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Intro 
 

ARAS este o organizaţie non-guvernamentală înregistrată oficial la 10 aprilie 1992, în 
Bucureşti. Membrii ei fondatori au fost un grup de tineri studenţi, medici, profesori, 
arhitecţi şi ingineri, îngrijoraţi de amploarea pe care o luase răspândirea infecţiei cu HIV 
în România, în condiţiile lipsei oricăror servicii de prevenire HIV sau de asistenţă socială 
pentru persoanele afectate de HIV/SIDA, după accidentul epidemiologic de la sfârşitul 
anilor ’80.  

Misiunea organizaţiei constă în: informarea şi educarea tuturor categoriilor de populaţie 
asupra pericolului reprezentat de SIDA şi asupra mijloacelor de prevenire a infecţiei cu 
HIV; promovarea atitudinii de sprijin, apărarea drepturilor şi intereselor persoanelor 
infectate şi/sau afectate de HIV; crearea unor servicii de asistenţă medico-socială 
pentru persoanele care fac parte din grupurile dezavantajate social. 

Principalele valori promovate de ARAS sunt: non-discriminarea, recunoaşterea dreptului 
fiecăruia la informare, educaţie, la servicii medicale şi sociale de calitate, dreptul la 
confidenţialitate, caracterul non-profit al asociaţiei, centrarea pe comunitate, 
voluntariatul, profesionalismul, flexibilitatea şi adaptabilitatea. 
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Carte de vizită 
 

Cele mai importante realizări ale asociaţiei pot fi considerate premierele pe care le-a 
introdus în domeniu, la nivelul ţării noastre. Dintre acestea, enumerăm, pe scurt, faptul 
că: 

• ARAS a fost primul ONG românesc axat pe servicii legate de infecţia cu HIV/SIDA şi 
una dintre primele organizaţii non-guvernamentale alcătuite din voluntari. 

• SIDA Helpline, primul serviciu naţional 
de informare cu privire la HIV/SIDA îi 
aparţine ARAS. Deşi la începuturile sale, 
în 1993, era o linie telefonică de 
informare şi suport cu apel la tarif normal 
în reţeaua naţională de telefonie, dar şi 
cu program limitat, la mai puţin de 10 ani 
distanţă a devenit linie verde, cu 
program permanent (2002). 

• Experienţa acumulată ne-a permis să 
oferim training pentru alte ONG. 
ACCEPT, Fundaţia „Alpha transilvană” 
din Târgu-Mureş, din care ulterior s-a 
desprins un nucleu ce a dat naştere 
actualului SMURD (Serviciul mobil de 
urgenţă, reanimare şi descarcerare), 
sunt doar cîteva exemple. 

• A creat primele grupuri de suport 
pentru adulţii cu HIV/SIDA din ţară 
(1995). 

• A încurajat şi sprijinit apariţia mai 
multor organizaţii ale persoanelor cu HIV/
SIDA („Noi şi ceilalţi” , „Fundiţa roşie”, 

„Sănătatea 2000”, „Sens pozitiv”, Uniunea Naţională a Organizaţiilor Persoanelor 
Afectate de HIV/SIDA) sau ale foştilor consumatori de droguri injectabile 
(„Integration”). 

• A introdus în România consilierea pre- şi post-testare HIV şi este promotoarea instruirii 
profesionale în domeniu, destinată profesioniştilor din domeniul sănătăţii (medici, 
asistenţi medicali şi moaşe) şi acreditată ca educaţie medicală continuă. 

• Este iniţiatoarea activităţilor de informare pentru grupuri vulnerabile greu-accesibile, 
în chiar locul în care acestea trăiesc sau lucrează; a desfăşurat primele programe de 
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reducere a riscurilor asociate drogurilor injectabile şi primele programe de reducere 
a riscurilor de infecţie cu HIV/alte infecţii cu transmitere sexuală pentru persoanele 
care practică sexul comercial etc. 

Modelul serviciilor ARAS de prevenire şi cel al serviciilor sociale pentru persoanele cu HIV/
SIDA au fost urmate şi reproduse, de-a lungul anilor, de tot mai multe organizaţii. 

Serviciile oferite de asociaţie sunt acreditate de statul român şi recunoscute la nivel 
internaţional. În acelaşi timp, asociaţia contribuie la elaborarea de documente 
strategice în domeniul HIV/SIDA (Strategia naţională HIV/SIDA, Strategia naţională 
antidrog). 

Dintre membrii fondatori ai asociaţiei, unii se află şi acum în structurile ei – un exemplu 
este directorul executiv al acesteia sau doi dintre actualii membri ai consiliului de 
administraţie –, alţii au rămas în continuare simpatizanţi, consultanţi, donatori. 
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Minicronologie 
• 1992: ARAS organizează prima sa campanie estivală de informare, pe litoralul Mării 

Negre, implicând circa 100 de voluntari; de atunci, acest tip de campanie s-a 
desfăşurat cu regularitate în fiecare an. 

• 1993: Primul serviciu SIDA Helpline, deschis pe bază de voluntariat. 

• 1995: Se conturează primul grup de autosuport pentru persoanele cu HIV/SIDA. Are 
loc demararea programului ARAS de asistenţă psihosocială, destinat adulţilor şi 
vizând respectarea drepturilor acestora şi integrarea socială. Primele quilt-uri 
româneşti, dedicate copiilor care au murit de SIDA în orfelinate, au fost desfăşurate 
în cadrul unei ceremonii internaţionale de profil, la San Francisco. Şi acest gen de 
eveniment va fi reiterat anual de ARAS, în spaţii publice din România.  

• 1997: Este dotat cu echipament şi inaugurat cabinetul stomatologic ARAS, model de 
bună practică în oferirea de servicii stomatologice (aplicarea precauţiilor 
universale). 

• 1999: Primele centre de consiliere şi testare voluntară HIV sunt deschise la Bucureşti, 
Constanţa şi Iaşi, în colaborare cu Direcţiile de Sănătate Publică locale. În acelaşi 
an, începe proiectul „Seară de Seară”, adresat persoanelor implicate în sexul 
comercial (prostituate, proxeneţi, combinatori). Inaugurarea unui proiect vizând 
informarea adulţilor şi copiilor străzii cu privire la riscurile infectării cu HIV şi cu alte 
infecţii cu transmitere sexuală (ITS). 

• 2000: Iniţierea unui proiect de prevenire a riscurilor asociate consumului de droguri 
injectabile. 

• 2002: ARAS este membră fondatoare şi coordonatoare a Romanian Harm Reduction 
Network [Reţeaua română de reducere a riscurilor asociate consumului de droguri 
injectabile]. În acelaşi an, asigură secretariatul Comisiei Naţionale Multisectoriale 
SIDA (CNMS). Iniţiatoare şi participantă directă la concepţia CNMS, ARAS a 
contribuit masiv la elaborarea şi actualizarea Strategiei naţionale SIDA, deţinând, în 
acelaşi timp, un rol important în reforma legislativă din domeniul HIV/SIDA. 

• 2003: Rol decisiv în redactarea aplicaţiei României la finanţarea disponibilă prin 
proiectul Fondului Global şi al Băncii Mondiale, program gestionat de Fondul Global 
de Combatere a HIV/SIDA, Tuberculozei şi Malariei (FGSTM). FGSTM este un 
parteneriat al guvernelor, al societăţii civile şi al mediului internaţional de afaceri. 
Creat în 2002, şi-a propus să aloce resurse considerabile pentru a combate aceste 
trei cele mai devastatoare boli din lume. Fondurile sunt canalizate către regiunile 
cele mai afectate, dintre care face parte şi România. 

