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I. DESPRE ARAS 

Creată la 10 aprilie 1992, ARAS este printre primele organizații non-guvernamentale românești înființate după 

1989 și, în prezent, cel mai important actor din domeniul prevenirii HIV, a hepatitelor și a infecțiilor cu transmitere 

sexuală. 

 

OBIECTIVE 

Prevenirea infecţiei cu HIV, a hepatitelor B și C şi a altor infecţii cu transmitere sexuală; 

promovarea non-discriminării faţă de persoanele care trăiesc cu HIV şi faţă de cele cu risc de 

infectare; diminuarea impactului psiho-medico-social al infecţiei cu HIV, al hepatitelor B și C 

şi al altor infecţii cu transmitere sexuală; creşterea capacităţii instituţiilor, a profesioniştilor, a 

asociaţiilor persoanelor afectate de HIV/SIDA, a societăţii civile etc de a răspunde adecvat 

problematicii specifice infecţiei cu HIV şi altor ITS. 

 

PUBLIC-ȚINTĂ 

ARAS oferă servicii publicului larg și, în mod special, următoarelor categorii — persoane 

care trăiesc cu HIV/hepatită C/tuberculoză; consumatori de droguri; lucrători sexual; 

persoane fără adăpost; romi din comunitățile vulnerabile; bărbați care fac sex cu bărbați; 

tineri; instituții publice.  

 

PRINCIPALE DOMENII DE INTERVENȚIE 

Reducerea riscurilor asociate infecțiilor HIV/SIDA/hepatite/tuberculoză în rândul persoanelor 

din grupurile vulnerabile; asistență medicală, psihologică, socială, vocațională și, până în 

2013, găzduire pentru persoanele care trăiesc cu HIV și pentru familiile lor (apartament 

social) ; informare și educare HIV/SIDA/hepatite pentru publicul larg ; linie telefonică de 

informare HIV/SIDA, cu apel anonim și gratuit în rețelele de telefonie fixă și mobilă ; advocacy 

pentru drepturile omului și pentru accesul la servicii medicale și sociale ; cercetare 

comunitară ; formarea profesioniștilor din domeniul sănătății: consiliere pre- și post-test HIV, 

precauții universale, reducerea riscurilor ; formarea profesioniștilor din domeniul social : 

educație pentru sănătate, prevenirea HIV/SIDA, acompanierea persoanei care trăiește cu 
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HIV, complianță terapeutică TBC ; ARAS găzduiește anual stagii de practică profesională 

pentru studenți în jurnalism, asistență socială, psihologie, medicină 
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1. SERVICIUL DE ASISTENȚĂ COMUNITARĂ – ARAS TITAN 

ARAS Titan, înființat în anul 2008, este serviciu social licențiat în baza legii 197/2012 de către MMJS și se adresează 

persoanelor din grupurile vulnerabile – persoane care consumă droguri, care practică sexul comercial, persoane care sunt 

afectate de HIV/SIDA, hepatite virale B și C (VHB și VHC), TBC, precum și populației generale.  

Resurse umane: 8 profesioniști - 4 lucrători sociali, 1 psiholog, 1 asistent social, 1 asistent medical, 1 medic; 

Servicii furnizate: schimb de seringi; testare rapidă pentru HIV, VHB, VHC; referiri și acompanieri către servicii medicale 

specializate; asistență medicală primară; consiliere psihologică, asistență socială, orientare vocațională, suport în 

integrarea socială și profesională; distribuire materiale de igiena și articole de vestimentație.  

Adresă:  Bd. 1 Decembrie 1918, nr. 9J, sector 3, București 

Telefon: 031.437.80.57 

Program: luni – marți 09:00 – 17:00;  miercuri – vineri: 09:00 – 15:00 

 

2. SERVICIUL DE INTERVENȚIE STRADALĂ – ARAS 

 

Unitatea mobilă ARAS a fost înființață în anul 2008 și funcționează ca serviciu licențiat în baza legii 197/2012 de către 

MMJS. Se adresează persoanelor care consumă droguri injectabile, care practică sexul comercial, persoane care sunt 

afectate de HIV/SIDA, VHB și VHC și alte boli infecțioase. 

Resurse umane: 4 profesioniști - 3 lucrători sociali, 1 psiholog; 

Servicii furnizate: schimb de seringi; referiri și acompanieri către servicii medicale specializate; informare și educare 

privind reducerea riscurilor de infectare cu HIV și alte infecții cu transmitere sexuală (ITS), distribuire prezervative. 

Adresă: Bd. 1 Decembrie 1918, nr. 9J, sector 3, București 

Telefon: 031.437.80.57 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. DESCRIEREA SERVICIILOR ARAS 
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3.  SERVICIUL SOCIAL ARDOR   

 

 

Serviciul ARDOR a fost înfiinţat în anul 2016 și se adresează persoanelor din grupuri vulnerabile - foşti consumatori de 

droguri injectabile, familii la risc de excludere socială, persoane care practică sexul comercial, persoane afectate de 

HIV/SIDA, VHB, VHC, TBC precum și populației generale.  

Resurse umane: 3 profesioniști - 1 lucrător social, 1 psiholog, 1 asistent social; 

Servicii funizate: consiliere şi testare rapidă pentru HIV, VHB, VHC; referiri și acompanieri către servicii medico-sociale; 

consiliere psihologică, asistență socială, sprijin pentru obținerea actelor de identitate și a actelor necesare intrării în 

tratament și obținerii drepturilor sociale (HIV/SIDA/ VHB și VHC/ TBC/ dependență de opiacee), suport în integrarea 

socială și profesională; distribuire materiale de igienă și articole de vestimentație.  

Adresă: Calea Ferentari, 72 (vis-à-vis de cantina socială), sector 5, București  

Telefon: 0742 013 912 

Program: luni-vineri: 10:00-17.00 

 

4. CENTRUL DE REDUCERE A RISCURILOR ARAS - ARENA   

Serviciul ARENA, înființat în anul 2007, se adresează persoanelor din grupurile vulnerabile – persoane dependențe de 

opiacee, persoane care consumă droguri injectabile, care practică sexul comercial și persoane afectate de HIV/SIDA, 

VHB, VHC, ITS-uri, TBC.  

Resurse umane: 13 profesioniști - 1 coordonator, 2 medici, 2 asistenți sociali, 4 asistenți medicali, 1 lucrător social, 1 

psiholog, 2 casieri; 

Servicii furnizate: tratament substitutiv cu metadonă, testare rapidă pentru HIV, VHB, VHC; referiri și acompanieri către 

servicii medicale specializate; asistență medicală primară; tratament sub directă observație (DOT) pentru TBC, tratament 
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psihiatric, consiliere psihologică, asistență socială, suport în integrarea socială și profesională, vaccinare și distribuire 

prezervative și consumabile medicale.  

Adresă:  Str. Dr. Calistrat Grozovici nr. 1, sector 2, București 

Telefon: 021.318.61.98 

Program funcționare centru: luni-vineri: 7:00-18:00, sâmbătă-duminică: 10:45 – 13:45 

Program tratament: 7:00-10:30 și 13:00-17:00 

 

5. CENTRUL DE SĂNĂTATE ARAS - OCOL   

Centrul de Sănătate ARAS – OCOL, înființat în anul 2014, se adresează populației generale precum și persoanelor din 

grupurile vulnerabile – persoane cu dependență de opiacee, persoane care consumă droguri injectabile, care practică 

sexul comercial și persoane afectate de HIV/SIDA, VHB și VHC.  

Resurse umane: 11 profesioniști - 1 coordonator, 3 asistenți medicali, 2 lucrători sociali, 2 psihologi, 1 asistent social, 2 

medici; 

Servicii furnizate:  tratament substitutiv cu metadonă; servicii medicale; psihologie; terapii alternative; teste rapide HIV, 

VHB, VHC; informare și educare privind reducerea riscurilor de infectare cu HIV, VHB și VHC și alte ITS-uri; referiri și 

acompanieri către servicii medicale specializate; asistență socială, orientare vocațională, suport în integrarea socială și 

profesională; 

Adresă: Str. Ocolului, Nr. 20, Sector 2, București 

Telefon: 021.210.07.47; 0740.303.744 

Program: luni-vineri 07:00-20:00 

 

6. CHECKPOINT Q - ARAS  

CHECKPOINT Q – ARAS este un centru pentru depistarea infecției HIV și a 

altor infecții cu transmitere sexuală, adresat bărbaților care fac sex cu bărbați 

(BSB) și femeilor transgender.  Acesta a fost înființat de ARAS în colaboare 

cu Queens Club Bucharest, în 2017, pentru a reduce impactul HIV asupra 

colectivității BSB și pentru a promova sănătatea sexuală. 

Checkpoint QUEENS este un centru conceput și condus de comunitate și este unic în România, prin faptul că abordează 

sexualitatea în mod deschis, fără temeri, judecăți morale sau prejudecăți. 

Resurse umane: Servicii oferite gratuit, anonim și confidențial de către o echipa de 15 persoane (1 Coordonator centru, 2 

Asistenți Comunicare/Monitorizare, 1 medic, 11 consilieri si operatori testare (voluntari) etc.). 

Servicii furnizate: testare rapida pentru HIV, VHB, VHC și sifilis, consiliere pre- și post-testare, informare și educare privind 

reducerea riscurilor de infectare cu HIV, VHB și VHC, referiri și acompanieri către servicii medicale specializate, distribuire 

materiale de prevenire (prezervative și lubrifianți). 

