
20 de ani



ARAS are 20 de ani. 
A împlinit o vârstă care îi dă dreptul să vorbească despre HIV, societate civilă, edu
caţie pentru sănătate, asistenţă socială, servicii multidisciplinare, grupuri vulnerabi
le, helpline, harm reduction, consiliere HIV, precauţii universale, nondiscriminare, 
confidenţialitate, management ONGist  (organizaţional, financiar, resurse), bunsimţ, 
respect, milă, dragoste, iertare, solidaritate, ajutor, disciplină, rigoare, profesionalism, 
colegialitate, optimism, nădejde, prietenie, haos, criză, dezbatere, consens...

Este un drept pe care la căpătat treptat, cu timpul, cu fiecare lucru nou pe care 
la aflat, cu fiecare situaţie dificilă cu care sa confruntat, cu fiecare criză pe care a 
surmontato, cu fiecare om pe care la câştigat de partea ei, dar şi cu fiecare om 
pierdut. Cu fiecare nouă etapă de dezvoltare, cu confruntările societăţii în tranziţie, 
cu fiecare nou finanţator. 

Credem că ARAS este o organizaţie dinamică  sa adaptat din mers la nevoi şi 
oportunităţi , credem că a făcut să fie posibile multe lucruri care păreau imposibile, 
că a spus mereu lucrurilor pe nume, că nu sa eschivat, că nu şia pierdut niciodată 
busola, că a greşit şi a recunoscut, că a crescut oameni, că a născut alte organizaţii, 
pe care le susţine până la maturitate, că nu are un PR puternic pentru că vrea ca 
faptele ei să vorbească. Credem că e consecventă, pentru că a continuat majoritatea 
proiectelor pe care lea început, pentru că se bazează pe oamenii care o fac vie 
(salariaţi, voluntari, peer-educatori, beneficiari).

ARAS înseamnă oamenii care au determinato dea lungul timpului cu entuziasmul 
lor, cu creativitatea, dinamismul, profesionalismul şi pasiunea lor: Simona, Bogdan, 
Dan, Nicoleta, Pepsi şi Chelu, Corina, Marcela, Karim, Monica, Radu, Mihaela, Ioana, 
Daniel, Sorin, Georgina, Andreea, George, Mihai, Sandu, Cristina, Dana, Octav, Mona, 
Liana, Alina, Florin, Dragoş, Cami, Oana, Paula, Gabriela, Galina, Marian, Adrian, 
Ovidia, Anca, Marius, Cătălina, Gabriel, Adrian, Horaţiu, Vera, Vali, Roxana.



În fiecare an, ARAS a însemnat dezvoltare, dar şi ameninţare; prietenii noi, dar şi 
confruntări; proiecte necesare oamenilor, dar dificil de continuat şi de susţinut.

ARAS a însemnat şi o contribuţie la dezvoltarea societăţii civile, participând în grupul 
de lucru pentru schimbarea legislaţiei referitoare la organizaţii nonguvernamentale, 
la un proiect „Casa asociaţiilor”, participând la Forumurile ONG.

ARAS a însemnat şi o implicare constantă în legislaţia aferentă aspectelor multiple 
din infecţia cu HIV (sociale, medicale, administrative, educaţie, justiţie), fiind un 
militant permanent pentru drepturile omului în general şi ale persoanei care 
trăieşte cu HIV în special. Începând cu sprijinul acordat demonstraţiei din 1995 din 
faţa Ministerului Sănătăţii, în care părinţi cu copii din diferite oraşe ale ţării au cerut 
vehement tratament medical adecvat, gratuit şi continuu (până atunci, tratamentul 
era sporadic, în funcţie de donaţiile pe care le primeau spitalele). Am ajutat familiile, 
care au stat trei zile în faţa Ministerului Sănătăţii, să doarmă în corturi, să aibă hrană şi 
haine de schimb, pentru ele şi copiii care le însoţeau, şi am făcut parte din grupul care 
a fost invitat, în cele din urmă, la negociere. De la acea dată sa organizat sistemul de 
diagnostic, tratament, monitorizare HIV. În egală măsură, a militat pentru facilităţi 
sociale pentru persoanele care trăiesc cu HIV, participând la toate demersurile de 
actualizări sau schimbări legislative.

ARAS a făcut parte din grupul de iniţiere a primei strategii naţionale HIV în 1996, 
alături de UNAIDS şi Romanian Angel Appeal (RAA). După ce a avut loc o evaluare 
a situaţiei HIV (epidemiologie, tratament, socială), a fost elaborată de acest grup, la 
care treptat au aderat şi alte organizaţii, prima Strategie Naţională HIV 19982002. 
Alături de Prof. Dan Enăchescu, ARAS a solicitat Preşedintelui Emil Constantinescu 
susţinerea Strategiei, astfel încât aceasta să fie asumată de guvern şi pusă în aplicare 
de ministere şi organizaţii private şi ONGuri.