• 2004: Din luna martie, ARAS este implementator al programului FGSTM în România 
(Runda a II-a): Combaterea HIV/SIDA – un răspuns cuprinzător, coordonat, 
multisectorial în România. În afară de Capitală, ARAS numără filiale la Bacău, Braşov, 
Cluj, Constanţa, Dolj, Iaşi, Neamţ, Timiş şi un punct de lucru la Arad, la nivelul cărora – 
şi al judeţelor limitrofe – a avut şansa de a-şi extinde programele începute la 
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Bucureşti. 

• 2005: Sub înaltul patronaj al Preşedintelui României, în noiembrie, ARAS a organizat şi 
găzduit la Bucureşti prima sa conferinţă cu participare internaţională, axată pe: 
„Servicii durabile pentru grupurile vulnerabile". 

• 2006: ARAS este invitată să facă parte din Colegiul Prim-Ministrului României pentru 
consultarea asociaţiilor şi fundaţiilor. În colaborare cu artistul hip-hop 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 
(InvataSaAlegi.wordpress.com). ARAS lansează primul studiu aprofundat, realizat în 
România, referitor la perspectiva practicantelor sexului comercial asupra transmiterii 
HIV/SIDA şi a altor infecţii cu transmitere sexuală. Au loc numeroase reprezentaţii 
teatrale în licee, susţinute de voluntarii ARAS, liceeni şi studenţi, în cadrul proiectului 
de prevenire HIV prin teatru: „SIDA – o problemă care te priveşte!”. Grupul 
„Smiley” (Vis de adolescent) îşi alcătuieşte propriul club, cu propriul program de 
petrecere a timpului liber: adolescenţi-actori pe o scenă de teatru, creaţie de 
obiecte decorative, organizarea unor excursii, vizionare de spectacole, terapie prin 
ritm (lecţii de tobe), iar din 2007, urmează cursuri de limbă engleză şi iniţiere în artele 
plastice (pictură, arta icoanei, modelaj, arta colajului). 

• 2007: ARAS pune în practică primul serviciu de consiliere juridică prin telefon pentru 
persoanele cu HIV/SIDA, în cadrul unui proiect finanţat de Ambasada Olandei, prin 
programul FSA. O nouă rundă de finanţare (a VI-a) din partea FGSTM ne va permite, 
pentru următorii doi ani, desfăşurarea unor programe de creştere a accesului 
grupurilor vulnerabile la servicii de prevenire şi suport. Beneficiarii acestora vor fi 
consumatori de droguri injectabile din patru judeţe şi Bucureşti; persoane implicate 
în sexul comercial (10 judeţe + Bucureşti); populaţie cu majoritate roma şi persoane 
fără adăpost din aceleaşi 11 locaţii. Activităţile constau în: 

× realizarea unei cercetări privind comportamentele persoanelor implicate în 
sexul comercial din judeţele în care ARAS are filiale; 

× servicii pentru prevenirea HIV/SIDA, oferite în locurile în care trăiesc sau 
lucrează beneficiarii şi constând în: informare, educare, distribuire de 
prezervative, schimb de seringi, servicii medicale şi sociale de bază, referire 
către alte servicii, consiliere şi testare HIV voluntară cu teste rapide; 

× dezvoltarea, în Bucureşti, a unei clinici-pilot uşor accesibile (Arena), care  
acordă asistenţă medicală primară, consiliere psihosocială, consiliere şi testare 
HIV voluntară; 

× advocacy în favoarea unor politici naţionale durabile pentru accesul grupurilor 
vulnerabile la servicii.  

Prin intermediul acestor activităţi, peste 15.000 de persoane din grupurile vulnerabile vor 
primi servicii adaptate nevoilor lor. Serviciile vor putea fi continuate şi extinse după 
încheierea proiectelor, graţie premiselor oferite de cercetare şi advocacy. 
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I. Prevenire HIV 
în rândul grupurilor vulnerabile 

Seară de seară #1 
Intervenţii de teren vizând lucrătorii în sex comercial, implementate în 11 
judeţe (intervenţiile includ consiliere pentru reducerea riscului de 
infectare cu HIV şi cu alte infecţii cu transmitere sexuală, distribuire de 
prezervative, acordarea de servicii medicale şi sociale de bază, referire 
către servicii specializate, activităţi de informare, educare şi comunicare 
interpersonale)  

 

Prin intermediul acestui proiect, ARAS a continuat, şi în acest an, să răspundă 
nevoilor persoanelor implicate în sexul comercial din 11 locaţii (Bucureşti, Ilfov, 
Iaşi, Dolj, Constanţa, Neamţ, Cluj, Bacău, Timiş, Braşov şi Arad). Pe baza 
evaluărilor şi a experienţei ARAS, iniţiată în 1999, activităţile proiectului constau în 
oferirea de servicii persoanelor implicate în sexul comercial, servicii precum: 
informaţii despre HIV/SIDA/ITS, consiliere, asistenţă medicală primară, asistenţă 
socială, consiliere psihologică, schimb de seringi, distribuire de prezervative, 
referiri către alte servicii etc. O componentă a acestui proiect constă în 
orientarea beneficiarilor către centrul de servicii cu grad mare de accesibilitate 
“Arena”, descris mai jos în prezentul raport. Creşterea accesului persoanelor 
implicate în sexul comecrial la servicii sociale şi medicale reprezintă un alt 
obiectiv al proiectului. 
 
Activităţile cuprinse în acest proiect sunt desfăşurate pe teren (outreach) şi sunt 
în conformitate cu Strategia naţională HIV/SIDA, Strategia naţională antidrog, 
precum şi cu strategia ARAS cu privire la grupurile vulnerabile. 
 
Grupul-ţintă îl constituie 2 600 de persoane implicate în sexul comercial din 
judeţele menţionate. În plus, de serviciile proiectului beneficiază şi alte persoane 
implicate indirect în sexul comercial, precum proxeneţii, combinatorii, clienţii 
persoanelor care vând servicii sexuale etc. 
 
Între activităţile desfăşurate de echipele ARAS în perioada de raportare 
menţionăm: 
• instruire pentru lucrătorii de teren (formare continuă), sesiunile vizând 

creşterea capacităţii de negociere, comunicarea interpersonală, colectarea 
de date, raportare etc.; 

• cartografiere (mapping): acţiune constantă în cadrul activităţilor de teren, 
prin care se colectează informaţii diversificate, în vederea creşterii impactului 
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proiectului: discuţii cu taximetriştii, cu persoane implicate în prostituţie, părinţii 
consumatorilor de droguri, profesionişti din cadrul altor instituţii etc.; 

• activităţi de informare-educare-comunicare (IEC), derulate pe teren şi 
incluzând subiecte actuale despre HIV/SIDA, adaptate la nivelul de 
pregătire, educaţie şi înţelegere al fiecărui client în parte. Subiectele 
abordate sunt legate de sexul protejat, injectarea sigură, interacţiunea dintre 
consumul de droguri şi sexul comercial, HIV/SIDA/alte ITS (simptome, căi de 
transmitere, diagnostic, tratament) etc. Sesiunile de consiliere pentru 
reducerea riscurilor şi cele de susţinere emoţională au loc după ce, în 
prealabil, s-a asigurat un mediu potrivit pentru astfel de activităţi; 