Adresă:  Bd. Eroii Sanitari, nr. 49, sector 5, București 

Telefon: 0751 010 539 
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Mail: checkpointqueens@gmail.com  

Program: joi 18:00-21:30, vineri: 23:00 – 02:00 (bd. Carol I, nr 61 – Q Club) 

 

7. CABINET STOMATOLOGIC ARAS 

 

Cabinetul oferă servicii publicului larg și persoanelor vulnerabile; în funcție de recomandarea asistentului social care 

efectuează ancheta socială, persoanele vulnerabile pot beneficia de reducere la prețul manoperei. 

Adresă: Șoseaua Pantelimon 86, bl. 409A, scara B, p. 45 

Telefon: 021 250 29 52 

Program: luni, miercuri 15:00 – 20:00; marti, joi 10:00 – 20:00; 

III. PARTENERIATE INSTITUȚIONALE 

 

1. Agenția Națională Antidrog (pentru implementarea activităților de reducere a riscurilor);  

2. Ambasada Sustenabilității în România; 

3.  Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3 (pentru punerea la dispoziție a unui teren pentru 

amplasarea unui grup de containere în care funcționează Serviciul de Asistență Comunitară TITAN și furnizarea de 

servicii către beneficiari);  

4. Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5 (punerea la dispoziție a unui spațiu pentru 

Centrul ARDOR);  

5. Frontul Comun pentru Dreptul la Locuire 

6. Institutul Național de Boli Infecțioase « Prof. Dr. Matei Balș » (pentru furnizarea de tratament substitutiv cu metadonă) 

7. Institutul de Pneumoftiziologie „Marius Nasta” (pentru implementarea în parteneriat a unui proiect privind organizarea 

de programe de depistare precoce/screening, diagnostic și tratament precoce al tuberculozei, inclusiv al tuberculozei 

latente);  

8. Ministerul Sănătății, Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București, Spitalul Clinic « Dr. V. Babeș », Centrul 

de Evaluare și Tratament a Toxicodependențelor pentru Tineri « Sf. Stelian » (pentru dezvoltarea unui centru integrat 

de prevenire și asistență medico-psiho-socială pentru persoanele diagnosticate cu HIV/SIDA, TBC, hepatite virale, 

ITS și persoane la risc de infectare din București),  

9. Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România, filiala municipiului București 

(pentru furnizarea de servicii de formare în domeniul consilierii HIV),  

10. Parteneriatul Stop TB România 

mailto:checkpointqueens@gmail.com
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IV. REȚELE INTERNAȚIONALE 

 

ARAS este membră în următoarele rețele internaționale:  

 

1. Coalition Plus  

2. Correlation - European Harm Reduction Network  

3. SWAN - Sex Workers’ Rights Advocacy Network in Central and Eastern Europe and Central Asia  

4. AIDS ACTION EUROPE 

5. Eurasian Harm Reduction Association  

6. TAMPEP 

7. DPNSEE - Drug Policy Network South Eastern Europe 

8. European Alliance for Responsible R&D and Affordable Medicines  

9. Civil Society Forum on Drugs  

10. Civil Society Forum on HIV/AIDS, TB and Hepatitis 

11. HIV OUTCOMES 
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V. ACTIVITĂȚI DE REDUCERE A RISCURILOR ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ 

 

1. Activități, servicii, context  

- În 2020, activitățile de reducere a riscurilor s-au desfășurat în condițiile epidemiei de SARS CoV 2, ceea ce a presupus 

reorganizarea programului și a modului de oferire a serviciilor. Programul de lucru s-a redus (temporar sau pentru 

întregul an, în funcție de fiecare centru). S-au format echipe separate de specialiști care să reducă interacțiunea între 

membrii echipelor care lucrează în centre. Temporar beneficiarilor li s-au furnizat materiale pentru o perioadă mai 

lungă de timp pentru a reduce aglomerarea lor la centru.  S-a lucrat în aer liber atât timp cât condițiile atmosferice au 

permis, la centrul de asistență comunitara Titan (de exemplu, au fost realizate sesiuni de testare și consiliere pre/post 

test în curtea centrului). Serviciul de reducere a riscurilor de la central Titan a fost întrerupt timp de 8 zile, iar cel de 

teren timp de două luni. Centrul ARDOR a fost închis timp de două luni, dar echipa a lucrat continuu în comunitate, 

având o activitate chiar mai intensă în perioada de urgență și de alertă din martie-mai.  

- Materialele de protecție au fost achiziționate imediat și distribuite echipelor de la centre, iar pe măsură ce prețul și 

disponibilitatea pe piață au crescut (începând cu luna iunie), achiziția de materiale de protecție pentru echipe și pentru 

beneficiari a determinat și crearea de stocuri de materiale pentru întregul an. Sprijinul Coalition Plus, al SIDACTION 

și proiectul de sprijin pentru continuarea serviciilor pus la dispoziție în contextul epidemic de Gilead au fost 

determinante pentru furnizarea de servicii în condiții de siguranță. Au fost realízate sesiuni de SSM pe tema SARS 

CoV 2. Vaccinarea antigripală a fost de asemenea oferită pentru protecție. Serviciile au putut fi oferite în condiții de 

siguranță și activitatea a decurs fără probleme din perspectiva îmbolnăvirilor de COVID 19. 

- Activitățile au fost realizate în cadrul  proiectelor  finanțate preponderente din surse externe: Fondul Global de Luptă 

Împotriva SIDA, Malariei și Tuberculozei, organizația SIDACTION, Primăria Parisului. Unica instituție naționala care 

a oferit suport programului de reducere a riscurilor a fost Agenția Națională Antidrog (contribuție constând în teste 

rapide și seringi de insulină de 1 ml). Primăria sectorului 3 a contribuit la desfășurarea activităților de reducere a 

riscurilor prin terenul pus la dispoziție pentru centrul de asistență comunitară Titan, iar primăria sectorului 5, prin 

punerea la dispoziție a spațiului pentru centrul de asistență comunitară ARDOR. Colaborarea tot mai eficientă cu 

echipa mobilă a DGASPC sector 5 a permis echipei ARAS care își desfășoara activitatea de asistență medico-socială 

pentru locuitorii sectorului 5 să primească un sprijin consistent în furnizarea serviciilor către comunitatea din Ferentari-

Rahova.  

- Două proiecte au contribuit la lărgirea paletei de servicii pentru consumatorii de droguri: proiectul care a încercat să 

ofere facilitarea tratamentului pentru hepatita de tip C și proiectul care are ca obiectiv diagnosticarea precoce a 

tuberculozei prin evaluarea radiologică pe teren (proiect POCU coordonat de Institutul Nasta). Proiectul Gilead a 

întâmpinat dificultăți aproape insurmontabile în contextul furnizării serviciilor medicale pentru pacienții cu hepatită 

aproape exclusiv în spitale clinice (spitalul V. Babeș și Institutul Matei Balș), care au fost practic blocate în furnizarea 
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de asistență pentru pacienții cu COVID 19. Proiectul de diagnosticare precoce a TBC a avut aderență în rândul 

consumatorilor de droguri, un număr de 346 persoane participând la screening, 15 având suspiciune de tuberculoză. 

Numai două persoane au fost confirmate cu tuberculoză (una cu tuberculoză MDR). 

- Asistență medico-psiho-socială pentru persoanele care trăiesc cu HIV sau /și TBC 

Asistența medicală pentru boli infecțioase s-a redus semnificativ în 2020. Unul sau cel mult doi medici au rămas în 

contact cu toți pacienții care trăiesc cu HIV și care se află în asistența celor doua spitale de boli infecțioase din 

București. La spitalul Dr. V. Babeș, programările pentru consult și analize au perioade de așteptare de câte 30-60 de 

zile.  În afara Bucureștiului, spitalele de pneumoftiziologie cu care colaboram foarte bine în anii trecuți au fost 

transformate în spitale Covid și nu au mai acordat asistență pentru pacienții cu TBC (Valea Iașului, Leordeni, Drajna). 

Totuși, monitorizarea tratamentului pentru HIV a avut loc, ca și noi intrări în tratament, la ambele spitale, iar unii dintre 

medicii curanți au ținut legătura telefonic sau electronic cu pacienții (mai ales medici din Institutul Matei Balș). În cadrul 

serviciilor de asistență medico-psiho-socială oferite de ARAS, s-a facilitat accesul beneficiairilor la intrare în tratament 

(referire, acompaniere), monitorizare (programări), au fost ridicate medicamentele antiretrovirale și trimise la spitalele 

unde erau  internați unii pacienți (pacienți cu HIV și TBC internați la Institutul M. Nasta),  sau în provincie, pentru 

beneficiari care nu sunt din București. În activitățile directe cu beneficiari sau la Helpline (linia de telefon mobil pusă 

la dispoziția publicului începând cu perioada de urgență), au fost oferite informații pentru persoanele care trăiesc cu 

HIV, sau nou diagnosticate, informații care, în contextul serviciilor din spitale, nu mai pot fi oferite ca înainte de 

epidemie. Solicitările de informații, asistența socială și serviciile de psihoterapie au crescut. Mulți dintre beneficiari au 

reclamat anxietate crescuta în contextul epidemiei de Sars Cov și al reducerii contactului cu medicii curanți.   

- Cooperarea cu alte servicii sociale din București a fost excelentă în perioada de urgență  - serviciile de adăpostire și 

distribuire a alimentelor puse la dispoziție de DGASMB au funcționat foarte eficient, fără bariere birocratice, 

coodonarea s-a facut prin intermediul unui grup whatsapp. Însă în toamna 2020, când perioada rece a venit, a 

existat un interval în care adăpostirea nu a mai fost accesibilă. Intervenția unor ONG-uri între care și ARAS a adus 

un sprijin echipei DGASMB (în fața decidenților din CGMB), care duce greul serviciilor de adăpostire din București. 