1991

1991, octombrie. La început, erau nişte oameni furioşi pe înapoierea în care 
trăiau, dar cu nădejdea că pot contribui la schimbarea rapidă a calităţii vieţii în 
România. Nişte oameni cu multă experienţă de viaţă chinuită şi îngrădită şi cu mii de 
vise de împlinit, atât pentru ei, cât şi pentru lumea în care voiau să trăiască toţi cei 
dragi lor. Oameni care, în doi ani, învăţaseră rapid, de la Liga Internaţională de Cruce  
şi Semilună Roşie şi de la Comitetul Internaţional de Cruce Roşie (CICR), principiile  
cele mai frumoase care pot sta la baza acţiunilor umane, identificarea nevoilor şi 
stabilirea priorităţilor în atingerea unor ţeluri, planificare, evaluare, monitorizare, 
valorizarea oamenilor cu care vrei să lucrezi  voluntari şi salariaţi , comunicarea şi 
colecta de fonduri. Învăţaseră toate acestea şi doreau să fie liberi să le aplice. Aşa 
sa născut ideea de a înfiinţa ARAS şi aşa am pornit la drum. Patrick Couteau, Boo 
Bakstroom, Michel, Toon şi alţii din misiunea Ligii în România neau încurajat să 
facem un ONG, pentru că aşa vom pune cetăţeanul la treabă, acolo unde nici statul, 
şi nici privatul „nui dă” ceea ce are nevoie. O asociaţie care, gândeam noi, să existe 
doitrei ani, până când se deşteaptă societatea românească, devine activă şi începe 
săşi dorească să ştie, să vrea şi să poată tot. 

Na fost aşa; cu fiecare an, lucrurile erau mai complicate, mai greu de atins, oamenii 
tot mai sceptici că pot schimba ceva, autorităţile tot mai confuze şi birocrate, departe 
de visele noastre frumoase, în care, dacă vrei un lucru simplu, doar te pui pe treabă 
şi el se va realiza.

Am reuşit să înfiinţăm o asociaţie şi datorită interesului crescut pentru situaţia 
epidemiologică a României, dar şi datorită unor oameni inimoşi, care au făcut parte 
din prima echipă de Sănătate Publică a Ministerului Sănătăţii de după 1990, condusă 
de Dl prof. Dan Enăchescu şi din care făceau parte medicii Roxana Apetrei, Florin 
Popovici, Nicolae Beldescu şi Laurenţiu Zolotuşcă, şi care, cu toţii, sau constituit 
atunci în membri fondatori ARAS.



1992

Anul 1992 a însemnat înfiinţarea ARAS (10 aprilie), prima campanie de vară de 
prevenire HIV din România, la Costineşti, şi, desigur, primul grant care să facă posibilă 
această campanie, pliante şi prezervative distribuite pe plajă în premieră absolută, 
dar şi prima maşină primită donaţie (Dacia 1300 break) şi prima experienţă. RAA 
(o asociaţie britanică la vremea aceea  John Anderson căuta parteneri români pe 
holurile Institutului de Sănătate Publică, unde lucram atunci), de la care am primit 
banii, a fost uimit că am făcut pregătirile de campanie în timp record şi că, în plin 
sezon, eram gata de campanie. Această campanie a fost cea care nea făcut vizibili 
în întreaga ţară; tineri aflaţi în vacanţă la Costineşti, căutândune apoi, pentru a şti 
mai multe despre ARAS şi despre ce pot face ei în localităţile lor pentru prevenirea 
HIV. Şi tot această primă campanie nea ocazionat întâlnirea la Costineşti cu Dr. Mary 
Ann Micka, şefa departamentului medical al USAID, care, impresionată de ce făceam, 
nea recomandat pentru un grant din partea intituţiei în care lucra. Tot datorită 
acestei campanii, neam împrietenit cu grupul Divertis şi formaţia Compact şi am 
făcut planuri pentru un spectacol de 1 Decembrie  prima marcare a Zilei Mondiale 
SIDA în România. Campania de vară a fost un proiect constant al ARAS până în 2000, 
cu participarea voluntarilor noştri din Bucureşti, Constanţa, Piatra Neamţ, Ploieşti, 
Craiova, Timişoara şi Iaşi.

Aşa am făcut primul spectacolmanifest, „SIDA  cât de mare trebuie să fie, pentru a şti 
că există?“, la Sala Palatului, cu sprijinul total al grupului Divertis, al Sălii Palatului, al 
unor formaţii de muzică şi artişti, al părintelui Galeriu  toţi cu o participare autentică 
şi sinceră, care nea convins că se poate realiza orice proiect „nebunesc”.

Prin intermediul lui Henig Mickelson (NGOs Liaison Officer la Organizaţia Mondială 
a Sănătăţii), am cunoscut primul grup de homosexuali (Total Relations) dornici să 
participe la campanii de prevenire HIV.



1993

1993 a însemnat o echipă de voluntari motivaţi şi foarte activi, primul sediu   
pe Str. Radu Cristian, nr. 5 , primele echipamente de birou şi primele salarii în ARAS: 
o contabilă, o secretară şi un şofer (RAA, impresionat de succesul campaniei de 
vară, a prelungit finanţarea ARAS pentru încă un an, cu precădere pentru dezvoltare 
organizaţională). 