• distribuire de prezervative: fiecare sesiune IEC este însoţită de distribuire de 
prezervative, o metodă de conştientizare a populaţiei cu privire la HIV/SIDA. 
Deoarece multe persoane folosesc în mod greşit prezervativele, membrii 
echipelor de teren explică folosirea lor corectă; 

• schimb de seringi: membrii echipelor de teren colectează în containere 
speciale seringile utilizate de consumatorii de droguri implicaţi în sexul 
comercial. Ulterior, seringile sunt incinerate.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O bună parte dintre persoanele asistate prin acest proiect (programe integrate 
de asistenţă) nu au acte de identitate şi asigurări medicale. Din acest motiv, 
accesul lor la servicii medicale şi sociale este extrem de redus. Datorită 
proiectului, beneficiarii noştri au acces la servicii medicale (asistenţă medicală 
primară, vaccinare, consiliere şi testare HIV), prin intermediul unităţilor mobile, 
cărora li se adaugă, în Bucureşti, clinica “Arena”.   
 
Finanţatorul acestui proiect este Fondul Global HIV/TBC/Malarie, Runda a VI-a, 
prin Fundaţia Romanian Angel Appeal (www.fondulglobal.ro). 
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Seară de seară #2 
Intervenţii de teren pentru reducerea riscului de infectare cu HIV şi cu alte 
infecţii cu transmitere sexuală, vizând consumatorii de droguri injectabile 
din Bucureşti şi alte patru judeţe, incluzând schimbul de seringi, 
distribuirea de prezervative, referirea către servicii specializate, activităţi 
de informare, educare, comunicare interpersonale 

 

Acest proiect este realizat pe baza experienţei ARAS de a adresa servicii grupurilor 
vulnerabile (consumatori de droguri injectabile), experienţă iniţiată în 2000. Activităţile 
proiectului cuprind oferirea de informaţii despre HIV/SIDA, consiliere, schimb de seringi, 
acces la prezervative, servicii medicale primare, asistenţă socială şi psihologică.  

Grupul-ţintă al acestui proiect îl constituie 3 500 de consumatori de droguri injectabile 
din cinci locaţii: Bucureşti/Ilfov, Timiş, Constanţa, Dolj, Cluj.  În afară de aceştia, şi alte 

persoane din comunitate, precum persoanele implicate în sexul comercial, proxeneţii, 
combinatorii etc. din comunităţile din care fac parte CDI deserviţi în principal, 
beneficiază şi ele de serviciile oferite prin activităţile proiectului.  

Principalele acţiuni din proiect au numărat:  

• instruirea membrilor echipelor de teren: au avut loc activităţi de formare continuă, 
vizând îmbunătăţirea capacităţii de comunicare, negocierea, colectarea de date, 
reducerea riscurilor asociate consumului de droguri injectabile (harm reduction), 
evaluarea, consilierea etc.; 

• cartografierea ocupă şi în acest proiect un loc important, prin această metodă 
colectându-se informaţii diversificate, în vederea creşterii impactului proiectului. De 
exemplu, trebuie cunoscute zonele în care consumul se dezvoltă rapid, categoriile 



13 

OCTOMBRIE 2007-OCTOMBRIE 2008 

de populaţie consumatoare de 
droguri şi apariţia de noi servicii 
disponibile pentru CDI;  

• ca şi la proiectul “Seară de seară 
#1”, activităţile de IEC se 
derulează pe teren şi cuprind 
abordări pe tema sexului protejat, 
a injectării sigure, a interacţiunii 
dintre consumul de droguri şi sexul 
comercial, HIV/SIDA, alte ITS. 
Consilierea pentru reducerea 
riscurilor şi susţinerea emoţională 
au loc după ce, în prealabil, s-a 
asigurat un mediu adecvat pentru 
acestea; 

• distribuire de prezervative: fiecare 
sesiune IEC este însoţită de distribuire de prezervative; 

• schimbul de seringi este o activitate care se desfăşoară şi ea pe teren; seringile 
colectate sunt incinerate. 

Finanţatorul acestui proiect este Fondul Global HIV/TBC/Malarie, Runda a VI-a, 
prin Fundaţia Romanian Angel Appeal. 
 

 

Comunicare 
pentru schimbarea comportamentului #1 
 

Activităţi de outreach în rândul persoanelor fără adăpost în 9 judeţe şi 
Bucureşti 

 

Ca răspuns la nevoile copiilor şi tinerilor fără adăpost — nevoi de îngrijire medicală, 
educaţie pentru sănătate şi servicii de reducere a consecinţelor asociate 
comportamentelor cu risc, în egală măsură cu nevoile de servicii de adăpostire şi hrană 
—, ARAS extinde intervenţia sa de teren în rândul tinerilor fără adăpost, intensificându-şi 
eforturile de mobilizare a autorităţilor locale, astfel încât să crească accesibilitatea 
persoanelor fără adăpost la servicii de prevenire şi suport. 

ARAS are o experienţă de 7 ani în lucrul cu acest grup-ţintă în domeniul prevenirii HIV şi 
al altor ITS, fapt ce a permis documentarea nevoilor acute de servicii medicale ale 
acestor persoane, servicii care le sunt condiţionate de documentele de identitate 
(foarte dificil de întocmit, în România, pentru cei care nu deţin o locuinţă).  
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Judeţele alese pentru intervenţie au o prevalenţă mare a infecţiei cu HIV în rândul 
adulţilor, ca şi în rândul copiilor, cu o concentrare a populaţiei vulnerabile de etnie 
roma. Filialele ARAS sau grupurile de voluntari (cum este cel de la Arad) sunt puncte de 
polarizare a resurselor  locale (voluntari, mici donaţii de la firme private locale) ce oferă 
servicii şi promovează şi apără drepturile persoanelor vulnerabile din comunităţile 
respective. Unele dintre acestea au un rol reprezentativ în comunităţile locale şi sunt 
membre ale unor reţele formale sau informale de organizaţii, între care şi organizaţii ale 
persoanelor de etnie roma. 

Intervenţia se adresează unui număr de 1 000 de tineri fără adăpost din 9 judeţe şi 
municipiul Bucureşti (în 18 comunităţi noi): Arad, Bacău, Braşov, Bucureşti, Cluj, Timiş, Dolj,  
Iaşi, Neamţ, Constanţa, pe parcursul a doi ani. 

Scopul intervenţiei este menţinerea nivelului actual al incidenţei HIV, prin intermediul 
comunicării pentru schimbarea comportamentului (educaţie şi consiliere pentru 
prevenirea HIV/SIDA şi a altor ITS, distribuire de materiale de protecţie, referire către 
serviciile medico-sociale specializate). 

1 000 de benficiari (copii şi tineri, în primul rând) sunt abordaţi prin activităţi de outreach 
(intervenţii pe stradă, în pieţe, guri de canal, clădiri părăsite, corturi improvizate), prin  
comunicare interpersonală (educaţie şi consiliere pentru reducerea riscurilor de infecţie 
cu HIV/ITS şi/sau acompanierea la servicii medicale de specialitate, inclusiv testare şi 
tratament, la cerere. Proiectul include şi distribuirea de materiale de protecţie 
(prezervative) şi materiale de informare. Între persoanele care contribuie la activităţile 
proiectului se numără educatori între egali, care au fost instruiţi în prealabil. 