În decembrie deja, situația adăposturillor era rezolvată la un nivel calitativ fără precedent, ceea ce a consituit un 

sprijin foarte mare pentru activitățile serviciilor ARAS de asistență socială și reducere a riscurilor (pacienții cu HIV și 

TBC au nevoie de adăpost și hrană pentru a fi aderenți la tratament și îngrijiri). De menționat că sectoarele 4 și 5 nu 

au deloc adăposturi (4 - din vara 2020 ), iar sectorul 3 a avut la CUPA întreruperi numeroase în oferirea acestui 

serviciu esențial - adăpostirea -  (igienizare repetată). S-au menținut dificultățile în realizarea actelor de identitate. 

Munca lucrătorilor sociali de facilitare a realizării acestor documente a fost laborioasă. Alegerile locale au fost din 

nou un ajutor pentru lucrătorii sociali să urgenteze obținerea unor documente de identitate.   

- Din vara 2020 la centrul de asistență comunitară Titan au fost incluși și voluntari în oferirea de servicii.  

 



11 

 

2.    Obiectivele programului de reducere a riscurilor desfășurat de ARAS și serviciile oferite : 

- Reducerea vulnerabilității medico-psiho-sociale a consumatorilor de droguri și altor persoane care aparțin grupurilor 

vulnerabile – prevenirea transmiterii HIV,  hepatitelor virale B și C, a tuberculozei, în cadrul unui model de intervenție 

multidisciplinară, medico-psihosocială; 

- Asigurarea de servicii integrate de informare, educare, medicale, sociale și psihologice beneficiarilor, de schimb de 

seringi, în scopul reducerii riscurilor de infectare; 

- Asigurarea de servicii sociale în scopul prevenirii și depășirii unor situații de dificultate, vulnerabilitate sau depedență 

în scopul creșterii calității vieții persoanelor vulnerabile și pentru aderență la tratamentul HIV și al tuberculozei;  

În cadrul programului ARAS de reducere a riscurilor se oferă  următoarele servicii: 

- Informare și educare privind reducerea riscurilor de infectare cu HIV, hepatite virale și infecții cu transmitere sexuală; 

- Consiliere socială și referiri către servicii sociale specializate; 

- Acompaniere la servicii medicale și sociale; 

- Consiliere și sprijin pentru integrarea socială și profesională; 

- Consiliere și testare voluntară pentru HIV/HVB/HVC, referiri și însoțire la servicii medicale specializate inclusiv pentru 

TBC; 

- Asigurarea de materiale de igienă pentru prevenirea îmbolnăvirilor; 

- Colectarea acelor și seringilor folosite, transportul și incinerarea acestora conform normelor în vigoare. 

- Evaluarea riscului de tuberculoză a beneficiarilor, referire și /sau acompanierea lor la servicii medicale specializate, 

pentru diagnosticarea activă și tratament; 

- Consiliere pentru aderența la tratament pentru infecția cu HIV și tuberculoză; sprijin pentru beneficiarii care necesită 

spitalizare; 

- Consiliere medicală, referiri și îngrijirea leziunilor de injectare. 

 

 

3. Indicatori  cantitativi  

 

Numărul total de beneficiari cărora le-au fost oferite servicii și materiale de prevenire, inclusiv testare si consiliere 

pre/post test HIV, și de facilitare a accesului la servicii medicale și sociale a fost, în 2020, de 3798. Aceste servicii s-

au adăugat, în cazul celor două centre de tratament substitutiv (ARENA și Centrul de sănătate ARAS), serviciilor 

medicale de bază oferite în cadrul acestora, adică evaluarea, tratamentul și monitorizarea tratamentului de substituție 

cu metadonă.  
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Distribuția beneficiarilor după categoria de vunerabilitate 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  SW MSM FT CDI HL/SC RR PLHIV Pop. gen 

TOTAL 4375 203 622 2 2912 130 2049 81 254 

TITAN 1815 57 11  1702 6 212 68 111 

TEREN 1611 125 27  1513 116 1272 0 0 

ARDOR 580 6 0  31 6 580 13 0 

Centrul de sănătate ARAS 208 0 0 

 

62 1 6 0 142 

ARENA 542 32 9  540 2 161 0 2 

Checkpoint ARAS 577  575 2      
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Distribuția beneficiarilor după gen și vârstă 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total 

benef. 
SW MSM FT  CDI HL/SC RR PLH Pop. gen  

TOTAL 

contacte 14192 808 919 2 10949 359 6593 550 300 

TITAN 5309 172 73  4815 7 317 487 152 

TEREN 5287 532 61  4879 328 4454     

ARDOR 1474 6    65 18 1474 63   

OCOL 217      67 1 6   146 

ARENA 1128 98 28  1123 5 342   2 

Checkpoint 

ARAS 777  757 2      
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Distribuirea materialelor de igienă 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRZ = număr de prezervative; 

SD = număr de seringi sterile de únică folosință; 

SR = număr de seringi utilizate, care au fost colectate și apoi procesate prin incinerare conform normelor legale în 

vigoare; 

 

Servicii furnizate 

 AM  Ref A_A SC TB REF TB AC TB 

Diag 

TB 

C. 

Psih. Ca TB  IEC CoS 

Toate centrele 215 796 426 534 439 1 23 386 106 13494 5395 

TITAN 213 149 79 463 397   16 363 83 4689 3925 

TEREN   28   40 37         5287 264 

ARDOR 2 567 347 30 5 1       1474 375 

OCOL                   193   
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Distributia beneficiarilor dupa numarul de 
prezentari la servicii

Numar de prezentari nr de persoane
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ARENA       1     7 23 23 1074 831 

Checkpoint 

ARAS  52        777  

 

 

IEC= informare, educație, consiliere pentru prevenirea HIV, a hepatitelor virale B și C, a tuberculozei; informații despre 

serviciile oferite de centru și condiții de accesare a serviciiilor; 

AM= număr de beneficiari care au primit servicii de consiliere medicală, referire și îngrijire a leziunilor (de injectare); 

Ref= număr de beneficiari care au primit referiri la servicii medicale (diferite specialități, între care majoritatea sunt – boli 

infecțioase, psihiatrie, centre de tratament al adicțiilor) și la servicii sociale (DGASPC, Direcția de muncă a municipiului 

București etc); 

A_A = număr de acompanieri la servicii medicale (altele decât în domeniul pneumoftiziologiei și tuberculozei) și sociale; 

HIV, HVB, HVC = număr de servicii de testare rapida HIV, HVB, HVC respectiv, și consiliere pre/post test  

Sc_TB = număr  de evaluări pentru risc de tuberculoză  

Diag Tb – persoane cu tuberculoză – depistate sau preluate pentru asistență pentru aderența la tratament și asistență 

socială 

Ref_TB = număr de beneficiari care au fost referiți la dispensare de pneumoftiziologie pentru diagnosticarea activa a 

Ac_TB Ac_TB=număr de beneficiari care au fost acompaniați la dispensare de pneumoftiziologie pentru diagnosticarea 

activă a tuberculozei; 

C.Psih = număr de beneficiari care au primit consiliere psihologică 

CoS = număr de beneficiari care au primit consiliere socială 

CiS = număr de beneficiari care au primit consiliere pentru integrare socială și profesională  

 

Testarea rapidă și consilierea pre - post test HIV 

categorie 

de 

persoane  

nr total de 

teste 

nr teste 

HIV 

reactive 

neconcl

udente 

prevalenta 

teste HIV 

reactive 

SW 4 1   25 

MSM 778 35   4,49 

CDI 537 63 2 12 

HL 3     0 

Rr 54 3   6 
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alte 

categorii 210 3 1 1 

total 1586 105 4 6,62 

     

categorie 

persoane 

testate 

nr total de 

persoane 

testate 

nr 

persoane 

cu test HIV  

reactiv 

neconcl

udente 

rata 

persoanelor cu 

test HIV reactiv 

SW 4 1   25 

MSM 584 35   5,99 

CDI 518 61 2 12 

HL 3     0 

Rr 52 3   6 

alte 

categorii 210 3 1 1 

total 1371 103 3 7,5 

 

Testarea rapidă și consilierea pre - post test pentru hepatite virale B și C 

Categori

e de 

persoane  

nr total 

de 

teste 

nr teste 

HVB 

reactive 

neconclu

dente 

prevalenta teste 

HVB reactive  

Categori

e de 

persoane  

nr total 

de 

teste 

nr teste 

HCV 

reactive 

neconclu

dente 

prevalenta 

teste HVC 

reactive 

SW 4     0  SW 3     0 

MSM 660 2    0,3  MSM 661     0 

CDI 527 14 11 3  CDI 605 322 12 53 

HL 3     0  HL 3     0 

Rr 54     0  Rr 52 17   32 

alte 

categorii 192 4 1 2  

alte 

categorii 199 1 1 1 
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total 1440 20 12 1,38  total 1523 340 13 22 

           

Nr 

persoane 

testate 

HVB 

nr total 

de 

pers. 

testate 

nr 

persoan

e cu test 

HVB  

reactiv 

neconclu

dente 

rata 

persoanelor cu 

test HVB reactiv  

nr 

persoane 

testate 

HVC 

nr total 

de 

pers. 

testate 

nr 

persoan

e cu test 

HCV  

reactiv 

neconclu

dente 

rata 

persoaneor cu 

test HCV 

reactiv 

SW 4     0  SW 3     0 

MSM 494 2    0,40  MSM 505     0 

CDI 483 14 11 3  CDI 578 317 12 55 

HL 3     0  HL 3     0 

Rr 53     0  Rr 50 17   34 

alte 

categorii 182 4 1 2  

alte 

categorii 194 1 1 1 

total 1219 20 12 1,6  total 1333 335 13 25 

 

 

 

 

4. Dificultăți și obstacole în realizarea activităților: 

- Numărul limitat de servicii de reducere a riscurilor (un singur centru pentru municipiul București) determina o 

accesibilitate redusă pentru beneficiarii din zone mai depărtate și mai izolate: unii dintre aceștia vin la centrul de 

asistență comunitară Titan din județele limitrofe Bucureștiului, sau din cartiere situate la mare distanță. 

