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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). 
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• 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”). 

• ARAS s-a aflat la originea primei campanii de marketing social din ţară, în urma 
căreia, în parteneriat cu PSI România, a fost creată marca accesibilă de 
prezervative “Love Plus” .  

• 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 
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 de tineri voluntari 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.  

• 2007-2009: O nouă rundă de finanţare din partea FGSTM permite desfăşurarea unor 
programe de creştere a accesului grupurilor vulnerabile la servicii de prevenire şi 
suport. Beneficiarii acestora: consumatori de droguri injectabile din patru judeţe şi 
Bucureşti; persoane implicate în sexul comercial (10 judeţe + Bucureşti); populaţie cu 
majoritate roma din comunităţi defavorizate şi persoane fără adăpost din aceleaşi 
11 locaţii. Realizarea unei cercetări privind comportamentele persoanelor implicate 
în sexul comercial din judeţele în care ARAS are filiale, acordarea de servicii pentru 
prevenirea HIV/SIDA;  înfiinţarea clinicii-pilot, uşor accesibile (Arena), care  acordă 
asistenţă medicală primară, consiliere psihosocială, consiliere şi testare HIV 
voluntară; demersuri de advocacy în favoarea unor politici naţionale durabile, 
pentru accesul grupurilor vulnerabile la servicii sunt principalele prestaţii din proiect.  

• 2008: ARAS creează Reţeaua legală HIV/SIDA (www.hivnet.ro), o platformă pentru 
apărarea drepturilor omului, constituită din reprezentanţi ai mai multor organisme cu 
programe de profil. 

• 2009: Inaugurarea, în colaborare cu Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi 
Protecţie a Copilului din sectorul 3, Bucureşti, a Centrului medico-social Titan, oferind 
servicii de asistenţă psiho-medico-socială pentru persoanele vulnerabile. 
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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 comercial la servicii sociale şi medicale reprezintă un alt 
obiectiv al proiectului. 
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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 menţionăm: 
1. instruire pentru lucrătorii de teren (formare continuă), vizând creşterea 

capacităţii de negociere, comunicarea interpersonală, colectarea de date, 
raportarea etc.; 

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

3. 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; 

4. distribuire de prezervative: fiecare sesiune IEC este însoţită de distribuire de 
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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; 

5. 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.  

 

 
Un bilanţ al perioadei  30 iunie 2008-30 iunie 2009 arată că, în proiect: 
1. 20 de lucrători de teren au beneficiat de formare continuă, pe parcursul a 3 

sesiuni de instruire; 
2. au fost efectuate 345 de sesiuni de cartografiere; 
3. s-au desfăşurat 2 059 sesiuni de outreach, 6 239 sesiuni de informare, 4 635 

sesiuni de educaţie, 3 018 sesiuni de consiliere, de care au beneficiat 2 008 
persoane care practică sexul comercial; 

4. a fost distribuit un număr de 522 361 de prezervative; 
5. s-au oferit 112 670 de seringi sterile, 140 839 de tampoane cu alcool şi 4 071 

de fiole cu apă distilată. 
 
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”.  
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Astfel, în decursul anului de referinţă, medicii noştri au oferit 2 159 de sesiuni de 
îngrijire medicală primară, în rândul a 1 465 de beneficiare, 152 de cazuri fiind 
însoţite şi transportate către alte servicii, iar 2 043 fiind referite către alte servicii.  
 
Finanţatorul acestui proiect este Fondul Global HIV/TBC/Malarie, Runda a VI-a, 
prin Fundaţia Romanian Angel Appeal (www.fondulglobal.ro). 
 

 

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

Cifrele-cheie, relevante pentru activitatea desfăşurată în acest proiect, în ultimul 
an, sunt următoarele: 98 de sesiuni de cartografiere, 1 004 sesiuni de teren, 8 059 
de sesiuni informative, 6 222 de sesiuni educative, 3 820 sesiuni de consiliere. 
Astfel, 3 003 consumatori de droguri injectabile au beneficiat de programe de 
prevenire HIV/SIDA, au fost distribuite 297 658 prezervative şi 662 635 de seringi. 
Au fost acordate 5 343 de activităţi de asistenţă medicală, pentru 3 321 de 
beneficiari. Numărul consumatorilor de droguri injectabile asistaţi, care au fost 
referiţi către alte servicii, a fost de 4 099. 
 
Finanţatorul acestui proiect este Fondul Global HIV/TBC/Malarie, Runda a VI-a, 
prin Fundaţia Romanian Angel Appeal (www.fondulglobal.ro). 
 