Finanţatorul acestui proiect este Fondul Global HIV/TBC/Malarie, Runda a VI-a. 
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Comunicare 
pentru schimbarea comportamentului #2 
 

Activităţi de outreach în rândul populaţiei roma din 9 judeţe şi Bucureşti 

 

Accesul dificil la informaţii, servicii medicale şi sociale, normele culturale şi recentele 
fenomene de migraţie (către şi dinspre ţările Europei Occidentale) ale persoanelor de 
etnie roma din anumite comunităţi sunt factorii constitutivi ai vulnerabilităţii care sunt 
luaţi în considerare în cadrul Strategiei naţionale HIV/SIDA. 

Intervenţiile implementate de ARAS (1999-2007), în colaborare cu organizaţii ale romilor şi 
cu organizaţia „Salvaţi Copiii”, au scos în evidenţă o creştere a nivelului de informaţii, ca 
şi barierele în calea schimbării, cum sunt cele de ordin cultural, prevalenţa 
comportamentelor cu risc şi infecţiei cu HIV/alte ITS. Datele colectate relevă şi 
necesitatea, şi eficienţa unor intervenţii de teren bazate pe educaţia între egali. 

Proiectul îşi propune să contribuie la prevenirea infecţiei cu HIV în rândul a 5 000 de 
persoane din comunităţi cu majoritate etnică roma din aceleaşi nouă judeţe ca şi 
demersul nostru din comunităţile persoanelor fără adăpost. 

Metoda utilizată este cea a activităţilor interpersonale desfăşurate pe teren: educaţie şi 
consiliere pentru reducerea riscurilor de infectare cu HIV şi alte ITS, referirea către servicii 
de testare şi tratament, (inclusiv către clinica uşor-accesibilă “Arena”, pentru Bucureşti), 
distribuirea de materiale de informare şi prezervative. În caz de necesitate, beneficiarii 
au fost/sunt transportaţi la serviciile medicale din reţeaua publică. 

În cadrul proiectului au loc întâlniri cu grupurile interesate de problematica prevenirii 
infecţiei cu HIV (alte ONG, primării, autorităţi de sănătate publică, educatori între egali), 
în scopul mobilizării resurselor locale şi asigurării viabilităţii serviciilor prin implicarea 
comunităţilor locale. Colaborarea (coordonare, împărtăşirea informaţiilor, mobilizarea şi 
sprijinul reciproc) cu organizaţia “Salvaţi Copiii” caracterizează şi prezenta intervenţie. 

Un studiu privind cunoştinţele, atitudinile, practicile şi comportamentele (KAPB), iniţial şi 
final, va servi la evaluarea proiectului. Evaluarea se va efectua prin compararea 
rezultatelor obţinute prin administrarea unui interviu ce relevă indicatorii UNGASS. 

Finanţatorul acestui proiect este Fondul Global HIV/TBC/Malarie, Runda a VI-a, 
prin Fundaţia Romanian Angel Appeal.  
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Clinicile “Arena” 
Grad ridicat de accesibilitate pentru persoanele care practică sexul 
comercial, consumatori de droguri injectabile şi comunităţi roma din 
Bucureşti şi judeţul Ilfov 

 

Proiectul îşi propune să crească accesul consumatorilor de droguri injectabile (CDI), 
persoanelor care practică sexul comercial (SW) şi comunităţilor roma din Bucureşti şi Ilfov  
la servicii medicale primare şi servicii sociale, inclusiv consiliere şi testare voluntară pentru 
HIV/hepatită B/C, prin dezvoltarea a două clinici cu acces crescut, destinate acestor 
persoane vulnerabile. 

Serviciile oferite în cadrul clinicilor sunt: consiliere psihosocială; planificarea reducerii 
riscurilor; consiliere şi testare voluntară HIV/hepatite B/C; referiri şi acompaniere la servicii 
specializate medicale şi sociale. Serviciile se bazează pe parteneriatul cu Institutul de 
Boli Infecţioase “Prof. Dr. Matei Balş”, respectiv cu Agenţia Naţională Antidrog. Una 
dintre clinici asigură suplimentar schimb de seringi, iar cealaltă – servicii de substituţie cu 
metadonă. Fiecare client este evaluat şi i se propun planuri de reducere a riscurilor. 

Clinica are în tratament de substituţie 200 de clienţi lunar, în lista de aşteptare aflându-se 
tot atâţia potenţiali 
clienţi. 

Prin intermediul SIDA 
Helpline, clienţii 
beneficiază de 
informare generală 
privind căile de 
transmitere a HIV şi a 
altor ITS, prevenire, 
reducerea riscurilor, 
statistici la nivel local şi 
regional, referiri şi 
informaţii cu privire la 
servicii specifice. 

Programul este finanţat 
de Fondul Global HIV/
TBC/Malarie, Runda a VI-
a, prin Fundaţia 
Romanian Angel Appeal. Tratamentul prin substituţie cu metadonă dispune de finanţare 
din partea UNODC, având şi o componentă de autofinanţare. Durata desfăşurării: 
septembrie 2007-septembrie 2009. 
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Iniţiativa 38: 
prevenire HIV în 
penitenciare 

Prevenirea HIV/SIDA în rândul 
deţinuţilor din toate unităţile 
penitenciare din România (38 de 
penitenciare) prin intervenţii IEC 

 

„Iniţiativa 38” reuneşte 5 organizaţii cu 
experienţă în advocacy şi în furnizarea 
serviciilor de prevenire în rândul grupurilor 
vulnerabile faţă de HIV. Prin acest proiect, 
demarat în mai 2007, organizaţiile aplicante 
şi-au propus ca, în termen de 15 luni, să 
contribuie la creşterea accesului unui număr 
de 28 000 deţinuţi din 38 de penitenciare din 
România la servicii de prevenire a infecţiilor 
cu transmitere sanguină şi sexuală prin: 
sesiuni de informare; difuzarea unui material vizual; distribuirea a 58 000 de pliante; 
distribuirea a 2 000 de materiale alternative de informare (benzi desenate); distribuire de 
materiale informative şi medicale; formarea şi monitorizarea unui număr de 1 100 de 
educatori între egali din rândul deţinuţilor, calificaţi pentru a oferi informaţii despre 
riscurile asociate unor comportamente precum practicarea relaţiilor sexuale neprotejate 
sau folosirea în comun a obiectelor ascuţite şi/sau tăioase. 

Activităţile sunt implementate sub coordonarea aplicantului principal – Romanian Harm 
Reduction Network (RHRN) – de către organizaţiile partenere: ARAS, Fundaţia “Alături de 
voi” România (ADV), ALIAT şi INTEGRATION – toate organizaţii membre RHRN.  

Principalele avantaje ale parteneriatului propus în acest proiect sunt următoarele: 
acoperirea unui număr de 38 de unităţi penitenciare şi evitarea duplicării intervenţiilor; 
unitatea pachetelor de servicii oferite la nivel naţional şi adaptarea lor uniformă la 
specificul grupurilor de beneficiari: adulţi, tineri şi minori (bărbaţi şi femei); unitatea 
metodelor şi conţinutului formării de educatori între egali. 