Concursul de afiş în rândul studenţilor de la arte plastice şi arhitectură şi al 
profesorilor sa concretizat printro expoziţie în holul Institutului de Arhitectură 
„Ion Mincu”, ocazie cu care am atras atenţia pictorului Ion Dumitriu şi a scriitorului 
Mircea Nedelciu, doi oameni minunaţi, care au fost sfetnici buni şi susţinători activi 
ai drepturilor cetăţeneşti. Afişele câştigătoare au fost tipărite şi folosite în campaniile 
publice ARAS.

Formarea de voluntari la Bucureşti, Constanţa şi Piatra Neamţ, pentru constituirea 
unor grupuri locale ARAS. Aşa a luat fiinţă ARAS Constanţa. ARAS Piatra Neamţ sa 
înfiinţat datorită interesului Médecins Sans Frontières Elveţia de a lucra în regiune 
şi, împreună, am recrutat, selectat şi format primii voluntari şi, mai apoi, membrii 
fondatori ai ARAS Piatra Neamţ, susţinuţi financiar de MSF.

Helpline SIDA: cu un bursier Fulbright, Don Mulaly, am învăţat timp de 4 luni cum 
se face comunicare telefonică (informare, consiliere, identificarea scopului apelului). 
Am putut astfel să dedicăm o linie telefonică, zilnic, câte patru ore (de la 19,00 la 
23,00), celor care doreau să vorbească despre HIV şi problematica asociată.

Prima propunere serioasă de proiect de prevenire şi asistenţă pentru cei care trăiesc 
cu HIV, dar şi de dezvoltare ARAS în Constanţa (cel mai afectat judeţ, la acea dată, de 
HIV), prin intermediul World Vision International (WVI), cu care deveneam parteneri 
în proiectul finanţat de USAID, pentru 3 ani.



1994

În 1994, am învăţat de la WVI şi RAA să fim dinamici, să ne batem pentru ideile 
noastre (aveam mari dificultăţi de acceptare a prezervativului de către World Vision), 
să mergem până la capăt cu orice demers, să fim optimişti şi încrezători, consecvenţi 
şi hotărâţi.

Am început implementarea proiectului în Constanţa; aşa am primit formare pentru 
asistenţă socială în domeniul HIV, consilierii HIV, precauţiilor universale, SIDA Helpline, 
dezvoltării organizaţionale, capacity building, managementului organizaţional.

În acelaşi an, a fost prima evaluare a proiectului, realizată de un expert independent, 
Alex Dressler. Datorită profesionalismului cu care a cercetat, timp de o lună, fiecare 
voluntar, fiecare acţiune, fiecare partener, a realizat un raport care a determinat 
tranziţia noastră de la  o asociaţie mică la una instituţională. Strategia de devoltare 
recomandată de el a făcut posibilă ARAS de azi.

Sa constituit în ARAS „Grup 200”, care milita pentru dezincriminarea homosexuali tă
ţii şi care, mai târziu, a elaborat strategia de advocacy şi a constituit asociaţia ACCEPT, 
cu sprijinul unor organizaţii de drepturile omului.



1995

1995 a fost anul de tranziţie; o echipă formată din şapte foşti voluntari a reformat 
ARAS, făcând posibilă conectarea la reţele internaţionale şi la cele naţionale în for
mare, precum şi la toate resursele de finanţare. Prieteni atenţi şi devotaţi în acest 
proces au fost Charles Dokmo, director World Vision, şi Alex Dressler, care nea 
devenit şi consultant permanent. 

Neam mutat în Str. Stockholm. Am început primul serviciu de asistenţă socială 
pentru adulţii care trăiesc cu HIV. Este o perioadă în care asistentul social avea un 
statut asociat, în percepţia publică, cu aceea a asistentului medical. Primele promoţii 
de asistenţi sociali apăruseră abia cu un an înainte, după ce învă ţământul românesc 
suprimase, în anii ceauşismului, orice specializare în domeniul social, sub pretext 
că ţara nu avea (nici) dificultăţi de ordin social. În acelaşi timp, singurele servicii de 
asistenţă socială HIV/SIDA care funcţionau în 1995 erau dedicate exclusiv copiilor. 
Clienţii noştri, unii reîntorşi de la lucru din Occident, unde beneficiaseră de servicii 
sociale avansate, sunt cei care neau ajutat să construim un program complex de 
asistenţă socială, bazat pe nevoile reale ale oamenilor.

Am oferit primele cursuri de formare pentru voluntarii din Craiova, Timişoara şi Iaşi. 
Se înfiinţează ARAS Iaşi, consecinţă a primului proces civil intentat statului român 
pentru infectarea cu HIV a unui copil în spital. Iniţiatoarea procesului, sprijinită de 
ARAS Bucureşti, era o jurnalistă din Iaşi.



1996

1996 a însemnat primul sediu propriu  Bd. Gării Obor, nr. 23.

Proiectul PHARE de asistenţă multidisciplinară a persoanei care trăieşte cu HIV, în 
parteneriat cu Associazione Volontari per il Servizio Internazionale (AVSI). Înfiinţăm 
un centru de asistenţă socială în Spitalul de Boli Infecţioase „Victor Babeş”, în scopul  
prevenirii abandonului persoanelor cu HIV/SIDA şi reintegrarea în familie a copiilor 
cu HIV/SIDA abandonaţi.