- Programele de harm reduction sunt lipsite de siguranţă privind continuitatea serviciilor. Autoritățile naționale nu au 

întreprins acţiuni relevante în direcția creării unor programe multianuale de reducere a riscurilor, cu finanţare 

naţională, care să acopere toate categoriile de cheltuieli pentru programele de reducere a riscurilor  (Ministerul 

Sănătaţii şi Agenţia Naţională Antidrog). Sistemul de asistență medicală pentru persoana vulnerabilă  și neasigurată  

a creat în continuare obstacole în accesul la servicii medicale al acestor persoane și prevenirea transmiterii bolilor.  

- Nu exista proiecte și finanțare pentru asistența medico-psiho-socială a persoanelor care trăiesc cu HIV sau alte boli 

cronice, nici la nivel local și nici la nivel național. 
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4. TRATAMENT SUBSTITUTIV CU METADONĂ  

 

 

 

CRR ARAS – ARENA & CENTRUL DE SĂNĂTATE ARAS 

 

Realizări 

BENEFICIARI UNICI 

 2018 2019 2020 

ARENA 591 616 541 

CS ARAS 259 271 270 

Total 832 866 803 

 

CONTACTE 

 2018 2019 2020 

ARENA 55,812 54,216 27124 

CS ARAS 16,009 15,434 11721 

Total 71,821 69,650 38845 
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 PROGRAMUL GRATUIT PROGRAMUL 15 LEI PROGRAMUL 550 LEI PROGRAMUL 700 LEI 

 ARENA ARENA ARENA CS ARAS ARENA CS ARAS 

2018 128 207 312 259 66  

2019 128 199 363 271 44  

2020 124 89 361 269 18 1 
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☞ Comprimate administrate  

 Met_20 mg_CP Met_5 mg_CP Sintalgon_2.5 mg_cp 

 ARENA CS ARAS ARENA CS ARAS ARENA CS ARAS 

2018 493.324 337.584 74.711 57.797   

2019 463.972 308.014 110.385 69.259 360933 259464 

2020 566.936,5 364.859,5 71042 55578   

☞  
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Centrul de Sănătate ARAS 

 

 

Anul 2020 a început cu o componență a echipei formată din 12 angajați, organizați în 2 ture, respectând același 

program din anii precedenți. 

TURA 1 (L-V, 07:00 – 13:00) TURA 2 (L-V, 12:00 – 18:00) 

Eduard Paris - medic Nicolas Scheffer - medic 

Daniela Ticu – as. medical Flori Georgescu – as  medical  

Raluca Teodorescu – as. social  Andu Guinea – as. medical 

Rafael Ianoș - psiholog Lucia Trașcă – lucrător social  

Gheorghe Șerbănescu - recepție Mariana Verdeș - recepție 

 Mirel Veriveș – psiholog 

Adrian Abagiu – dr. prescriptor 

Ioana Ianoș - coordonator 

 

 

Grila de personal s-a schimbat după jumătatea anului, cu plecarea Marianei Verdeș, a Florentinei Georgescu și 

a lui Nicolas Scheffer și venirea lui Andrei Perifan – medic rezident. 

Acest program a funcționat până la jumătatea lunii martie. După instaurarea stării de urgență, am schimbat 

componența turelor și programul de lucru. Programul pentru fiecare tură fiind 06:30 – 18:00, alternând câte 2 zile cu 3 

zile lucrătoare pe săptămână și  componența echipelor fiind: medic, asistent medical, as. social/lucrător social, psiholog, 

personal recepție. Ședințele de lucru în echipă au loc de 2 ori pe săptămână, la finalul fiecărei ture, și se desfășoară pe 

zoom. 

Modificarea turelor și a programului de lucru a fost bine integrată inițial de echipă, dar pe termen lung a dus la 

declanșarea unor tensiuni/disensiuni între ture. În continuare încercăm să adaptăm programul și componența turelor 

pentru a preveni diferitele tensiuni. 

Această perioadă de pandemie a mai adus și alte modificari în ceea ce privește funcționarea centrului: 

- Introducerea unor noi protocoale și proceduri privind măsurile pentru prevenirea răspândirii virusului Sars 

Cov2 (panouri de protecție la toate birourile unde se lucrează cu beneficiarii, purtarea permanentă a măștii 

de protecție/viziere (când este cazul), scruburi medicale pentru tot personalul, mănuși. Dezinfectarea tuturor 

suprafețelor la intervale de 15-30 min, sterilizarea încăperilor cu lampi UV  de 2 ori pe zi sau mai des (în 

funcție de fluxul de clienți),  dezinfectarea pardoselii 1 – 2 ori/zi. Măsurarea temperaturii corporale a 
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clientilor și personalului – aceasta cu reticență din partea unor clienți care au refuzat înregistrarea 

temperaturii corporale, justificând cu diverse teorii conspiraționiste.  

- O parte dintre ședințele de consiliere psihologică s-au mutat în spațiul virtual; ceea ce a dus la reducerea 

numărului acestora, întrucât o parte dintre clienți au fost mai reticenți la această variantă sau nu au avut 

resurse materiale/ logistice sau cunoștințe suficiente pentru a putea accesa acest serviciu.  Din acest motiv, 

nici singurul grup de suport (care a avut continuitate de-a lungul timpului) nu s-a mai desfășurat. 

- În ceea ce privește administrarea tratamentului substitutiv, medicul prescriptor, împreună cu echipa 

medicală, au decis schimbarea pașilor pentru obținerea rețetei și prelungirea perioadei de rețetă, astfel 

încât clienții să vină mai rar în centru și să se reducă traficul zilnic. Echipa a constatat că pentru clienții 

stabilizați, prelungirea perioadei de rețetă îi avantajează, putând astfel să își programeze plecările în interes 

de serviciu sau in interes personal mult mai ușor, mai ales pentru clienții care aveau un program de lucru 

care coincidea cu programul de funcționare al centrului. Pe de altă parte, s-a constatat că reducerea 

contactului cu clienții, în unele cazuri, a dus la destabilizarea acestora – aceasta traducându-se prin 

recăderi de consum de opiacee sau prin consum exagerat de alcool. 

- O parte dintre clienți au întâmpinat dificultăți în a-și achita tratamentul și am fost nevoiți să găsim soluții 

pentru a le reeșalona plățile pe perioade limitate de timp. 

- Am suspendat testarea Hiv/hepatite pentru perioada stării de urgență și am reluat-o odata cu intrarea în 

stare de alertă, respectând toate procedurile de protecție. 

Din luna August, am obținut acreditarea ca Furnizor de servicii sociale și am devenit „CENTRUL DE ZI 

PENTRU ASISTENȚA INTEGRATĂ A ADICȚIILOR ARAS - CAIA ARAS”, urmată fiind de modificarea tuturor actelor în 

relația cu clienții – resemnarea contractelor, acordurilor terapeutice, fișelor de asistență socială și creșterea volumului de 

muncă în scopul realizării periodice a acestor documente. 

Psihologii colaboratori care își desfășurau activitatea în centru și-au mutat toate ședințele în spațiul virtual până 

la sfârșitul anului 2020. 

În luna Decembrie 2020, s-a decis modificarea/majorarea prețului tratamentului substitutiv, cu aplicare din luna 

februarie 2021. 
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4. CHECKPOINT ARAS  

 

Checkpoint ARAS București 

 

Checkpoint este un proiect al ARAS – Asociația Română Anti-SIDA și este primul centru de testare comunitară din 

România care se adresează exclusiv bărbaților care fac sex cu bărbați și femeilor trans (și pana în decembrie 2020 

singurul).  

 

Testarea pentru HIV, în România, încă poate fi un proces dificil, discriminatoriu și neprietenos cu cel care o solicită, mai 

ales dacă acesta este membru al comunității LGBTQI+. În acest context, ne-am dorit să creăm un centru unde testarea 

să fie și despre informare, empatie, înțelegere și respect, nu doar despre sânge, ace și frica de ace. 

Și am făcut-o! În AUGUST 2017 am început cu o singură locație și o zi de testare pe săptămână, în Club Queens - Bd. 

Carol I nr. 61.  

Ne-am dorit să nu existe bariera de comunicare între consilieri și oamenii care vin să se testeze, motiv pentru care 

consilierii sunt fie membri ai comunității, fie persoane foarte deschise cu aceasta. Majoritatea echipei Checkpoint este 

formată din voluntari, oameni din comunitate care oferă servicii pentru comunitate.  

În cadrul centrului pe lângă testare HIV, se realizează testare pentru Sifilis, Hepatită B și C, toate gratuit, anonim, 

confidențial și cu rezultatul pe loc.  

Serviciile Checkpoint ARAS nu se rezumă doar la testare. Consilierii noștri asigură partea de informare și consiliere pentru 

fiecare persoană care accesează serviciile centrului. Însă nu este suficient să vorbim despre un comportament sexual 

sănătos, trebuie să îl și punem în practică, motiv pentru care la Checkpoint oferim gratuit prezervative și lubrifiant, pentru 

toți cei care au nevoie. 