În cadrul acestui proiect, ARAS asigură: 

• instruirea a 425 de educatori între egali în 15 penitenciare; 

• monitorizarea activităţii educatorilor între egali; 

• informarea privind prevenirea HIV a 10 640 deţinuţi din 15 penitenciare (Jilava, 
Colibaşi, Târgşor, Craiova—adulţi, Craiova—minori, Pelendava, Turnu-Severin, Târgu-
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Jiu, Deva, Timişoara, Arad, Buziaş, Oradea, Satu-Mare şi Baia-Mare. 

• distribuirea de materiale informative şi materiale de protecţie. 

Finanţatorul acestui proiect este Fondul Global HIV/TBC/Malarie, Runda a VI-a, 
prin Fundaţia Romanian Angel Appeal.  
 

 
Pledează pentru tine! 

Proiect de advocacy în favoarea creşterii accesului la servicii medicale şi 
sociale al persoanelor care practică sexul comercial  
 

Finanţat de Fondul Global HIV/TBC/Malarie, Runda a VI-a, prin Fundaţia Romanian 
Angel Appeal, proiectul, demarat în august 2007, militează pentru creşterea accesului 
acestui grup vulnerabil la servicii prin organizarea de întâlniri de advocacy cu ofertanţii 
de servicii, susţinători, persoane care realizează politici sociale, reprezentanţi ai instituţiilor 
publice, precum şi prin monitorizarea atitudinilor şi reacţiilor factorilor de decizie şi 
persoanelor care realizează politicile publice cu privire la sexul comercial. 

Principalele activităţi ale proiectului includ întâlniri individuale cu decidenţi şi întâlniri 
trimestriale de grup, prin care se urmăreşte informarea şi sensibilizarea persoanelor 
implicate în realizarea politicilor, factorilor de decizie, reprezentanţilor autorităţilor locale 
şi ai mass-media cu privire la nevoile acestui grup vulnerabil. 
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În cadrul întâlnirilor organizate de la începutul proiectului şi până acum, au fost abordaţi 
şi/sau reuniţi reprezentanţi ai următoarelor instituţii: Direcţia Generală de Poliţie a 
Municipiului Bucureşti (cu care s-a şi încheiat un protocol de colaborare), Poliţia 
Română, Jandarmeria Română, inspectorate judeţene de poliţie şi autorităţi de 
sănătate publică din judeţele în care ARAS desfăşoară programe de teren destinate 
acestui grup vulnerabil, Agenţia Naţională Antidrog, Poliţia Comunitară a Municipiului 
Bucureşti, Direcţia Generală de Asistenţă Socială a municipiului Bucureşti, APADOR-CH, 
Crucea Roşie Română, alte ONG cu care colaborăm etc. 

 
Până la încheierea proiectului (septembrie 2009), când se prevede vă vom fi elaborat o 
strategie pentru creşterea accesului la servicii al persoanelor implicate în sexul comercial 
şi al altor persoane vulnerabile, vor fi trebuit abordaţi 30 de factori de decizie, 20 de 
politicieni, 30 de reprezentanţi ai instituţiilor private (ONG), 20 de reprezentanţi ai Poliţiei, 
20 de reprezentanţi ai mass-media.  
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Fii conştient! 
Proiect de advocacy pentru îmbunătăţirea stării de sănătate a 
consumatorilor de droguri injectabile prin promovarea serviciilor de 
reducere a consecinţelor negative ale consumului de droguri şi prin 
pledarea pentru creşterea accesului la servicii medicale, sociale şi 
psihologice pentru consumatorii de droguri 
 

Ca şi în cazul “Pledează pentru tine”, printre activităţile proiectului, şi acesta finanţat de 
acelaşi Fond Global HIV/TBC/Malarie, prin activităţile de advocacy (întâlniri, o 
conferinţă naţională, realizarea de către ofertanţii de servicii a unui document de 
poziţie privind reducerea consecinţelor consumului de droguri), se pledează pentru 
creşterea calităţii serviciilor, îmbunătăţirea politicilor şi promovarea diversităţii serviciilor 

destinate CDI. 

135 de ofertanţi de 
servicii şi factori de 
decizie din domeniul 
HIV/SIDA şi al 
consumului de 
droguri (farmacişti, 
funcţionari ai 
Agenţiei Naţionale 
Antidrog şi ai 
ministerelor de resort, 
asistenţi sociali ai 
Direcţiilor Generale 
de Asistenţă Socială, 
personal medical şi 
social din alte instituţii 
care ar putea oferi 

servicii pentru consumatorii de droguri sunt vizaţi de reuniunile preiodice, prevăzute în 
activităţile proiectului. 

Una dintre metodele de sensibilizare a acestora este de a-i invita să viziteze proiectele 
de outreach (în Bucureşti şi în judeţele în care ARAS are filiale) sau centrul 
“Arena” (Bucureşti), aşadar proiectele care oferă servicii directe consumatorilor de 
droguri injectabile.  

Printre cei care şi-au afirmat susţinerea şi interesul, participând la întâlnirile organizate de 
la începutul proiectului (august 2007-septembrie 2008), se numără Centrele de Prevenire 
şi Consiliere Antidrog (CPECA), ASP, autorităţi locale din judeţele în care ARAS 
desfăşoară activităţi de teren, ONG (inclusiv filialale acestora) implicate în dezvoltarea 
de programe pentru CDI: ALIAT, Caritas, Salvaţi Copiii, Romanian Harm Reduction 
Network, Integration etc. Un sprijin constant în dezbateri îl oferă biroul UNODC România. 
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 SIDA Helpline 

Prevenire HIV şi alte ITS, informare şi consiliere HIV/SIDA 

 

Este un serviciu care funcţionează din 2003, la început ca un număr cu tarif normal, în 
2002 devenind accesibil gratuit din toată ţara, în reţeaua Romtelecom. De la sfârşitul  
lunii iulie 2008, serviciul este apelabil gratuit din orice reţea de telefonie — aşadar, şi în 
cele mobile —, ceea ce a dus la triplarea numărului de apeluri înregistrate de operatorii 
noştri. Media, pînă la acest moment, era de cca 200 de apeluri lunar. 

SIDA Helpline deserveşte numeroase categorii de beneficiari, începând de la publicul 
larg până la persoane cu HIV/SIDA din ţară şi persoane vulnerabile, cărora celelalte 
programe ale noastre le oferă servicii directe: persoane care practică sexul comercial, 
consumatori de droguri injectabile, persoane fără adăpost, persoane de etnie roma din 
comunităţi defavorizate. 

Serviciul oferă informaţii despre prevenirea transmiterii HIV, testare HIV, alte infecţii cu 
transmitere sexuală, statistici, informaţii despre tratamente disponibile, legislaţie şi 
consiliere de suport (consiliere pentru testul HIV, consiliere de reducere a riscurilor de 
infectare, consiliere de suport pentru persoanele infectate) şi referiri către alte servicii 
(bază de date cu servicii medicale şi sociale). 