În acest an, echipei de voluntari i sau alăturat persoane infectate cu HIV care au avut 
curajul de aşi povesti public viaţa şi de a transmite tinerilor mesaje de prevenire. 

Crăciunul acestui an încă reprezintă o amintire puternică pentru multe dintre 
persoanele care, pe atunci, erau copii, recent diagnosticaţi. Campania noastră de 
cereri de sponsorizare a avut rezultate impresionante, astfel încât copiii din Bucureşti 
şi din întreaga ţara au primit, unii dintre ei pentru prima dată în viaţă, multe jucării, 
hăinuţe, alimente, dulciuri, bilete la spectacole de teatru.   



1997

1997: Înfiinţarea cabinetului stomatologic ARAS, cu sprijin de la Dutch Foundation. 
Este un cabinet care asigură servicii contra cost publicului larg şi oferă reduceri/
gratuitate persoanelor care trăiesc cu HIV. Cabinetul stomatologic este primul serviciu 
ARAS care se autofinanţează. Experienţa acumulată aici a putut fi transmisă ulterior şi 
altor medici stomatologi, prin intermediul unui manual publicat cu sprijinul Direcţiei 
de Sănătate Publică a Municipiului Bucureşti.

În România, este omologat tratamentul antiretroviral complex. Părinţii copiilor cu 
HIV/SIDA sunt sprijiniţi de ARAS în demersurile lor pe lângă Ministerul Sănătăţii de a 
obţine aceste medicamente gratuit.

În colaborare cu PSI International, ARAS desfăşoară prima campanie de marketing 
social din România, care se va solda cu crearea unei noi mărci de prezervative, cu un 
preţ accesibil pentru tineri. Astfel sa născut prezervativul „Love Plus”, promovat la 
început în discoteci şi cluburi, în campanii de vară, în sesiuni de informare din licee. 
Caracteristicile produsului au fost definite în urma consultării unor comunităţi de 
tineri din Bucureşti, Constanţa şi Iaşi.

Membri în European Network Male Prostitution (ENMP).

Designerul de modă Răzvan Ciobanu, aflat la debut, ne solicită colaborarea în 
prezentarea primei sale colecţii vestimentare: manechinele au purtat atunci fundiţa 
roşie, pentru prima oară pe un podium din România.



1998

1998: Grupurile noastre de autosuport, organizate pentru adulţii care trăiau cu 
HIV/SIDA, iau încurajat pe aceştia să încerce înfiinţarea propriilor asociaţii, acum 
puternice: „Fundiţa roşie”, „Noi şi ceilalţi”.

Pe lângă beneficiile de educaţie, sesiunile interactive de prevenire HIV adresate 
tinerilor din licee au adus şi motivarea acestora pentru implicare socială. Unii dintre 
ei au devenit voluntari, au iniţiat proiecte  disco project, teatrul tinerilor pentru 
sănătate , iar câţiva au rămas lângă noi mai bine de 10 ani, ca membri sau ca 
angajaţi. Voluntarii sunt cei care organizează şi animă anual evenimentele publice: 
Ziua Mondială SIDA, Ziua Internaţională a Lumânărilor Aprinse, standuri la târguri ale 
sănătăţii, ale voluntariatului, concerte, festivaluri ale tinerilor, baluri ale „bobocilor” şi 
multe altele. Ei sunt motorul pentru noile activităţi, o resursă nepreţuită de entuziasm, 
prospeţime şi idei.

Programele încep să se structureze. Se pregătesc proceduri de lucru, regulamente de 
funcţionare, ceea ce mai târziu se va dovedi util pentru acreditarea serviciilor oferite 
de asociaţie. 



1999

1999: Este primul an în care am primit finanţare de la statul român, prin Ministerul 
Muncii şi Solidarităţii Sociale (MMSS), întrun program de asistenţă socială pentru 
persoanele care trăiesc cu HIV/SIDA din Constanţa şi Neamţ. Bucureştiul se va adăuga 
acestui program începând din anul 2001.

Are loc înfiinţarea primelor Centre de testare şi consiliere HIV, în parteneriat cu 
Institutul de Virusologie „Ştefan S. Nicolau” (ulterior cu Polimed APACA) şi cu Direcţia 
de Sănătate Publică (DSP) Bucureşti, Constanţa şi Iaşi. Timp de şapte ani, cât au 
funcţionat aceste centre, mii de oameni au primit educaţie pentru sănătate, consiliere, 
suport. Centrele au primit sprijinul financiar al USAID şi „John Snow” Institute (JSI). 

Câţiva membri ARAS au realizat pentru UNAIDS primul studiu din România referitor 
la situaţia femeilor care practică prostituţia. Rezultatele acestui studiu au stat la baza 
intervenţiilor ulterioare în domeniu.

La Bucureşti se organizează un concertmaraton, reunind pro bono 29 de trupe 
celebre de rock, pop şi hiphop, pentru sensibilizarea tinerilor faţă de infecţia cu 
HIV/SIDA. Trei dintre formaţii au concertat şi la Sighişoara, Constanţa şi Timişoara. La 
aceste concerte, „biletul de intrare” era... un prezervativ.