Provocările anului 2020  

În prima parte a lui 2020, Checkpoint ARAS a avut parte de o Evaluare a Calității serviciilor oferite. Evaluarea a vizat atât 

persoanele care au accesat serviciile furnizate de Checkpoint, cât și persoanele din grupul țintă care nu au vizitat încă 

centrul. Evaluarea a fost realizată de un evaluator extern cu o vastă experiență în lucrul cu Checkpoint-uri din Europa. 

Evaluarea a fost una pe mai multe niveluri: focus grup cu echipa ARAS, interviuri individuale cu strakeholders 

(reprezentanți ai ONG-urilor) și chestionar online pentru clienții și posibilii clienți. Sondajul online a înregistrat 204 

răspunsuri complete, 134 au urmat fluxul de întrebări pentru persoanele care au beneficiat de serviciile Checkpoint cel 

puțin o dată, în timp ce 70 de răspunsuri au urmat fluxul de întrebări pentru persoanele care nu au accesat încă serviciul. 
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Evaluare a arătat că aproximativ 90% dintre respondenții care au utilizat serviciul sunt „foarte mult” sau „mult” mulțumiți 

de aproape toate componentele serviciului. 

67% dintre respondenți au fost „foarte mult” sau „mult” mulțumiți de orele de deschidere. Când a fost întrebați despre 

opțiunile pentru extinderea serviciului, 50% au preferat „mai multe zile de testare” și 12,5% au bifat „mai multe ore de 

deschidere joi”. 

Confidențialitatea și anonimitatea au primit calificative ridicate de satisfacție și importanță oriunde au apărut în sondaj. 

Dintre cei care au folosit serviciul, jumătate au afirmat că confidențialitatea / anonimitatea sunt unul dintre cele două 

avantaje principale ale serviciului (celălalt fiind gratuitatea). Din același grup, 92% au fost „foarte mult” sau „mult” mulțumiți 

de confidențialitatea / anonimitatea oferit. 

Martie 2020, a reprezentat și pentru Checkpoint ARAS, ca pentru multe alte servicii, o grea încercare, fiind nevoiți să 

suspendăm activitatea pe perioada stării de urgență. 

 

În această perioada echipa Checkpoint a continuat să fie aproape de comunitate asigurând accesul la informații corecte 

și clare și prin servicii de consiliere oferite telefonic, prin intermediul rețelelor de socializare Facebook și Instagram dar și 

prin aplicațiile de dateing Romeo și Grindr.  

 

Perioada stării de urgență a permis echipei sa se concentreze pe dezvoltarea site-ului web al Checkpoint, o nevoie a 

grupului țintă ce a rezultat în urma evaluării calității serviciilor - www.checkpointaras.ro. Un site cu informații atât despre 

testare dar și despre ITS și alte subiecte de sănătate sexuală pentru bărbații care fac sex cu bărbați și femei trans.  

 

 

 

02 iunie 2020, Checkpoint ARAS se 

redeschide în condiții de siguranță, cu 

program 2 zile pe săptămână, marțea și 

joia și în program extins 17:00-21:00 

(nevoie determinată pe de o parte de 

masurile de protecție COVID dar și în 

urma nevoii clienților Checkpoint, 

rezultată în cadrul Evaluării calității serviciilor). 

 

Au fost implementate măsuri specifice menite să asigure realizarea testării în deplină siguranță atât pentru clienți cât și 

pentru echipa centrului.  

 

http://www.checkpointaras.ro/
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Condiții de siguranță și restricții specifice impuse de situație: programare obligatorie, furnizarea unui număr de telefon și 

un prenume (nu se verifică dacă este real și se stochează după ziua programării), sala de așteptare nu mai este folosită, 

programări spațiatr la 1 oră / client / cameră, toți clienții primesc prin SMS măsurile de siguranță pentru a fi testat (utilizarea 

măștii este obligatorie, luarea temperaturii la intrarea în centru, igienizarea mâinilor la intrarea și locuirea în incintă, 

dezinfectarea pantofi).  

 

Viitor 

 

Checkpoint ARAS își propune să ajungă la cât mai mulți oameni de la una an la altul, pentru a crește accesul comunității 

de bărbați care fac sex cu bărbați fi femei trans la testare HIV.  

 

Pentru București, ne dorim să ajungem la 3 zile de testare pe săptămâna, să revenim în Q Club pentru a putea păstra 

legătura vie cu comunitatea. 

 

 

Începutul lui 2021 va însemna deschiderea Checkpoint ARAS Cluj, un nou centru de testare pentru comunitatea 

Clujeană.  
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VI. PROIECTE ȘI CAMPANII  

 

HOME CARE 

ARAS, în parteneriat cu asociația ”Rămâi acasă”, implementeaza în municipiul Baia Mare proiectul “Servicii integrate și 

soluții holistice pentru nevoile bunicilor comunității – HOME CARE”, cofinanțat de Fondul Social European, cu durata de 

implementare de 30 de luni, începând din 23 august 2019. 

Pe parcursul anului 2020, în cadrul proiectului, au primit servicii de îngrijire la domiciliu 84 de persoane vârstnice, dintre 

care 35 primesc în continuare servicii de bază, asistență medicală, socială și psihologică. Serviciile de baza includ: 

îmbrăcare/ dezbrăcare, alimentație, prepararea hranei, menaj și spălătorie, plată facturi, facilitarea deplasării în exterior, 

acompaniere și socializare. Pentru fiecare persoană din grupul țintă, activitățile au fost realizate în conformitate cu 

planul de îngrijire individualizat/ evaluarea geriatrică. Intervențiile de bază au fost completate de asistență medicală, în 

primul rând monitorizarea parametrilor funcționali, aplicare tratamente, dar și educatie pentru sănătate și respectarea 

regulior de igienă, în conformitate cu planurile de intervenție individualizate. Serviciile de kinetoterapie, asistență 

juridică, consiliere socială și consiliere psihologică sunt disponibile pentru toți beneficiarii, în funcție de nevoile fiecăruia. 

De asemenea, persoanele vârstnice au primit echipamente necesare facilitării deplasării, în funcție de nevoi. 

Echipa proiectului și-a desfășurat activitatea constant, contribuind în acest an și la reducerea riscurilor legate de 

contractarea Covid 19 de către beneficiari care, ca urmare a serviciilor primite, si-au redus vizitele la unități sanitare, au 

primit la ușă cumpărăturile, au primit informații despre prevenirea Covid, au făcut față perioadelor de carantină. 
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“LIVE(RO)2-SUD: Program regional de prevenire, screening și diagnostic al pacienților cu boli hepatice cronice 

secundare infecțiilor virale cu virusuri hepatice B/D și C”, cod SMIS: 136208 

și 

„Program regional integrat de prevenire, depistare precoce (screening), diagnostic și direcționare către 

tratament al pacienților cu boli hepatice cronice secundare infecțiilor virale cu virusuri hepatice B/D și C din 

regiunile Nord-Est și Sud-Est – LIVE(RO) 2 – EST” cod SMIS: 13620 

 

În 2020, ARAS a început implementarea a 2 proiecte multiregionale de prevenire, depistare precoce (screening), 

diagnostic și direcționare către tratament a pacienților cu boli hepatice cronice secundare infecțiilor virale cu virusuri 

hepatitice B/D și C, în parteneriat cu Institutul Clinic Fundeni, în calitate de beneficiar pentru proiectul desfășurat în 

regiunile din Sudul României, și în parteneriat cu Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” din Iași 

(beneficiar) și cu Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sf. Spiridon” Iași pentru proiectul adresat locuitorilor regiunilor din 

Estul Romaniei. Proiectele sunt cofinanțate prin Fondul Social European, prin Programul Operațional Capital Uman, Axa 

prioritara 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei, Prioritatea de investiții 9.iv: Creșterea accesului la servicii 

accesibile, durabile și de înaltă calitate, inclusiv asistență medicală și servicii sociale de interes general, Apel de 

proiecte: POCU/ 755/4/9. 
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Aceste proiecte vor fi implementate până în decembrie 2023, urmând ca activitățile să se desfășoare câte 6 luni în 

fiecare județ. 

În cadrul acestor proiecte, ARAS va contribui la desfășurarea activității de screening prin recrutarea persoanelor 

vulnerabile și prin asigurarea colaborării cu cabinetele de medicină de familie care asigură în cadrul proiectului 

consultațiile aferente testării. De asemenea, ARAS va asigura acompanierea persoanelor pozitive la stadializare în 

vederea inițierii tratamentului. 

La finalul anului 2020 (în primele luni de proiect), ARAS și-a constituit echipele de proiect și a dezvoltat procedurile de 

lucru în vederea implicării în fiecare proiect a câte 120.000 de persoane, dintre care 75% persoane vulnerabile. 

 

POCU - TB 

Proiect “Organizarea de programe de depistare precoce (screening), diagnostic și tratament precoce al 

tuberculozei, inclusiv al tuberculozei latente” 

 

Participanți din județul Ilfov 

Activitatea de screening TB a avut loc în 31 de comune din Ilfov, totalizând un număr de 1740 participanți. Cooperarea 

unora dintre primarii și medicii de familie de pe raza județului a contribuit la mobilizarea remarcabilă din unele dintre aceste 

comune. Au existat însă și situații în care primăriile au respins oportunitatea evaluării radiologice a membrilor comunității 

- din cauza  temerilor legate de contaminarea locuitorilor cu Covid 19, atât prin adunarea lângă unitățile mobile, cât și de 

către membrii echipajului caravanei, veniți din exteriorul localității sau reprezentanți ai unui spital care tratează Covid. Au 

existat de asemenea  medici de familie care nu au contribuit deloc la mobilizarea pacienților din lista lor.  