Întrebările din sfera HIV/SIDA pot fi adresate operatorilor noştri şi prin e-mail: 
sida.helpline@arasnet.ro. Serviciul telefonic poate fi apelat în cadrul unui program zilnic 
de luni până vineri, de la 9,00 la 21,00. Miercurea, între orele 17,00 şi 20,00, un jurist a 
oferit, în perioada 2007-2008, consiliere juridică (v. mai jos, proiect Reţea legală HIV/
SIDA). Serviciul este promovat prin intermediul tuturor publicaţiilor ARAS, dar şi al mass-
media. 
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Cabinet stomatologic 
Model de bună practică în aplicarea precauţiilor universale 

 

Este un serviciu creat în 1997, cu fonduri provenite de la Fundaţiile Olandeze, prin 
intermediul Stichten Kinderpostzegels Nederland. Oferă servicii stomatologice publicului 
larg — cca 300 de consultaţii lunar (dintre care 10 % cazuri noi). 60% dintre consultaţii 
sunt acordate persoanelor referite către cabinet de celelalte proiecte ARAS (asistenţă 
socială, centrul “Arena”, programe de outreach). Pentru majoritatea acestora din urmă, 
asistenţa medicală stomatologică este gratuită, în ceea ce priveşte lucrările efectuate 
în cabinet. 20% dintre consultaţiile din ultimul an au fost acordate copiilor. 

Cabinetul stomatologic ARAS este, în acelaşi timp, proiect de informare medicală 
referitoare la precauţiile universale şi la metodele de prevenire HIV/hepatită B şi C în 
practica stomatologică. Echipa proiectului este compusă din doi medici stomatologi şi o 
asistentă medicală. Cabinetul funcţionează cinci zile pe săptămână, cu programare la 
telefon: 021 250 29 52.  
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II. Servicii de asistenţă socială 
pentru persoanele afectate de HIV/SIDA 
 

Programul se desfăşoară din 1995 şi este unul dintre puţinele servicii sociale disponibile în 
România pentru persoanele afectate de infecţia cu HIV (adulţi, adolescenţi, copii şi 
familiile lor). 

 

Suport social pentru  
persoanele din grupurile vulnerabile 
 

Proiectul se desfăşoară cu sprijinul Ministerului Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse 
(conform Legii 34/1998). Beneficiarii proiectului sunt persoane infectate cu HIV şi familiile 
lor, consumatori de droguri injectabile, persoane implicate în sexul comecrial şi copii/
adulţi ai străzii din Bucureşti, Neamţ şi Constanţa. 420 de persoane primesc lunar servicii 
sociale, inclusiv informaţii de prevenire, însoţite de produse alimentare şi/sau igienice 
(200 de beneficiari din Bucureşti, 100 din Constanţa, 120 din Piatra-Neamţ). 

Pe lângă sprijinul material, proiectul acordă beneficiarilor săi servicii de informare şi 
educare despre infecţia cu HIV/SIDA/ITS, despre hepatită B/C (semne, simptome, căi de 
transmitere, diagnostic, tratament şi prevenire), despre comportamente cu risc crescut 
de infectare (număr mare de parteneri sexuali ocazionali, sex neprotejat, consum de 
droguri) şi evaluarea riscului, acces la servicii medicale şi de prevenire, diagnostic, 
tratament (servicii disponibile, adrese). 

În afară de informaţiile de prevenire, o pondere importantă în proiect au avut-o 
şedinţele de consiliere socială, care s-au axat pe discuţii despre situaţia financiară 
precară, gestionarea bugetului, referiri către adăposturi, test HIV, lipsa locurilor de 
muncă, obţinerea actelor de identitate şi a certificatelor de handicap, dreptul la 
confidenţialitate, comisiile de evaluare medicală, drepturile legale ale persoanelor care 
trăiesc cu HIV/SIDA, referinţe către instituţii publice şi ONG-uri. Consilierea socială a fost 
asigurată la sediul ARAS sau la domiciliile beneficiarilor, pe parcursul efectuării 
anchetelor sociale.   
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Vis de adolescent 
Program educaţional pentru dezvoltarea personală a adolescenţilor, “Vis de 
adolescent” are ca scop dezvoltarea personală a adolescenţilor care trăiesc cu HIV prin 
implicarea lor în activităţi educativ-recreative şi consiliere psihologică. Dezvoltarea 
personalităţii, identificarea intereselor şi aspiraţiilor individuale, ameliorarea abilităţilor 
sociale şi a aptitudinilor speciale (artistice, manuale etc.), creşterea stimei de sine şi 
obţinerea autonomiei personale (continuarea studiilor, ocuparea unui loc de muncă) 
reprezintă obiectivele acestui program. 

 

 

 

 

 

Beneficiarii proiectului sunt 30 de adolescenţi din 
Bucureşti, afectaţi de HIV. Tinerii au desfăşurat 
activităţi de dezvoltare a îndemânărilor practice şi 
artistice (confecţionarea unor obiecte de 
podoabă, împletituri, fundiţe roşii din mărgele, 
pictură religioasă pe sticlă). Primele icoane 
pictate de ei au fost expuse, în luna decembrie 
2007, la celebra galerie Nemţoi 
(www.nemtoigallery.com), în cadrul unei expoziţii 
cu vânzare, ocazie cu care tinerii au primit o 
comandă pentru realizarea a 100 de icoane 
pentru Sărbătoarea Paştelui din 2008.  

În rîndul adolescenţilor afectaţi de HIV/SIDA au 
avut loc activităţi de formare ca voluntari ARAS şi 
de antrenare a lor în prevenirea infecţiei cu HIV ca 
educatori între egali. Astfel, aceştia sunt parte 
activă în campaniile de prevenire HIV/SIDA ale 
ARAS, cum e cea desfăşurată în vara anului 2007, 

la Costineşti. Aceiaşi tineri sînt redactorii unei reviste proprii cu apariţie lunară, Cercul, 
distribuită în 500 de exemplare în şcoli, licee, în organizaţii cu servicii HIV/SIDA din ţară, în 
mediile de afaceri, în rândul autorităţilor şi al presei. Editarea materialelor are loc sub 
îndrumarea unui jurnalist profesionist. Finanţatorul proiectului este Fondation d’Entreprise 
„Air France”. 
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Educaţie pozitivă 
Proiectul are ca scop prevenirea infecţiilor cu transmitere sexuală, a sarcinilor nedorite şi 
a consumului de droguri injectabile în rândul tinerilor care trăiesc cu HIV din întreaga 
ţară, prin instruirea şi implicarea lor în activităţi de informare şi educare ca educatori 
între egali. Grupul-ţintă îl constituie: 60 de tineri  care trăiesc cu HIV ce vor fi instruiţi ca 
educatori între egali, 30 de organizaţii ce vor fi implicate în proiect, 780 de tineri 
seropozitivi ce vor fi informaţi, beneficiari direcţi ai proiectului, tinerii seropozitivi din 
România, în general. 

Tinerii care vor fi instruiţi în cadrul acestui proiect sunt selectaţi din rândul organizaţiilor 
care activează în sectorul HIV/SIDA şi care furnizează servicii adresate tinerilor 
seropozitivi. Aceştia vor trebui să-şi asume responsabilitatea de a pune în practică 
volumul de cunoştinţe acumulate prin instruire, astfel încât să existe o continuitate 
practică a acesteia, în interesul tinerilor care trăiesc cu HIV din România. 