2000

2000: Cu ajutorul unei finanţări din partea UNAIDS, începe un proiectpilot de 
prevenire HIV, adresat femeilor implicate în sexul comercial, niciodată incluse în 
agenda de sănătate publică. Persoanele care practică prostituţia există, se află 
în comunitate, au familii, prieteni, nevoi, probleme. Mai mult, sunt catalogate şi 
discriminate. Proiectul „Seară de seară” a reprezentat primul demers românesc de 
abordare a sănătăţii acestor femei.

Cu sprijinul UNICEF, ARAS a început să lucreze cu un nou grup de persoane care sunt 
vulnerabile faţă de infecţia cu HIV: copiii străzii şi copiii din centre de plasament. 
Informaţia de prevenire HIV a fost adaptată nevoilor acestor copii şi tineri.

În parteneriat cu Fundaţia pentru Dezvoltarea Popoarelor prin Susţinere Reciprocă 
şi cu asociaţia CESAL din Spania, am început un proiect de integrare în familie şi în 
comunitate a copiilor care trăiesc cu HIV. Partenerii noştri au creat case de tip familial, 
iar noi am asigurat informarea şi educarea profesorilor, astfel încât şcoala să accepte 
fără discriminare copiii infectaţi cu HIV şi să facă educaţie pentru sănătate.



2001

2001: Pornind de la ideea că infecţia cu HIV/SIDA nu face diferenţe între persoanele 
cu nevoi speciale şi celelalte şi că informaţia de prevenire şi educaţia trebuie să 
fie accesibile tuturor, „Informare pentru toţi” a fost un proiect dedicat persoanelor 
cu deficienţe de vedere sau auz. Având ca parteneri Asociaţia Nevăzătorilor din 
România şi Asociaţia Naţională a Surzilor, am editat materiale adaptate de informare 
(inclusiv în Braille, respectiv video). Credem că eficienţa programului a fost asigurată 
de implicarea ca educatori între egali a persoanelor cu deficienţe senzoriale.

Cu sprijinul UNICEF, am ajutat organizaţia „Noi şi ceilalţi” săşi dezvolte capacitatea 
de a oferi servicii sociale membrilor săi. Timp de un an, am oferit suport tehnic şi 
am format consilieri între egali care să constituie mai târziu un sprijin pentru alte 
persoane care trăiesc cu HIV.

Timp de trei luni, spre sfârşitul anului, ARAS a funcţionat în regim de voluntariat, 
reuşind nu doar să asigure în continuare un minimum de servicii, ci şi să iniţieze 
activităţi contra cost de instruire în consilierea pre şi posttest HIV pentru medici. 
Aceste fonduri, alături de resursele cabinetului stomatologic, neau putut asigura 
cheltuielile administrative de funcţionare.



2002

2002: Pentru că împreună suntem mai puternici şi mai vizibili, ARAS lea propus 
celorlalte organizaţii care începuseră să lucreze cu consumatorii de droguri formarea 
unei reţele,  Romanian Harm Reduction Network (RHRN), care să pledeze pentru acces 
la servicii. Reţeaua a fost finanţată de UNAIDS. În 2006, RHRN devine organizaţie de 
sine stătătoare. 

În parteneriat cu agenţia de publicitate McCann Erickson şi cu sprijinul Uniunii 
Europene, am dezvoltat serviciul SIDA Helpline, care a devenit gratuit pentru apelant 
şi a fost promovat printro campanie media în cadrul căreia au fost create două 
spoturi video. „Moşul” şi „Suzi/Dispariţia” au vorbit despre combaterea discriminării  
şi despre importanţa prevenirii HIV, au câştigat concursuri internaţionale, iar sloga
nul „Ce ştiu eu ce face Suzi?!” a început să fie auzit pe stradă.

Cu ajutorul UNICEF, am început programe de prevenire a transmiterii HIV de la mamă 
la copil, dezvoltând protocoale de lucru, instruind cadrele sanitare şi informând 
femeile, viitoarele mame. 



2003

2003: Persoanele aflate în detenţie au acces redus la informaţie şi materiale de 
protecţie. Ele înfruntă singurătatea, posibilele agresiuni, lipsa comunicării, lipsa 
sprijinului familial. În colaborare cu Serviciul Medical Independent al Direcţiei 
Generale a Penitenciarelor, atât personalul din penitenciare, cât şi deţinuţii au primit 
informaţii de prevenire HIV şi au fost învăţaţi cum să le transmită mai departe. Acest 
program a fost finanţat de Uniunea Europeană prin PHARE.

Alături de alte organizaţii, ajutăm la analizarea situaţiei actuale a infecţiei cu HIV în 
România şi la realizarea unei Strategii Naţionale HIV/SIDA 20042007, care ulterior va 
fi adoptată prin hotărâre de guvern. Eforturile asociaţiei sau regăsit atât în strategie, 
care a inclus toate grupurile vulnerabile cu care începuserăm să lucrăm deja, cât şi 
în contribuţia la realizarea propunerii naţionale de finanţare către Fondul Global de 
Combatere HIV/SIDA, Tuberculozei şi Malariei (FGATM), Runda a IIa. 

ARAS este membră în Grupul de iniţiativă al AIDS Action Europe (AAE) şi, în următorii 
patru ani, participă activ la dezvoltarea reţelei.