 

 

 

 



16 

RAPORT ANUAL ARAS 

Comunicare 
pentru schimbarea comportamentului #1 
 

Activităţi de outreach în rândul persoanelor fără adăpost 
în 9 judeţe şi în 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 8 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).  

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 



17 

10.2008-10.2009 

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 (2007-2009). 

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 beneficiari (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. 

Până la 30 iunie 2009, au fost abordaţi în cadrul proiectului 1 125 de tineri şi copii ai 
străzii, prin 1 255 de activităţi de teren; 860 de tineri au fost referiţi către servicii medicale 
şi psihosociale. Li s-au distribuit 87 708 prezervative şi 2 095 de materiale informative.  
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Finanţatorul acestui proiect este Fondul Global HIV/TBC/Malarie, Runda a VI-a 
(www.fondulglobal.ro).  

Fonduri adiţionale au fost furnizate funcţionării proiectului în Bucureşti, Constanţa 
şi Neamţ de către Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale prin Legea 
34/1998, privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu 
personalitate juridică, fondatoare şi administratoare ale unor unităţi de asistenţă 
socială (www.mmssf.ro). 

 

Comunicare 
pentru schimbarea comportamentului #2 

 
Activităţi de outreach în rândul 
populaţiei roma din 9 judeţe şi din 
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 (şi în 18 
comunităţi noi) 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 
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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. 

 

De asemenea, o bună legătură cu Agenţia Naţională pentru Romi a fost instaurată în 
decursul programului. 

Un studiu privind cunoştinţele, atitudinile, practicile şi comportamentele (KAPB), iniţial şi 
final, a scos în evidenţă faptul că, din numărul de persoane vulnerabile din comunităţile-
ţintă, 15% clienţi noi şi 42% clienţi din comunităţile abordate de peste 3 luni identifică în 
mod corect metodele de prevenire HIV şi resping prejudecăţile legate de căile de 
transmitere HIV. 

În ultimul an de intervenţie au fost instruiţi 22 de educatori între egali, pe parcursul a 6 
ateliere de formare, şi au fost abordaţi 2 756 de clienţi noi, dintr-un număr de 3 078 de 
clienţi cu coduri unice, în cadrul a 1 487 de activităţi de outreach. 

1 081 de persoane vulnerabile din comunităţi roma au fost referite către servicii psiho-
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medico-sociale. Beneficiarilor le-au fost distribuite 121 495 de prezervative şi 2 553 de 
materiale informative. 

Finanţatorul principal al acestui proiect este Fondul Global HIV/TBC/Malarie, 
Runda a VI-a, prin Fundaţia Romanian Angel Appeal (www.fondulglobal.ro).  

Fonduri suplimentare, care au contribuit la derularea lui, au fost oferite de Open 
Society Institute — Health Roma Project (www.soros.org/initiatives/health/focus/
roma) şi, în Bucureşti, Constanţa şi Neamţ, de Ministerul Muncii, Familiei şi 
Protecţiei Sociale prin Legea 34/1998 (www.mmssf.ro). 

Consiliere şi testare HIV voluntară 
Prevenirea transmiterii HIV prin creşterea accesului persoanelor din 
grupuri vulnerabile la servicii de consiliere şi testare HIV (VCT) 

 

Activităţile de teren desfăşurate de personalul ARAS în Bucureşti, Arad, Timişoara, Cluj, 
Braşov, Craiova, Constanţa, Bacău, Neamţ, Iaşi includ şi servicii de consiliere şi testare 
voluntară în rândul populaţiei roma din comunităţi defavorizate, al consumatorilor de 
droguri injectabile, al persoanelor implicate în sexul comercial şi al partenerilor lor. 
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Pe lângă creşterea accesului persoanelor vulnerabile şi foarte sărace la aceste servicii 
(teste rapide), componenta VCT îşi propune şi creşterea constantă a calităţii 
respectivelor servicii prin instruirea personalului care le oferă: lucrători de teren şi 
consilieri. 

Consilierea şi testarea HIV reprezintă primul pas în diagnosticarea HIV şi în referirea 
persoanei către serviciile specializate de tratament, fiind în acelaşi timp o oportunitate 
pentru informarea şi educarea beneficiarilor. În timpul sesiunilor de consiliere pre– şi post-
test, beneficiarii primesc informaţii despre HIV, despre metode de prevenire, sunt sprijiniţi 
să-şi evalueze propriile riscuri, să-şi dezvolte un plan de schimbare a comportamentului şi 
primesc referiri către alte servicii care i-ar putea ajuta să pună în aplicare respectivul 
plan.  