Echipa de acompaniere a verificat dacă fiecare participant a primit rezultatele medicale și a contribuit la transmiterea 

acestora, în conformitate cu modalitatea precizată în formulare. Astfel, rezultatele au fost transmise persoanelor în cauză 

telefonic/whatsapp/mail, medicului de familie, instituției rezidențiale sau serviciului social.  

Dintre cele 100 de persoane cu suspiciune de tuberculoză, 37 au ajuns la dispensar pentru confirmare, trei au fost incluse 

în tratament și două au și încheiat tratamentul.  

Pentru celelalte 62 de persoane cu suspiciune TB, rezidenți în județul Ilfov:  

- declarațiile cu privire la confirmarea diagnosticului trebuie verificate suplimentar la dispensarele la care declară 

că au mers /urmează să mearga (34 de persoane)   

- 19 persoane necesită continuarea activității de motivare și facilitare a programării  pentru că amână să meargă 

la dispensar, invocând  

o alte probleme de sănătate,  

o programul de muncă,  

o teama de Covid (18 persoane).  
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- 6 persoane refuză să mearga la medic pentru confirmarea sau infirmarea suspiciunii 

- 1 pacient neagă ca ar fi făcut evaluarea radiologică 

- 2 dintre cele 62 de persoane au decedat, conform declarației persoanelor care răspund la telefonul de contact  

Consumatorii de droguri  

Screeningul radiologic al consumatorilor de droguri prin injectare s-a realizat în cea mai mare parte cu sprijinul centrului 

de asistență comunitară și reducerea riscurilor Titan, serviciu social al ARAS.  

268 de persoane dependente de droguri au participat la screening, dintre care doar 109 au putut fi anunțate cu privire la 

rezultate. Anunțarea rezultatelor a fost îngreunată de faptul că începând cu luna decembrie nu au mai fost disponibile 

materialele de injectare sterile pe care le solicită beneficiarii serviciilor și vizitele acestora la serviciile de reducere a 

riscurilor au fost radical reduse, implicit și posibilitatea de contactare în vederea transmiterii rezultatelor / motivării pentru 

programarea la dispensar în cazul celor suspecți. Menționăm faptul că aceste persoane participante la screening au 

precizat că doresc să primească rezultatul prin intermediul serviciului social ARAS, pe care acum nu îl mai accesează 

frecvent. 

Dintre cei 15 participanți ce prezintă suspiciune pentru tuberculoza, doar 3 au mers până acum către dispensare. O 

persoană a fost diagnosticată cu tuberculoza MDR și a fost internată, iar altor doi beneficiari li s-a infirmat diagnosticul de 

tuberculoză.  

3 dintre beneficiarii cu suspiciune de tuberculoză care au primit rezultatul refuză să meargă la dispensar, motivând că se 

tem că nu vor mai avea unde să locuiască dacă persoanele cu care locuiesc vor afla ca au sau au avut tuberculoză (nu 

vor crede că începerea tratamentului face ca tuberculoza să nu mai fie transmisibilă).  

Reluarea schimbului de seringi în cadrul serviciilor fixe adresate consumatorilor de droguri (preconizată pentru începutul 

lunii aprilie) va crește șansele pentru anunțarea celorlalte rezultate. 

Tabel comparativ referitor la anunțarea rezultatelor: 
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Tabel comparativ cu rezultatele acompanierii: 

 

   

Săptămâna Internaționala a Testării   

 

 

 

ARAS, cu susținerea Coaliției Plus, a organizat în România prima ediție a Săptămânii 

Internaționale a Testării, între 23 și 29 noiembrie 2020. 

 

Săptămâna Internațională a Testării este o inițiativă a Coaliției PLUS,  rețea internațională de luptă împotriva SIDA și a 

hepatitelor virale, în care ARAS este membră. Campania își propune sensibilizarea publicului larg și a persoanelor 

vulnerabile la problematica testării HIV, un primul pas ce trebuie făcut în lupta împotriva acestei epidemii. 

 

În cadrul acestei prime ediții, ARAS în parteneriat cu Institutului Național de Boli Infecțioase „Prof. 

Dr. Matei Balș” a derulat un proiect pilot de autotestare în întreaga țară, cu scopul de a crește 

accesul la testare HIV pentru toate categoriile de populație astfel încât cât mai multe persoane să-și cunoască statusul 

serologic, să înceapă tratamentul corespunzător contribuind la stoparea transmiterii. 

 

Datorita sprijinului oferit de Coaliția Plus, 700 de persoane s-au putut testa la domiciliu folosind 

un auto-test HIV, pe care ARAS l-a trimis gratuit, prin curierat rapid. Pentru că protecția rămâne 

cel mai eficient mod de a preveni HIV, autotestul a venit însoțit și de prezervative, oferite gratuit de 

Durex România, partener ARAS în campaniile de prevenire și testare HIV.   

 

Consilierea pre-testare HIV a fost asigurată printr-un model inovator, aceasta realizându-se prin vizionarea unui video 

urmat de un scurt chestionar online pentru a ne asigura că oamenii au vizionat și înțeles informațiile oferite.  
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Proiectul pilot a fost unul de succes reușind să ajungem într-o perioadă foarte scurta la un număr de peste 860 de 

persoane, dintre acestea 56% ne mai făcând un test HIV până la acel moment.  

 

 

 

Rezultate:  

 

• 868 solicitări pentru autoteste primite; 

• 58% bărbați, 41% femei; 

• 56% nu s-au mai testat anterior pentru HIV; 

• 40% persoane testate cu peste 1 an în urmă; 

• 25% MSM; 

• 650 de autoteste trimise prin curier rapid; 

• 490 de clienți au raportat rezultate ( peste 75%); 

• 7 rezultate pozitive (toți MSM, toți din București); 

• 7 persoane conectate la servicii de tratament; 

 

 

STOPS WITH U  

 

Campania STOPS with U este o campanie derulată la nivel internațional, care are 

scopul de a opri valul de discriminare cu care se confruntă persoanele care trăiesc cu HIV. În cadrul acestui proiect, alături 

de ARAS și de alți parteneri din societatea civilă, a fost realizat și un experiment video care evidențiază modul în care 

românii se raportează la persoanele diagnosticate cu HIV. 



33 

 

 

Campania și-a propus de asemenea să aducă în atenția publicului 

conceptul N=N (Nedetectabil=Netransmisibil) și să transmită 

povestea de viață a persoanelor care trăiesc cu HIV pentru a scădea 

stigmatizarea și discriminarea față de acestea. În acest sens 4 

influenceri/blogeri din România s-au întâlnit virtual (din cauza 

situației actuale, întâlnirile pe viu nu au putut avea loc) cu patru 

persoane care trăiesc cu HIV și au transmis publicului care îi 

urmăresc povestea acestora.  

În cadrul acestei campanii s-a realizat STUDIUL: Între teamă, stigmă 

și acceptare - ce cred românii despre persoanele care trăiesc cu 

HIV?.  

            Peste 27.000 de persoane au urmărit video-ul campaniei 

publicat pe canalul de Youtube al ARAS.   

 

 

 

 

 

ARAS și DUREX 

ARAS și Durex au început în 2019 un parteneriat puternic în lupta 

împotriva HIV continuat și în 2020 prin campania „Be a LOVE 

Hero” care constă în donarea a 10% din valoarea vânzărilor 

pachetelor roșii Durex din perioada 1 septembrie – 31 octombrie 

2020. 

 

În urma campaniei din 2019, cei de la Durex au donat către ARAS 

80.000 de euro pentru achiziționarea a 8.000 de teste și 

deschiderea a două noi centre de testare. 

 

Din cauza restricțiilor și incertitudinilor determinat de pandemia de 

COVID-19 deschiderea noilor centre de testare a fost amânată 

pentru 2021. La începutului lui 2021 urmând să fie deschis primul centru de testare în Cluj Napoca  
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CENTRUL ARDOR  

În anul 2020 am avut mai multe activități, iar o mare parte dintre acestea s-au desfășurat on-line din cauza stării de 

urgență și a pandemiei. 

La jumătatea  lunii februarie am început o colaborare  cu dna dr. Iuliana Balteș (Policlinica Caraiman), unde 

beneficiarele noastre  aveau posibilitatea de a face un test Papanicolau și secreție - gratuit, dar nu am apucat să 

acompaniem decât 6 femei, deoarece am intrat în stare de urgență și totul s-a sistat.  

Am colaborat cu SECS, care ne-oferit teste de sarcină pentru a le distribui în comunitate și la centrul Ardor. 

Vreau să menționez că, în timpul stării de urgență, am reușit să ne adaptăm și am lucrat foarte bine și prin intermediul 

rețelelor de comunicare și socializare. 

Am colaborat în această perioada și am soluționat foarte multe cazuri cu ajutorul diverselor instituții: Judecătoria 

sectorului 5, Primaria sector 5, Protecția copilului sector 5, cu toate că nu au existat proceduri pentru  starea de 

urgență/alertă. În această perioadă, am întocmit pentru beneficiarii noștri:  declarații pe propria răspundere (menționez 

că o mare parte dintre beneficiarii noștri nu știu să scrie și să citeasca, nu au telefoane, nu au acces la internet etc); am 

depus online: dosare pentru acordare de ajutoare de urgență, prestații sociale, indemnizații de handicap, stimulent de 

handicap etc. Am fost nevoite să folosim telefoanele noastre atât pentru a depune dosarul online, cât și pentru 

anchetele care se faceau tot online (am mers acasa la beneficiarii unde s-a desfășurat  ancheta pe whatsapp). 