2004

2004: Încep proiectele finanţate din FGATM. „Seară de seară”  dedicat prevenirii 
HIV în rândul celor implicaţi în sexul comercial continuă la alt nivel: de la rucsacul 
cu prezervative, purtat în spate, achiziţionăm primul microbuz, mai apoi primele 
ambulanţe; se diversifică echipamentele, echipele (medic, psiholog, lucrător social) 
şi oraşele în care se extinde proiectul. „Opţiuni pentru sănătate” încearcă să abor
deze consumatorii de droguri: dificil de găsit, se încearcă mai întâi discuţii cu găştile 
de bloc din cartiere, se preconizează concerte hiphop în aer liber, prin care care să 
le captăm atenţia. Publicăm primele cercetări asupra comportamentelor de injectare 
ale consumatorilor de droguri, asupra perspectivei farmaciştilor şi presei cu privire 
la consumatorii de droguri. Rezultatele studiilor au stat la baza organizării de cursuri 
şi întâlniri de advocacy, redactării unor documente de poziţie, realizării/publicării 
de recomandări privind bunele practici în domeniu. Alte persoane greu de atins  
printro intervenţie de sănătate au fost romii din comunităţile defavorizate, copiii şi 
tinerii străzii şi cei din centre de plasament  cuprinşi şi ei în aplicaţia pentru FGATM.

ARAS sprijină constituirea unei organizaţii alcătuite din foşti consumatori de droguri, 
Integration, care să pledeze pentru acces la servicii, inclusiv la cele de prevenire  
reducerea riscurilor asociate consumului de droguri injectabile (harm reduction). 



2005

2005: În colaborare cu AIDES Paris, timp de trei ani, în proiectul „AIDS Action 
Integration” au loc schimburi de experienţă cu organizaţii europene din domeniul 
prevenirii HIV, harm reduction, sesiuni de formare interţări. Organizăm o conferinţă 
europeană, sub patronajul Preşedinţiei, prin care ne dorim să sensibilizăm autorităţile 
române să contribuie la servicii permanente pentru persoanele vulnerabile. Invitaţii 
străini îşi prezintă modelele de intervenţie de succes în domeniile de mai sus. Edităm 
manualul ARAS de bune practici.

Acreditaţi ca formatori de Colegiul Medicilor şi de Ministerul Sănătăţii, oferim cursuri 
gratuite de consiliere pre şi posttest HIV pentru medici şi asistenţi medicali, contând 
ca educaţie medicală continuă. Publicarea unui manual pentru cursanţi şi sesiunile 
de instruire au fost posibile datorită JSI.

Dat fiind că neam extins activităţile şi graţie colaborării cu asociaţia „Amicii SUA”, la 
recomandarea JSI neam mutat întrun sediu încăpător, prietenos, accesibil  o casă 
în care a locuit Ionel Teodoreanu. Voluntarii, echipele de teren, clienţii serviciilor şi 
unităţile mobile au fost, timp de şase ani, parte din peisajul zonei EminescuPolonă.   



2006

2006: A fost anul în care liceenii din Bucureşti, Constanţa şi Neamţ, unii dintre 
ei trăind cu HIV, au scris propriile scenarii de teatru cu mesaje de prevenire HIV şi  
antidiscriminare, leau montat şi interpretat întrun festival al teatrului tinerilor 
pentru sănătate. Teatrulforum sa jucat în licee şi centre de plasament, cu implicarea 
publicului în trama pieselor şi în distribuţie. Reprezentanţa UNICEF nea ajutat în 
susţinerea proiectului.

Dea lungul timpului, iniţiativele de educaţie prin teatru au fost sprijinite de regizori 
ca Gianina Cărbunariu, Erwin Simsensohn, Bogdan Dumitrescu şi de dramaturgi ca 
Peca Ştefan. Cu patru ani în urmă, regizorul Radu Apostol ne consultase pentru a 
îmbrăca în portrete de personalităţi artistice care trăiseră cu HIV/SIDA scenografia 
piesei Drept ca o linie de Luis Alfaro.

În colaborare cu artistul hiphop Puya şi canalul TVR 2, ARAS desfăşoară în 20 de 
oraşe mari ale ţării campania naţională „Învaţă să alegi!”, o campanie de promovare,  
în rândul tinerilor, a unor comportamente sănătoase şi de reducere a riscurilor 
asociate consumului de droguri.

În parteneriat cu Agenţia Naţională Antidrog, am deschis un centru fix de servicii 
pentru consumatorii de droguri (drop-in din Str. Dr. Grozovici), astfel încât clienţii 
noştri au avut oportunitatea de a frecventa un centru de servicii prietenos, precum 
şi spitalul din apropiere. 



2007

2007: O nouă rundă de finanţare din partea FGATM ne permite, pentru încă trei 
ani, continuarea programelor pentru consumatori de droguri injectabile, persoane 
implicate în sexul comercial, populaţie cu majoritate roma şi persoane fără adăpost 
(10 judeţe şi Bucureşti), deţinuţi din 15 penitenciare din ţară. Ce le oferim? Servicii de 
informare, educare, prezervative, seringi sterile, servicii medicale şi sociale de bază, 
referiri către alte servicii, consiliere şi testare HIV voluntară cu teste rapide. În program 
sunt incluse o cercetare privind comportamentele persoanelor implicate în sexul 
comercial din judeţele în care ARAS are filiale şi demersuri de advocacy în favoarea 
unor politici naţionale durabile pentru accesul grupurilor vulnerabile la servicii.

