintă una dintre cauzele principale a recăderilor pentru 
persoanele dependente şi poate reprezenta un factor declanşator al 
consumului abuziv. Considerăm că prin crearea acestei afaceri sociale 
putem facilita procesul de reinserţie socio-profesională a grupului 
vulnerabil. 

Atelierul Simpluș 
Prima afacere socială 
a Asociației ALIAT



Descriere:
Proiectul dezvoltat împreună cu UNICEF România a avut ca scop 
dezvoltarea şi implementarea unor proiecte de creare a unor incubatoare 
de inovare socială, care să faciliteze accesul adolescenţilor la procesul de 
luare a deciziilor cu privire la politicile publice şi strategiile din domeniul 
tineretului, pornind de la modele de dezvoltare comunitară locală. 
Proiectul a fost implementat în Cluj-Napoca şi zona metropolitană şi 
Iaşi, în zona rurală (comunele Dolheşti, Cepleniţa şi Moţca). În perioada 
următoare, ALIAT împreună cu parterii săi vor dezvolta noi incubatoare 
de inovare socială și în București.

Rezultate: 
• Cel puţin 2 mentori (facilitatori locali) din Cluj și Iași, cu experienţă 

îndelungată în derularea de programe de asistenţă tehnică și 
dezvoltare comunitară implicaţi în proiecte

• 100 adolescenți inclusi în programul de formare

• 30 de adolescenţi incluși în programul de mentorat

• 5 adolescenţi cu proiecte de crearea a unor incubatoare sociale la 
nivel comunitar, finanţate prin proiect

• 24 de întâlniri lunare între mentor și adolecenţi

• Cel puţin 2 acorduri de parteneriat cu instituţii publice și organizaţii 
non-guvernamnetale  din domeniul tineretului

Comunitatea de idei 
Mobilizare comunitară prin 
incubatoare de inovare socială 

Prevention



Descriere:
MTCM este prima campanie europeană de informare și pentru 
consumatorii de opiacee, ALIAT fiind organizația implamentatoare a 
programului în România.

Campania de informare se derulează prin intermediul unei platforme 
electronice, www.tratamentulmeuestealegereamea.com și materiale 
printate prin care consumatorii și familiile acestora primesc informații 
de bună calitate cu privire la dependenţa de opioide şi la opţiunile de 
abordare a acesteia.

Rezultate: 
• 3.200 de broşuri, 3.000 de postere și  
12.000 de cărţi de vizită diseminate

• peste 1.000 de vizitatori unici pe platforma 
www.tratatmentulmeuestealegereamea.com în perioada  
iunie - decembrie 2013

• peste 5.000 de oameni care au aflat despre Campania MTMC în 2013

• peste 500 de specialişti din domeniul sănătăţii mintale din Romania 
care au primit informaţii cu privire la campanie în 2013

My treatment  
my choice 
Tratamentul meu este alegerea mea

Prevention



Parteneri / Finanțatori
• Fondul Social European în România prin POSDRU
• Fondul Global de Combatere a SIDA, Tuberculozei și Malariei
• UNICEF
• HEINEKEN România
• Comisia Europeană, Lifelong Learning Programme
• MATRA Programme - Ministerul Afacerilor de Externe al Olandei
• CNSMF - Centrul Național de Studii pentru Medicina Familiei



• UNAIDS - The Joint United Nations Programme on HIV/AIDS
• UNODC - United Nations Office on Drugs and Crime
• Agenția Natională Antidrog - ANA 
• PETROM 
• LUNDBECK ROMÂNIA
• Fundația Soros România
• Ambasada Regatului Țărilor de Jos
• DB Schenker România
• Fundația Vodafone Mulțumiri!



Raport de activitate

ALIANŢA PENTRU LUPTA ÎMPOTRIVA
 ALCOOLISMULUI ȘI TOXICOMANIILOR

Str. Constantin F. Robescu nr. 4, Sector 3
Telefon/Fax: + 40.21.334.84.06
E-mail: office@aliatong.ro