Împreună cu GAL (grupul  de acțiune locală), am distribuit în comunitate fructe și materiale igienice, oferite de primaria 

sectorului 5, alți beneficiari  care nu aveau venit (au muncit la negru până în pandemie), au fost îndrumați și conectați la 

serviciile Primăriei sectorului 5, pentru a beneficia de alimente, la fel  s-a întâmplat și cu cei care erau izolați (care 

veneau din alte țări), au fost consiliați telefonic, li s-au oferit pachete alimentare și au fost îndrumați către Institutul 

Marius Nasta pentru a se testa. 

Din cauza pandemiei, anul acesta nu am putut face nici o activitate cu copiii, nu am făcut nici o tabără… Însa 50 de 

familii numeroase au beneficiat de pachete  cu alimente și dulciuri, această activitate s-a desfășurat înainte de Crăciun, 

fapt de care s-au bucurat atât copiii, cât și părinții acestora… O mamă chiar mi-a spus ”Cred că Dumnezeu v-a trimis  la 

mine în seara asta…. căci copiii mei (3 la număr) în seara asta nu aveau ce să mănânce, iar eu nu știam unde să mă 

duc…și ce să fac…” Am distribuit pachetele într-o singură seară, la fiecare domiciliu al familiei, pentru a respecta 

regulile și a proteja  atât oamenii, cât și pe noi; pe lângă pachetele cu alimente, am dat și măști la cei care se prezentau 

fără mască. Vreau să spun că, după ce am distribuit pachetele, am primit apeluri telefonice de la beneficiari care au vrut 

să ne mulțumeasca și să ne spună că “în sfârșit, au și ei ce să pună sub brad…. și că niciodată copiii lor nu au avut 

atâtea dulciuri”… Un copil mi-a spus ca la el nu a venit niciodata Moș Crăciun acasă… mi-a spus ca “Moșu’ nu vine 

decât la școală!! Eu acolo am bradu’!!!”…Mama lui îi spusese că, ”dacă Moșu’ vine la școală, acasă nu mai vine…” 

În octombrie 2020, cu ajutorul unui domn binevoitor care s-a oferit  să mediteze  la limba engleză copii cu vârste între 8-

14 ani,am format un grup de 12 copii din comunitate care au acces la telefon și  internet, iar aceștia  beneficiază și azi 

de cursurile acestui domn. 
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 Am colaborat cu Partida RRomilor, am referit și am acompaniat beneficiari care aveau nevoie de recomandări pentru 

copii, ca să meargă mai departe la liceu pe locurile special pentru rromi. 

De menționat este faptul că în perioada de urgență am consiliat social foarte multe persoane, problema lor cea mai 

mare a fost că nu aveau hrană, majoritatea lucrau la negru sau strângeau fier vechi și PET-uri, pe care apoi le vindeau, 

din asta își asigurau traiul de zi cu zi, din asta își creșteau copii… iar când li s-a impus să stea în case, deja au intrat în 

panică… nu știau cum se vor descurca… de multe ori plângeau la telefon și ne spuneau că nu au ce să le ma dea de 

mâncare copiilor; i-am îndrumat către cantina socială (cantina Veseliei și Supa Comunitară), unde mai primeau câte 

ceva de mâncare. Problema la cantina socială este că trebuiau să dovedească, cu acte, câți copii au, câte persoane 

sunt în familie. Fără acte, nu puteau primi mâncare. Au fost și cazuri când au primit doar o ciorbă / supă, pe motiv că nu 

mai au mâncare. În general, oamenii care nu erau beneficiari direcți ai cantinei primea doar mâncare, fără pâine, 

deoarece pâinea era doar pentru abonați. Din păcate, există copii în Ferentari care nu au certificate de naștere pentru 

că au fost pierdute, sau nu au fost transcrise (pentru copiii născuți în alte țări) – transcrierea și legalizarea acestui act 

costă mult și părinții preferă să facă altceva cu acei bani. 

Am venit în sprijinul beneficiarilor atât cât ne-am putut permite, cu măști mai ales, pentru că, fără măști, nu aveau acces 

nici la cantină, nici în magazine. În multe cazuri, exista o singură mască pentru toată familia, pe care o foloseau pe rând, 

când ieșeau. 
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VIII. COMUNICARE 

 

DEPARTAMENT COMUNICARE 

 

Declararea pandemiei SARS-CoV-2, interdicțiile de deplasare din perioada de urgență și celelalte restricții din starea de 

alertă, ulterioară, numeroasele necunoscute medicale și de interacțiune legate de noul coronavirus, blocajele de traseu 

survenite în ritmul curent al îngrijirilor nu doar că au suspendat temporar sau reajustat o mulțime de servicii sau 

activități, dar și comunicarea aferentă a migrat în proporție foarte mare din spațiul fizic în cel virtual și s-a amplificat ca 

volum. 

 

Departamentul de comunicare ARAS a asigurat, și în 2020, comunicarea internă, constând în informarea personalului 

despre evenimentele curente ale asociației, ale altor organizații partenere, conexiuni intercentre, interdepartamente, 

circulația mesajelor de interes pentru buna desfășurare a activității: anunțuri interne, revista presei de specialitate și 

monitorizarea presei despre asociație, actualizări date, conferințe, cursuri, articole ştiinţifice, noutăți legislative.  

 

Pe durata perioadei de urgență COVID-19, #StaiAcasă, comunicarea internă a difuzat zilnic personalului ARAS un 

buletin de informare provenit din surse medicale autorizate (OMS, Ministerul Sănătății, presă medicală, selectate de 

MedicalManager.ro) despre noul coronavirus și măsurile oficiale de protecție, circulație etc., astfel încât nimeni să nu 

rămână neinformat. Acesta a venit în completarea sesiunilor de instruire în prevenirea infecției cu SARS-CoV-2, 

susținute de echipa de medicina muncii a ARAS, și a sesiunilor de terapie psihologică la distanță, acordate echipei și 

moderate de un medic psihiatru din exteriorul asociației. În același timp, publicația a fost o primă resursă de informare 

pentru a putea răspunde întrebărilor adresate de către clienți, cel puțin în nebuloasa primelor săptămâni ale pandemiei.  

 

Comunicarea externă 

Față de perioada pre-pandemie, apelurile de telefonie fixă (inclusiv linia verde SIDA Helpline) au fost suspendate și 

transferate către mesageria Facebook a ARAS și către e-mail-ul general al asociației, până la inițierea unui număr de 

telefon mobil provizoriu, pentru consilierea Helpline, și a unei adrese de e-mail specializate: helpline@arasnet.ro (puțin 

accesată, însă).  

 

În lipsa contactului offline, am asigurat public, prin pagina de Facebook și site-ul ARAS/Noutăți legătura clienților cu 

specialiștii ARAS, prin materiale filmate, interviuri cu profesioniști reputați din sistemul public de sănătate (despre 

tratamentul ARV), publicații despre reducerea riscurilor, adaptată la pandemie, sondaje online, investigând nevoile și 

ideile clienților, în vederea îmbunătățirii serviciilor noastre. 

mailto:helpline@arasnet.ro
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Direct sau prin consultare cu unii colegi specializați, dept. de comunicare a răspuns în scris întrebărilor sosite prin 

mesageria instant a Facebook sau prin e-mail-ul asociației, referitor la: disponibilitatea medicației pentru persoanele 

care trăiesc cu HIV, riscuri COVID-19 în cazul frecventării spitalelor pentru tratament/alte servicii de sănătate, liste de 

așteptare pentru tratament substitutiv (inclusiv cetățeni străini blocați în țară de lockdown sau cetățeni români rămași 

fără resurse în străinătate), întrebări diverse de la persoane recent diagnosticate cu HIV, de la sănătate la drepturile 

omului, opțiuni practice de testare pentru HIV/hepatite, coinfecția HIV/SARS-CoV-2, profilaxia pre-expunere (PrEP) la 

infecția cu HIV, temeri referitoare la propria sănătate în raport cu riscul COVID-19 etc. 

 

S-au înregistrat cereri de informații despre și oferte de voluntariat, solicitări de sprijin pentru redactări de licențe 

universitare în domeniul HIV, mediere de interviuri pentru presă, din partea jurnaliștilor, interesați de dificultățile de 

adaptare la condițiile de pandemie ale clienților și echipelor ARAS, solicitări de participare a ARAS la lucrări de 

cercetare. 

Echipa de comunicare a făcut cunoscute activitățile asociației în rândul Coalition PLUS, principalul sprijin financiar al 

ARAS în pandemie: au fost colectate, traduse, adaptate, anonimizate și ilustrate (foto-video) interviuri ale 

clienților/specialiștilor ARAS despre provocările pandemiei în viețile/activitatea lor. Acestea au fost incluse în newsletter-

ul de uz intern al Coalition PLUS, ”Covid-19 INFO”, difuzat tuturor membrilor săi internaționali, postate pe grupul intern 

de Facebook ”Coalition PLUS Solidaires”, dar și pe pagina web și în rețelele sociale ale Coalition PLUS. 

 

Totodată, pe canalele ARAS de comunicare au fost efectuate și difuzate traduceri de materiale-manifest: mesaj de 

încurajare adresat de Președinta Coalition PLUS către activiștii acesteia, în noul context sanitar; declarație de poziție a 

Coalition PLUS despre răspunsul necesar în fața COVID-19; transcript video despre ajutorul de urgență acordat de 

Coalition PLUS; campanie colectă de fonduri internațională Coalition PLUS; declarație de poziție a Forumului societății 

civile privind drogurile în context COVID-19 etc., flyer-e din campanii comune (prima ediție a Săptămânii Internaționale a 

Testării etc.).  