În parteneriat cu Institutul de Boli Infecţioase „Prof. dr. Matei Balş”, inaugurăm Centrul 
de tratament substitutiv „Arena”, clinicăpilot uşor accesibilă, care acordă persoanelor 
dependente de heroină asistenţă medicală primară, consiliere psihosocială, consiliere 
şi testare HIV voluntară, tratament substitutiv cu metadonă. Programul este deschis 
cu sprijinul UNODC şi FGATM.

Punem în practică primul serviciu de consiliere juridică prin telefon pentru persoanele 
cu HIV/SIDA, în cadrul unui proiect finanţat de Ambasada Regatului Ţărilor de Jos la 
Bucureşti, prin programul FSA. Persoanele care trăiesc cu HIV din patru judeţe au fost 
informate cu privire la drepturile lor, iar asistenţii medicali au primit informaţii despre 
aspectele psihosociale ale infecţiei cu HIV  toate acestea, în încercarea de a preveni 
discriminarea şi stigmatizarea cu care continuă să se confrunte persoanele cu HIV/
SIDA din România, inclusiv în sistemul medical. 



2008

2008: Tot prin finanţarea FGATM, „Educaţie pozitivă” (între egali)  şia propus ca, în 
colaborare cu Federaţia UNOPA, tineri care trăiesc cu HIV să poată oferi altor tineri 
care trăiesc cu HIV informaţii şi educaţie despre cum se pot preveni alte infecţii cu 
transmitere sexuală, sarcinile nedorite, consumul de droguri injectabile.

Reţeaua legală HIV/SIDA  o colaborare ARASIntegration, cu sprijinul Uniunii 
Europene, prin Programul PHARE 2005  a apărut pentru a promova drepturile 
persoanelor care trăiesc cu HIV şi ale altor persoane vulnerabile, încercând să 
mobilizeze cât mai multe organizaţii din domeniu. Portalul www.hivnet.ro a adus o 
abordare a problematicii HIV/SIDA din perspectiva drepturilor omului, oferind spaţiu 
de dezbatere şi de exprimare a opiniilor privind reglementările, politicile şi practicile 
legate de infecţia cu HIV.

Am amenajat un apartament social, pentru a găzdui tineri care trăiesc cu HIV, 
tineri care, locuind în apartament, au dobândit abilităţi de viaţă independentă. 
Dezvoltarea personală, terapia prin artă, formarea profesională au fost activităţi ce 
au completat intervenţia, mulţumită finanţărilor din partea Fondation d’Entreprise  
„Air France” şi Sidaction.



2009

2009: Dat fiind că proiectele finanţate din FGATM urmau să se încheie în curând, 
acesta a fost anul în care, mai mult decât înainte şi împreună cu celalalte organizaţii 
active în domeniu, am încercat să transmitem autorităţilor că persoanele vulnerabile 
au nevoie de acces la servicii sociale şi medicale şi că statul român a promis că le va 
asigura  lucru care nu sa întâmplat. Pentru a structura această campanie, alături 
de APADORCH, am realizat o analiză a situaţiei finanţării ONG de către instituţiile 
publice. Rezultatele au fost prezentate autorităţilor şi au stat la baza încercării de a 
asigura continuitatea serviciilor cu fonduri publice. Proiectul a beneficiat de finanţare 
din partea Mecanismului Financiar al Spaţiului Economic European.

„Dezvoltarea programelor dedicate problematicii HIV/SIDA şi sănătăţii mintale în 
ţările Uniunii Europene” (MAIDS) este un proiect transnaţional care, prin cercetare, 
formare, advocacy, şia propus să atragă atenţia asupra necesităţii intervenţiilor 
complexe, care să ţină seama de posibilele legături dintre infecţia cu HIV şi sănătatea 
mintală. Este cofinanţat de Comisia Europeană prin Programul de Acţiune Comunitară 
în domeniul Sănătăţii Publice.

Un alt proiect bazat pe colaborarea cu organizaţii din alte ţări, BORDERNET, a 
asigurat schimb de experienţă, implicarea în studii de supraveghere epidemiologică 
de generaţia a IIa, întărirea parteneriatului cu instituţiile medicale româneşti din 
domeniu.



2010

2010: „Este dreptul tău să ştii  proiect de promovare a sănătăţii pentru femei”, 
cofinanţat de Fondul Social European, a adus femeile în centrul intervenţiilor legate 
de prevenirea HIV şi de integrarea socioprofesională. Proiect amplu, desfăşurat la 
nivel naţional, a inclus atât campanii media şi activităţi de informare stradală, cât şi 
servicii psihosociale complexe. Acest proiect nea permis să continuăm activităţile 
de educaţie pentru sănătate adresate femeilor fără adăpost, celor din comunităţi 
defavorizate, celor care trăiesc cu HIV, consumatoarelor de droguri injectabile sau 
partenerelor consumatorilor de droguri, femeilor implicate în prostituţie. 