În România, testul HIV nu este încă un test de rutină şi nu este întotdeauna însoţit de 
consiliere, cu toate că legea stipulează încă din 1998 că orice test HIV trebuie însoţit de 
consiliere. 

În ultimul an, au fost consiliate pre– şi post-test HIV: 579 de persoane care practică sexul 
comercial, 119 consumatori de droguri injectabile şi 578 de romi. 20 de lucrători de teren  
au fost instruiţi în consilierea HIV.  

Programul este finanţat de Fondul Global HIV/TBC/Malarie, Runda a VI-a, prin Fundaţia 
Romanian Angel Appeal (www.fondulglobal.ro).  
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Clinică pentru grupuri vulnerabile “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 centre cu acces crescut, destinate acestor 
persoane vulnerabile. 

Serviciile oferite în cadrul centrelor sunt: consiliere psihosocială; planificarea reducerii 
riscurilor; consiliere şi testare voluntară HIV/hepatite B/C; vaccinare anti-hepatită A şi B, 
referiri şi acompaniere la servicii specializate medicale şi sociale. Fiecare client este 
evaluat şi i se propun planuri de reducere a riscurilor. 

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. 
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Serviciile se bazează, pe de o parte, pe parteneriatul cu Agenţia Naţională Antidrog, 
semnat în 2007, respectiv cu Institutul Naţional de Boli Infecţioase “Prof. Dr. Matei Balş”, 
care găzduieşte Centrul de schimb de seringi, pe de altă parte, cu Direcţia Generală de 
Asistenţă Socială şi Protecţie a Copilului din sectorul 3 al Capitalei, pentru Punctul 
medico-social Titan, inaugurat în iulie 2009. 

Centrul de schimb de seringi a înregistrat, în perioada octombrie 2008-septembrie 2009, 
următoarele rezultate: 119 persoane vulnerabile au beneficiat de consiliere pre-test HIV, 
testare şi rezultat al testului HIV, 31 au fost vaccinate anti-hepatită A şi B, 987 de 
persoane au primit servicii medicale, iar 721— servicii sociale. 2 567 persoane au fost 
referite către servicii specializate. S-au distribuit 35 530 de prezervative şi 126 733 de 
seringi. 

Serviciul SIDA Helpline a înregistrat, din octombrie 2008 în septembrie 2009, un număr de 
3 103 persoane care au primit informaţii despre prevenirea virusurilor HIV, hepatitic B şi C 
şi un număr total de 11 764 de apeluri privind diverse alte aspecte ale problematicii HIV/
SIDA. Pe lângă linia telefonică SIDA Helpline — 0 800 800 033 —, întrebările pot fi 
adresate şi la adresa de e-mail: helpline.sida@arasnet.ro. 

Programul este finanţat de Fondul Global HIV/TBC/Malarie, Runda a VI-a, prin Fundaţia 
Romanian Angel Appeal (www.fondulglobal.ro). Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei 
Sociale (www.mmssf.ro) a sprijinit funcţionarea programului cu seringi de insulină. 
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Centrul “Arena” de tratament 
al dependenţei de droguri injectabile 
prin substituţie cu metadonă 

Grad ridicat de accesibilitate pentru persoane care practică sexul 
comercial, consumatori de droguri injectabile şi comunităţi roma din 
Bucureşti şi Ilfov  

 

Inaugurat în septembrie 2007, pe baza parteneriatului dintre ARAS şi Institutul Naţional de 
Boli Infecţioase “Prof. Dr. Matei Balş”, centrul a fost creat ca răspuns la nevoia acută de 
servicii a pacienţilor celor două instituţii partenere: persoane care consumau droguri 
injectabile şi care aveau infecţie cu HIV, hepatită C, TBC, majoritatea fără asigurări de 
sănătate şi în imposibilitatea de a intra în puţinele programe de substituţie disponibile. 

Centrul asigură tratament de substituţie cu agonişti de opiacee pentru persoanele cu 
toxico-dependenţă, în 
conformitate cu standardele 
naţionale de lucru. Serviciile 
oferite în cadrul centrului 
sunt: evaluare iniţială 
multidisciplinară; testare 
pentru HIV, hepatită B şi C; 
tratament de substituţie cu 
metadonă; consiliere 
medico-psiho-socială; 
facilitarea accesului la alte 
servicii medicale şi sociale, 
inclusiv prin reprezentarea 
sau însoţirea beneficiarilor /
pacienţilor. 