 

Comunicarea externă a inclus și relaționarea cu presa pentru interviuri, redactarea și difuzarea a șapte comunicate de 

presă (unele în colaborare) și a 10 comunicări de presă diverse (scrisori deschise, apeluri către guvernanți, în sprijinul 

persoanelor vulnerabile, definire politici restanțiere); crearea de conținut pentru pagina de Facebook – cu o regularitate 

medie de 2-3 postări/săptămână: noutăți, evenimente, campanii, lansări proiecte, atenționări sanitare, sondaje, 

modificări program/publicitare centre/servicii ARAS, zile internaționale, declarații de poziție, memorii, petiții; informații 

pentru publicul larg, informații pentru clienți, informații despre proiecte în parteneriat; recrutări voluntari, posturi vacante; 

recuperări arhivistice; texte pentru promovarea strângerii de fonduri (3,5%), evidențierea sprijinului primit de la 

finanțatori și donatori. Campania locală de promovare a autotestării pentru HIV a ocazionat crearea contului Instagram 

al ARAS. Câteva dintre aceste materiale se regăsesc aici: http://arhiva.arasnet.ro/multimedia/noutati/. 

 

http://arhiva.arasnet.ro/multimedia/noutati/
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Ne-au sprijinit, în 2020, să ajungem la cât mai mult public următorii reprezentanți media: 360Medical,ro, Adevărul de 

week-end, Agerpres, Amos News, Arhiva de sunet, Ce se întâmplă, doctore?, DC News, Decât o revistă, Medical TV, 

Medicalmanager.ro, Radio Vocea Speranței, Republica, Politici de sănătate, RO Health Review, Sănătatea buzoiană, 

Sănătatea TV, Smartliving.ro, Știri ONG, Viața medicală,Vice România ș.a. 

 

Anul 2020 a însemnat prima ediție online a Zilei Internaționale a Lumânărilor Aprinse, în cei aproape 30 de ani de 

existență a ARAS, care avea tradiția de a celebra această zi în spații publice cu vizibilitate. Date fiind condițiile de 

lockdown din martie-mai trecute, ea a fost înlocuită printr-o evocare foto a ceremoniilor anterioare -- o memorie a 

memoriei, pe decenii: anii ‘90/2000/2010. 

 

ARAS s-a asociat şi a promovat, prin intermediul website-ului şi/sau al paginii de Facebook, campanii internaționale ca 

”Sprijin, nu pedepse!”, împreună cu partenerii din Drug Policy Network South-East Europe (postări ritmice, în preajma 

zilei de 26 iunie, Ziua Mondială Antidrog); Săptămâna Internațională a Testării, în colaborare cu Coalition PLUS (în 

preliminariile zilei de 1 Decembrie – Ziua Mondială SIDA). 

 

Alte activități de documentare și recuperare, la cerere, sprijinite de dept. comunicare (contribuție  cu informații, texte, 

foto-audio-video/promo): 

▪ un istoric al Centrului de reducere a riscurilor ARAS Titan (capitalizare); adaptarea ARAS la criza COVID-19 

(HepHIV 2020, advocacy), colecție de mărturii clienți (broșură Coalition PLUS, AFRAVIH 2020) etc. 

▪ ”Mesajele de prevenire HIV în muzica anilor ’90” (Arhiva de sunet); ” HIV/SIDA și arta românească” (Semper 

Musica); ”Prezervativul ca instrument de reducere a riscurilor de infectare cu HIV în campaniile asociațiilor din 

Europa” (AIDES, Franța). 

▪ Promovare a piesei de teatru independent ”Infinit pozitiv” (creație ArtHub), o istorie românească a infecției cu HIV în 

șase acte, la a cărei documentare a participat directorul ARAS (ca, de altfel, și la interviurile „Arhiva de sunet”, 

„Semper Musica” sau „Decât o revistă” -- o istorie a educației pentru sănătate în România). 
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IX. CERCETARE 

 

• COMUNICA  

 

Proiectul COMUNICA este un proiect de cercetare care își propune să dezvolte deprinderi sănătoase privind 

comportamentele sexuale a bărbaților gay, bisexuali și alți bărbați care fac sex cu bărbați din Romania. Proiectul testează 

o metoda de consiliere online în care comunicarea dintre client și psihoterapeut se realizează prin text, folosind o aplicație 

mobilă. 

 

În cadrul acestui proiect ARAS asigură consilierea și testarea participanților la momentul includerii în studiu și la un an 

după. Participanții se pot testa la domiciliu pentru HIV și Sifilis folosind metoda self-testing dar și pentru Gonoree și 

Chlamydia (oral, anal și uretral) prin metoda self-sampling. Testele de Gonoree și Chlamydia sunt trimise pentru procesare 

și testare în Marea Britanie.  

 

Testarea este însoțită de consiliere ce se realizează telefonic, iar kitul de testare este trimis prin curier rapid.     

Proiect finanțat de: National Institute for Health, SUA  

Parteneri: Rutgers University, Yale University și Asociția Eu sunt! Tu? 

 

• PrEP Romania  

PrEP Romania este primul și singurul proiect de acest fel de la noi din tara. Proiectul deși este unul de cercetare își 

propune pe lângă testarea unei intervenții față în față pacient-terapeut și a unei aplicații mobile, ambele menite să crească 

aderența persoanelor care iau PrEP, și dezvoltarea unui protocol național de oferire PrEP.  

 

Proiectul se adresează bărbaților gay, bisexuali și alți bărbați care fac sex cu bărbați și se desfășoară în București și Cluj-

Napoca în parteneriat cu INBI Prof. Dr. Matei Balș și Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Cluj-Napoca.  

 

În prima fază a proiectului (Sept. 2020 – Iul. 2022) 30 de persoane vor primi PrEP pentru 6 luni, iar dacă aceasta este de 

succes va urma F2 care va include alte 120 de persoane. 

 

*Proiectul nu își propune să demonstreze eficiența PrEP, aceasta fiind deja o certitudine.  

 

Proiect finanțat de: National Institute for Health, SUA  

Parteneri: Rutgers University, Yale University, INBI Prof. Dr. Matei Balș și Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Cluj-Napoca.  
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• SEXTRA 

 

SEXTRA este un proiect internațional de cercetare al Coaliției Plus, explorator și descriptiv, care vizează identificarea 

factorilor determinanți ai HIV și a nevoilor de sănătate sexuală ale lucrătorilor sexuali bărbați, femei trans, bărbați trans și 

care își oferă serviciile pe internet în 7 țări: Bolivia, Ecuador, Maroc, Mauritius, Portugalia, Canada și România. 

 

 

Proiect finanțat de: AnRS Franța prin Coaliția Plus  

Parteneri: GAT Portugalia, PILS, Rezo, Kimirina, ALCS. 
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X. CAPITALIZARE / Pôle Capitalisation din cadrul Direcției Parteneriate și Capitalizare a Coalition PLUS 

 

1.1 CONTEXT 

  

1.2 PRINCIPALELE REALIZĂRI/ACTIVITĂȚI DESFĂȘURATE ÎN 2020 

1.2.1. Structurarea Departamentului de Capitalizare  
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1.2.2. Activitatea Departamentului de Capitalizare – activitate transversală în cadrul Secretariatului Coalition 

PLUS  
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1.2.3 Atelierele de capitalizare a experiențelor și expertizelor dezvoltate/furnizate organizaţiile membre şi 

partenere ale Coalition PLUS în contextul crizei sanitare Covid -19 

 

1.2.4 Sprijinul tehnic acordat proiectului RIPOSTE 

1.2.5 Capitalizarea la ARAS 



45 

 

broşuri de prezentare
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XI. SPRIJIN COVID 

 

SPRIJIN COVID 

 

Continuarea activităților și oferirea de servicii de prevenire, testare și harm-reduction a fost posibilă pe timp de pandemie 

datorită sprijinului oferit de Coaliția Plus, Gilead (prin apelul de proiecte „Suport COVID” deschis implementatorilor de 

granturi) și Sidaction.  

 

Sprijinul oferit de aceste 3 entități a permis ARAS să mențină în permanență deschise serviciile de tratament substitutiv 

pentru consumatorii de droguri, reluarea după perioada de urgență a serviciile de teren, de harm-reduction și de testare 

asigurând prin suportul financiar oferit de acestea materiale de protecție atât pentru personalul ARAS cât și pentru clienți 

(măști, dezinfectanți etc.). 

 

Suportul oferit de Coaliția Plus a permis echipei ARAS să se adapteze noului stil de a lucra la distanță 

prin achiziția de softuri de comunicare online, de echipamente și materiale de protecție. Mai mult de atât 

Coaliția Plus a înțeles cât de apăsătoare este toată această situație și că există un nivel ridicat de 

presiune la care este supusa echipa ARAS din cauza noilor masuri și restricții determinate de pandemia 

de COVID-19 și a asigurat suport psihologic tuturor angajaților ARAS indiferent dacă aceștia 

lucrează în servicii, direct cu beneficiari sau în echipa de management, lucrând de la domiciliu.  

 

Grantul oferit de GILEAD organizațiilor implementatoare de granturi pentru a face față provocărilor 

determinate de pandemie a asigurat ARAS necesarul de materiale de prevenire COVID (măști de protecție, dezinfectanți 

de mâini, dezinfectanți de suprafețe, mănuși etc.) pentru personalul ARAS și beneficiari.  

 

Reluarea activității de testare din cadrul Checkpoint ARAS București a fost posibilă datorită grantului 

suplimentar oferit de Sidaction organizațiilor cu proiecte în implementare. Acesta a permis reluarea 

activităților în deplină siguranță atât pentru personal cât și pentru cei care au accesat serviciile noastre.  

     

ARAS mulțumește celor trei donatori fără de care activitățile nu ar fi putut continua.  

 

 



 

 

 