Tot un proiect de integrare socioprofesională, de această dată pentru consumatorii 
de droguri injectabile, „A doua şansă” îşi propune îmbunătăţirea accesului pe piaţa 
muncii pentru persoane cu dublă vulnerabilitate: pe de o parte consum de droguri 
injectabile, pe de altă parte apartenenţă la etnia roma, femei, foşti deţinuţi, victime 
ale traficului de persoane etc. Proiectul este cofinanţat, de asemenea, de Fondul 
Social European. 

Anul acesta şi următorul au adus alături de noi mulţi voluntari, graţie proiectului 
„Abordări integrate de prevenire HIV/SIDA în România”, un parteneriat între ARAS, 
Fundaţia „Tineri pentru Tineri”, Asociaţia Română pentru Promovarea Sănătăţii  
(ARPS), Uniunea Naţională a Organizaţiilor Persoanelor Afectate de HIV/SIDA  
(UNOPA), Fundaţia „Alături de voi” România (ADV) şi Consiliul Naţional pentru 
Combaterea Discriminării (CNCD). În 10 judeţe, au fost oferite tinerilor (1525 de ani) 
informaţii corecte în ceea ce priveşte HIV/SIDA, pentru ai motiva să adopte un stil 
de viaţă mai sănătos, un comportament responsabil şi o atitudine nediscriminatorie  
faţă de persoanele care trăiesc cu HIV. În acelaşi timp, proiectul sa adresat elevi
lor, cadrelor didactice, personalului medical, printro campanie intensă de respon
sabilizare socială şi antistigmatizare.



2011

2011: Pornind de la realităţile întâlnite pe teren şi utilizând buna colaborare cu 
APADORCH, am iniţiat un studiu referitor la problemele şi abuzurile cu care se 
confruntă femeile implicate în prostituţie. De asemenea, am încercat să atragem 
atenţia asupra necesităţii respectării drepturilor elementare ale femeilor vulnerabile 
printro scrisoare deschisă, asumată de 36 de organizaţii.

După un proces complex de evaluare  activităţi, servicii, gestiune financiară ,  ARAS 
devine membră a Coaliţiei Internaţionale SIDA Plus (www.coalitionplus.org), iniţiată 
de asociaţia AIDES din Paris. Intrarea în această coaliţie ne oferă acces la expertiză şi 
la colaborare internaţionale.

În continuare, am dezvoltat activităţile de cercetare, ca parte a unui proiect de 
cercetare comunitară Partages: „Factori asociaţi în dezvăluirea statusului HIV/SIDA 
de către persoane care folosesc serviciile unor ONGuri cu programe de asistenţă 
şi suport HIV/SIDA”. Este un proiect internaţional, care a primit susţinere din partea 
Coaliţiei Plus, Agence nationale de la recherche sur le VIH/sida et les hépatites en 
France (ANRS) şi Sidaction. 

„Decizii  campanie de informare adresată persoanelor cu HIV/SIDA” este un parteneriat 
între ARAS, compania de medicamente BristolMyers Squibb şi Institutul Naţional de 
Boli Infecţioase „Prof. dr. Matei Balş”. Proiectul a adus o metodă inovativă de abordare: 
campanie media neconvenţională, conferinţe online interactive, adresate pacienţilor, 
implicarea persoanelor care trăiesc cu HIV în asigurarea serviciului telefonic SIDA 
Helpline. Finanţator: BristolMyers Squibb.

ARAS este membră  a HIV/AIDS Civil Society Forum.



În cei 20 de ani de lucru, am conceput pliante, broşuri, manuale, ghiduri, afişe, 
materiale multimedia, întotdeauna personalizate, adaptate fiecărui public căruia  
i neam adresat.

La această oră, în afară de Bucureşti, ARAS are filiale în: Bacău, Braşov, Cluj, Constanţa, 
Craiova, Iaşi, Piatra Neamţ, Timişoara şi un punct de lucru la Arad.

În toţi aceşti ani, am schimbat de două ori statutul asociaţiei, adăugând elemente 
noi, cu care se confrunta societatea. Am derulat proiecte naţionale care au contri
buit la dezvoltarea locală a celor nouă filiale şi la stimulare locală a acţiunilor de  
prevenire HIV. 

Suntem mândri să spunem că, în acest moment, cel puţin 15 persoane sunt din anii 
de început în ARAS, sunt devotaţi şi fideli, au dezvoltat programe şi servicii, iar vârsta 
matură la care a ajuns asociaţia este în mare parte meritul lor. Pe de altă parte, vin 
permanent în ARAS oameni noi, voluntari sau angajaţi, educatori între egali sau 
beneficiari care provoacă schimbare şi adaptare la context. Această formulă, cu 
generaţii diferite şi complementare, constituie puterea de a rezista în timp, în pofida 
vitregiilor vremii, constanţi şi consecvenţi principiilor şi declaraţiei de misiune. 
Toţi aceşti oameni, bărbaţi şi femei, sunt sursa de inspiraţie, puterea de acţiune şi 
imaginea de organizaţie capabilă, pe care ARAS o are în societatea românească.
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