Capacitatea de tratament a 
centrului este de 210 locuri, 
din care 75 sunt gratuite, iar 
125 cu plată. Pe parcursul 
ultimului an, 650 de persoane 
au intrat în tratament, însă 
cei mai mulţi au renunţat 
după două zile, alţii mai 
târziu, alţii l-au abandonat 
pentru că au plecat în 
străinătate, alţii pentru că au 
fost arestaţi etc. 
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Mai mult de jumătate din cei 210 
pacienţi asistaţi vizitează zilnic 
centrul. 131 au hepatită C, 4 au 
infecţie cu HIV, 8 dintre paciente 
sunt femei gravide. 70% nu au 
asigurări de sănătate şi sunt 
vulnerabili din punct de vedere 
social. Toate aceste criterii sunt 
luate în considerare atunci când 
se stabilesc admiterea în 
tratament şi repartizarea pe 
locurile cu sau fără taxă.  

Centrul este deservit de o echipă 
multidisciplinară, formată din 14 
persoane: medici, asistenţi 
medicali, asistenţi sociali, psihologi, 
registratori şi casieri. Serviciile sunt 
oferite în două ture, în intervalul 
7,00-19,30, inclusiv sâmbăta şi duminica, programul de lucru fiind adaptat nevoilor 
beneficiarilor (în special nevoii de integrare profesională). 

Centrul se autofinanţează parţial, acoperindu-şi unele costuri de funcţionare din 
serviciile oferite cu plată (375 lei/lună/pacient), preţul neincluzând şi cheltuielile legate 
de chirie şi utilităţi. Acestea din urmă sunt acoperite de INBI „Prof. Dr. Matei 
Balş” (www.mateibals.ro). O contribuţie financiară, pe parcursul anului 2008, au avut 
UNODC (Biroul ONU Antidrog şi Anticriminalitate) (www.unodc.org) şi organizaţia 
franceză Sidaction (www.sidaction.org).     

 
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: După gratii, v. foto); 
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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. În cadrul acestui proiect, ARAS a asigurat 
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-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 (www.fondulglobal.ro).  
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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 (www.fondulglobal.ro), proiectul, demarat în august 2007, militează 
pentru creşterea accesului acestui grup vulnerabil la servicii. Pledoaria are loc 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 au inclus întâlniri individuale cu decidenţi şi întâlniri 
trimestriale de plen, prin care s-au urmărit 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. 

În cadrul întâlnirilor 
organizate de la începutul 
proiectului şi până acum, 
au fost abordaţi şi/sau 
reuniţi reprezentanţi ai 
următoarelor instituţii: 
autorităţi locale şi centrale 
(primari, prefecţi, miniştri, 
directori de agenţii 
guvernamentale, şefi ai 
direcţiilor specializate din 
primării), Interne (poliţie, 
jandarmerie, poliţie 
comunitară, responsabili de 
aresturi); Justiţie (Direcţia 

Medicală a Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor), instituţii de sănătate publică; 
ONG de drepturile omului şi/sau ofertante de servicii pentru persoane vulnerabile; 
jurnalişti specializaţi sau interesaţi în domeniul medico-social, al reflectării marginalizării. 

Până în septembrie 2009, cu sprijinul acestora, s-a elaborat o strategie pentru creşterea 
accesului la servicii al persoanelor implicate în sexul comercial şi al altor persoane 
vulnerabile, cu accent pe obţinerea cât mai rapidă a dezincriminării prostituţiei, măsură 
legislativă ce ar permite autonomizarea persoanelor care practică sexul comercial şi 
implicarea lor la scenă deschisă în demersurile de advocacy. 

Numărul factorilor de decizie abordaţi prin întâlniri  (2007-2009) s-a ridicat la 120 de 
persoane, dintre care jumătate pe parcursul ultimului an.  
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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 (www.fondulglobal.ro), prin activităţile de 
advocacy (întâlniri individuale şi de grup), 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 problematicii 
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 periodice, 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 clinica 
“Arena” (Bucureşti), aşadar proiectele care oferă servicii directe consumatorilor de 
droguri injectabile.  