Derulat cu începere din aprilie 2008, proiectul se desfăşoară în parteneriat cu UNOPA 
(Uniunea Naţională a Organizaţiilor Persoanelor Afectate de HIV/SIDA, federaţie a 24 de 
organizaţii din ţară) şi este finanţat de Fondul Global HIV/TBC/Malarie, Runda a VI-a. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Până în prezent, a fost creat curriculum-ul de curs şi au fost susţinute două sesiuni de 
instruire a câte trei zile (Vatra-Dornei, iulie 2008; Predeal, august 2008), în cadrul cărora 
au participat 40 de beneficiari ai ARAS şi UNOPA. 
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Reţea legală HIV/SIDA 
Parteneriat pentru promovarea drepturilor persoanelor afectate de HIV şi 
ale persoanelor aparţinând grupurilor vulnerabile 

Proiectul este un parteneriat ARAS-Integration, care are drept scop întărirea demersurilor 
organizaţiilor neguvernamentale de pledare pentru respectarea drepturilor persoanelor 
infectate cu HIV sau ale celor vulnerabile faţă de infectarea cu HIV (consumatori de 
droguri injectabile, persoane implicate în sexul comercial, persoane fără adăpost etc.). 

Între rezultatele proiectului — 
derulat între decembrie 2007 şi 
octombrie 2008 — se numără 
constituirea unei reţele care 
promovează drepturile 
persoanelor infectate cu HIV 
sau vulnerabile, realizarea şi 
distribuirea de materiale 
informative şi studii (prin 
intermediul paginii web 
www.HIVnet.ro şi al revistei 
HIVnet), informarea a  
1 500 de profesionişti şi a 500 de 
persoane din grupuri 
vulnerabile, sensibilizarea a cel 

puţin 70 de factori de decizie din domenii de 
interes (social, medical, educativ, muncă) în 
ceea ce priveşte importanţa respectării 
drepturilor omului şi a aplicării legislaţiei 
româneşti, precum şi a recomandărilor 
internaţionale din domeniu. 

Organizaţiile partenere (ARAS şi Integration) 
sunt ONG cu experienţă atât în asigurarea de 
servicii, cât şi în advocacy şi în implicarea 
beneficiarilor în activităţi. 

Proiectul a fost finanţat de Uniunea 
Europeană prin Programul PHARE 2005—
Consolidarea Democraţiei în România, 
Componenta 2 — Democraţie, drepturile 
omului, statul de drept, independenţa justiţiei 
şi lupta împotriva corupţiei.
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 III.Cooperare europeană 
 

AIDS Action and Integration 
 

Misiunea proiectelor „AIDS Action & Integration” (AAI) este de a susţine dezvoltarea 
asociaţiilor locale anti-SIDA din Europa Centrală şi de Est, în special din ţările nou-admise 
şi viitoare membre în Uniunea Europeană. Proiectele îşi propun ca actorii locali, implicaţi 
în problematica HIV/SIDA din 13 ţări, printre care şi România, să beneficieze de cele mai 
bune practici şi lecţii dobândite la nivel european în domeniu. 

ARAS este parteneră în reţea de la crearea acesteia din urmă, în 2005. În 26-29 iunie 
2008, asociaţiei noastre i-a revenit ca misiune organizarea şi găzduirea unui seminar 
internaţional “Tinerii şi SIDA/Youth and AIDS”, care a reunit 45 de participanţi (25 din ţări 
ale Europei, 20 din România). Seminarul a fost structurat în sesiuni plenare pe tema celor 
mai bune practici, cercetări şi campanii adresate tinerilor (dialog Est-Vest, foste ţări 
comuniste-ţări capitaliste, tineri vulnerabili: consumatori de droguri, persoane care 
practică sexul comercial, persoane fără adăpost, orfani, romi, vulnerabilitate multiplă) şi 
ateliere pe teme specifice (tineri vulnerabili, rolul şcolii în educaţia pentru sănătate, 
campanii media de succes vs. campanii ratate, educaţie între egali). 

Printre participanţi s-au numărat tineri afectaţi de HIV din România, reprezentanţi ai 
ONG-urilor care lucrează în prevenirea HIV în rândul tinerilor, organisme guvernamentale 
cu programe pentru tineret (inspectorate şcolare, Ministerul Tineretului etc.), 
reprezentanţi ai programului de tineret al Comisiei Europene.   

Evenimentul a făcut parte dintr-o serie de 9 seminarii de bună practică urmând a fi 
implementate ca parte din proiectele “AIDS Action & Integration”. Finanţator: DG 
SANCO a Comisiei Europene. Mai multe amănunte pot fi aflate accesând adresa: 
www.aidstalk.ro/wordpress/. 
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Consilierea şi testarea HIV voluntară 
Seminar european de bune practici în consilierea şi testarea HIV 

 

Desfăşurat în perioada 30 mai-1 iunie 2008, seminarul a făcut parte dintr-un proiect 
european, AIDS Action Europe (www.aidsactioneurope.org), şi a fost finanţat în principal 
de Comisia Europeană. Tema consilierii şi testării HIV voluntare nu este privită la fel la 
nivel internaţional. Cei peste 40 de participanţi din Europa au avut ocazia de a face, la 
Bucureşti, schimb de cele mai bune practici, experienţe şi soluţii la diversele probleme 
ce pot apărea în domeniu. Cei care s-au reunit în cadrul acestui seminar au fost 
specialişti din diverse ONG şi instituţii publice europene. Între persoanlităţile care au 
patronat întâlnirea s-a numărat şi un reprezentant al Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii.  

Misiunea de a organiza şi găzdui evenimentul i-a revenit ARAS în virtutea experienţei sale 
de 8 ani în asigurarea singurului serviciu gratuit, benevol şi anonim de testare şi consiliere 
HIV (Bucureşti, Constanţa, Iaşi), în parteneriat cu direcţiile (acum, autorităţile) locale de 
sănătate publică, precum şi datorită faptului că ARAS deţine formatori acreditaţi în 
domeniul consilierii şi testării HIV. 
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IV. Alte activităţi 
 

Parteneriate internaţionale 
ARAS activează în mai multe reţele şi proiecte europene pentru apărarea drepturilor 
omului: ENAH (European Network of AIDS Helplines) – TAMPEP (European Network for 
HIV/STI Prevention and Health Promotion among Migrant Sex Workers) – AIDS Action 
Europe (parteneriat pan-european al organizaţiilor non-guvernamentale cu programe 
HIV/SIDA) – AIDS Action & Integration (v. supra) – Correlation (European Network on 
Social Inclusion and Health) etc. 

Cel mai recent parteneriat în care a fost implicat ARAS este proiectul BORDENETwork 
(www.bordernet.eu), finanţat de Departamentul Administraţiei Federale din Germania, 
în numele Ministerului german al Sănătăţii. 

Scopul proiectului este de îmbunătăţire a metodelor de prevenire, diagnostic şi 
tratament pentru HIV/SIDA şi alte ITS, în context transfrontalier, în conformitate cu 
conceptul de reţele interdisciplinare. Asociaţiei Române Anti-SIDA îi revine, în cadrul 
proiectului, efectuarea unui studiu-santinelă referitor la consilierea şi testarea voluntară şi 
a diagnosticului ITS în România. Datele vor fi asociate celor ce ilustrează situaţia 
epidemiologică din celelalte regiuni participante în proiect: Germania, Polonia, Austria, 
Slovacia, Italia, Slovenia (din 2005), Bulgaria, România, Ucraina, Estonia, Moldova (din 
2008). 

Între implementatorii români, care vor furniza, aşadar, datele clinice referitoare la 
cazurile diagnosticate cu ITS, riscurile de infectare, comportamentul sexual şi situaţia 
socială a pacienţilor, se numără: Spitalul clinic de dermato-venerologie “Prof. dr. Scarlat 
Longhin” (Bucureşti), Spitalul de dermato-venerologie Constanţa, Spitalul de 
dermatologie Iaşi, Centrul pentru Prevenirea şi Controlul Bolilor Transmisibile (Institutul de 
Sănătate Publică) Bucureşti, VCT Dobrogea (Fundaţia Baylor Marea Neagră) din 
Constanţa. 

La încheierea proiectului, ARAS va prezenta Ministerului Sănătăţii Publice din România 
modelul şi rezultatele cercetării. 

  

Campanii publice. Voluntariat 
 

Recrutaţi în general din rândul tinerilor, voluntarii ARAS, o resursă foarte preţioasă a 
asociaţiei, sunt instruiţi ca educatori de sănătate pentru a susţine activităţi de prevenire 
HIV (în licee, în locuri frecventate de tineri: cluburi, baruri, discoteci, săli de concert, 
baluri, staţiuni etc.). 
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Ei sunt cei care animă campaniile de sensibilizare a populaţiei, participând la 
organizarea ceremoniilor speciale, cu ocazia Zilei Internaţionale a Lumânărilor Aprinse, a 
Zilei Mondiale SIDA, a desfăşurărilor de quilt-uri comemorative.  

Voluntarii ne reprezintă anual la târgurile şi expoziţiile în care participarea noastră a 
devenit deja tradiţională: târgul de cadouri de Ziua Sfântului Valentin, D’al(l)e(s) 
Mărţişorului, Eros Show, Gay Fest, Săptămâna Voluntariatului, Târgul de Sănătate, baluri 
ale bobocilor în licee şi facultăţi, campanii de vară pe ştrandurile marilor oraşe. 

 

În 6 septembrie 2008, DiversiFest — festivalul diversităţii — a constituit un nou cadru de 
desfăşurare pentru voluntarii ARAS. 

De asemenea, am avut ocazia de a nominaliza un 
voluntar meritoriu în Campania naţională de 
promovare a voluntariatului, iniţiată de organizaţia 
clujeană “Pro Vobis”: “E timpul să fim altfel! Faptele 
nobile nu sunt pe bani!”.  
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Gala Societăţii Civile 
 

Ediţia din 2008 a competiţiei ce, an de an, “premiază spiritul civic” din România, a 
recompensat cu menţiune proiectul ARAS “Egalitatea este dreptul tău!” , primul demers 
românesc de discutare publică a existenţei discriminării faţă de persoanele cu HIV/SIDA 
în serviciile medicale. Proiectul, derulat în anul anterior, cu sprijinul Programului FSA al 
Ambasadei Regatului Ţărilor de Jos la Bucureşti, a urmărit capacitarea persoanelor cu 
HIV/SIDA (prin formare, acces la informaţii generale/informaţii adaptate nevoilor lor, 
consiliere juridică etc.), sensibilizarea şi instruirea ofertanţilor de servicii ca soluţii la 
problema subliniată. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Mulţumiri 
 
ARAS mulţumeşte tuturor voluntarilor, partenerilor, simpatizanţilor, sponsorilor, donatorilor 
şi finanţatorilor pentru sprijinul acordat şi pe durata acestui an. De asemenea, tuturor 
celor care au ales să ofere programelor noastre 2% din impozitul pe venitul rezultat din 
salarii, datorat statului.



Contact 
 

ARAS – Asociaţia Română Anti-SIDA | Intrarea Mihai Eminescu, nr. 5, Sector 2, cod poştal 
020079 | Telefon: (021) 210 07 71, (021) 210 20 77 | Fax: (021) 210 82 51 | E-mail: 
aras@arasnet.ro | http://www.arasnet.ro | http://www.hivnet.ro. 



 
     RAPORT FINANCIAR ARAS 

2008 
 

 
VENITURI 

      

 
  RON USD EURO % 

I. AGENTII FINANTATOARE INTERNATIONALE 3,130,674.73 1,204,431.96 823,810 63.0% 
  Fondul Global si Banca Mondiala (runda 2) 236,993.50 94,086.11 64,353 4.8% 
  Fondul Global si Banca Mondiala (runda 6) 1,670,267.72 663,094.10 453,544 33.6% 
  FDSC 176,348.50 70,010.12 47,886 3.6% 
  Open Society Institute - OSI   45,904.19 18,223.90 12,465 0.9% 
  AIDES -  Franta 282,765.90 112,257.69 76,782 5.7% 
  UNICEF  101,435.30 40,269.68 27,544 2.0% 
  UNODC 355,009.54 140,938.32 96,399 7.1% 
  Ambasada Olandei 28,267.50 11,222.16 7,676 0.6% 
  Pfizer 4,563.00 1,811.51 1,239 0.1% 
  SIDACTION 98,425.60 39,074.83 26,726 2.0% 
  TAMPEP   11,001.48 4,367.57 2,987 0.2% 
  Aides Action Europe 18,378.71 7,296.32 4,991 0.4% 
  Retele internationale (SWAN) 4,482.72 1,779.63 1,217 0.1% 
  Connections 9,866.29 3,916.90 2,679 0.2% 
  Bordernet 69,247.78 27,491.28 18,804 1.4% 
  Air France 17,717.00 7,033.63 4,811 0.4% 
            

II. SUBVENTII PRIMITE DE LA STATUL ROMAN 432,639.20 171,757.20 117,479 8.7% 
  Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale (MMSS) 432,639.20 171,757.20 117,479 8.7% 
            

III. DONATII 263,223.29 104,499.30 71,476 5.3% 
  In bani 50,406.68 20,011.39 13,687   
  In natura 212,816.61 84,487.92 57,788   
            

IV. SPONSORIZARI 7,778.85 3,088.19 2,112 0.2% 
  Romtelecom   1,660.77 659.32 451   
  Alte sponsorizari   573.76 227.78 156   
  Incasari 2% 5,544.32 2,201.09 1,506   
            

V. ALTE VENITURI  545,647.74 216,621.44 148,165 11.0% 
  Dobanzi bancare 3,102.89 1,231.84 843   
  Diferente de curs valutar 3,212.25 1,275.26 872   
  Venituri diverse 539,332.60 214,114.34 146,450   
            

A. 
TOTAL VENITURI DIN ACTIVITATI NON - 
PROFIT 4,379,963.81 1,700,398.09 1,163,041 88.2% 

            
B. VENITURI DIN ACTIVITATI ECONOMICE 585,432.26 231,363.29 158,248.30 11.8% 
  Cabinet stomatologic 75,866.00 30,118.70 20,600.65   
  Centru de tratament prin substitutie 497,015.00 197,314.30 134,959.40   
  Venituri din chirii 9,900.00 3,930.29 2,688.25   
  Dobanzi bancare 35.26 14.00 9.57   
  Alte servicii prestate   2,616.00 1,038.55 710.35   
            
  TOTAL VENITURI ARAS 4,965,396.07 1,931,761.38 1,321,290 100.0% 
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REZULTAT 
    

 
REZULTAT LEI USD EURO % 

 
ACTIVITATE NON - PROFIT EXCEDENT -294,898.19 -117,074.20 -80,077 

 
 

ACTIVITATE ECONOMICA PROFIT -43,773.75 -17,378.12 -11,886 
 

  
 

TOTARAS 
 

-338,671.94 -134,452.32 -91,963 100.0% 

       
       
 

Curs mediu valutar an 2008: 
     

 
1 USD = 2.5189  lei 

     
 

1 EURO = 3.6827 lei 
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