29 

10.2008-10.2009 

Printre cei care şi-au afirmat susţinerea şi interesul, participând la întâlnirile organizate de 
la începutul proiectului (august 2007-septembrie 2009), se numără Centrele de Prevenire 
şi Consiliere Antidrog (CPECA), Autoritatea de Sănătate Publică a Municipiului Bucureşti, 
autorităţi locale din judeţele în care ARAS desfăşoară activităţi de teren, ONG (inclusiv 
filialale acestora) implicate în dezvoltarea de programe pentru consumatori de droguri 
injectabile: ALIAT, Caritas, Salvaţi Copiii, Romanian Harm Reduction Network, Integration 
etc. Un sprijin constant în dezbateri îl oferă biroul UNODC România. 
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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 către 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 numărul de telefon: 
021 250 29 52.  

Este un proiect care în general se autofinanţează, beneficiind însă, în ultimul an, de 
sprijinul financiar al Fondation de France (www.fondationdefrance.org), care a acoperit 
costurile pentru achiziţia materialelor stomatologice.  
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II. Formare profesională 
 
Consiliere pre– şi post-test HIV 

Educaţie medicală continuă pentru profesioniştii din domeniul medical 

 

ARAS organizează cursuri de consiliere pre-/post-test HIV, în urma cărora participanţii —
asistenţi medicali de diverse specialităţi — dobândesc cunoştinţe privind procesul de 
consiliere şi testare HIV şi îşi dezvoltă abilităţile necesare practicării consilierii HIV. 

Atelierul de formare se desfăşoară pe parcursul a trei zile, câte cinci ore de curs în 
fiecare zi. 
Participanţilor li 
se distribuie 
manualul care 
stă la baza 
cursului şi 
materiale 
informative 
pentru pacienţii 
lor. 

Conţinutul 
cursurilor 
include: 
recomandările 
OMS referitoare 
la procesul de 
consiliere şi 
testare, o 
trecere în revistă a principiilor, teoriilor şi tehnicilor din consiliere, metode de evaluare a 
riscurilor de infectare cu HIV, metode de reducere a riscurilor de infectare cu HIV, 
metode de anunţare a rezultatului (cu aplicarea teoriei crizelor la infecţia cu HIV). 
Fiecare prezentare este urmată de exerciţii practice: lucru în grupuri, discuţii libere, studii 
de caz, jocuri de rol. 

Cursurile se soldează cu diplome eliberate de Ordinul Asistenţilor Medicali şi Moaşelor din 
România (OAMMR), echivalând cu 18 ore de educaţie medicală continuă (EMC). 

În perioada 5 mai-24 septembrie 2009, au fost susţinute 16 cursuri, care au reunit un total 
de 390 de participanţi (cf. www.oammrbuc.ro/ManifestariStiintifice.php). 
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Educaţie medicală pentru profesioniştii din domeniul medical 
şi social din mediul penitenciar 

 

În intervalul 26 mai 2008-30 iunie 2009, ARAS a oferit instruire în consilierea pre– şi post-test 
HIV pentru personalul selectat de Agenţia Naţională Antidrog, în vederea implementării 
consilierii şi testării HIV în penitenciare (v., mai sus, proiectul „Iniţiativa 38”, vizând 
prevenirea HIV în rândul tuturor deţinuţilor din România). În acelaşi timp, ARAS a oferit 
sprijin tehnic în dezvoltarea unui protocol de lucru în consilierea şi testarea HIV. 

Proiectul a inclus formarea a 76 de profesionişti (medici, psihologi, asistenţi sociali), 
angajaţi ai Centrelor de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog (CPECA) şi ai 
penitenciarelor, în decursul a patru cursuri. 

Finanţatorul proiectului: Fondul Global HIV/TBC/Malarie, Runda a VI-a, prin Fundaţia 
Romanian Angel Appeal (www.fondulglobal.ro). 
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  Prevenirea HIV în practica stomatologică 
 Formare pentru medicii stomatologi 

 

La invitaţia Colegiului Medicilor Dentişti din România, filiala Braşov, ARAS Bucureşti a 
susţinut în luna septembrie a acestui an o conferinţă pe tema prevenirii HIV în practica 
stomatologică, pentru un număr de 90 de participanţi. 

Conferinţa a acordat atenţie unor noţiuni ca discriminarea pe criteriul HIV, 
confidenţialitatea diagnosticului, a subliniat importanţa respectării precauţiilor 
universale, a tratat în detaliu expunerea profesională în 
mediul stomatologic. 

Invitaţilor le-au fost incluse în mapele de participare 
exemplare din ghidul de Prevenirea HIV în practica 
stomatologică, editat de ARAS şi Direcţia de Sănătate 
Publică a Municipiului Bucureşti, precum şi afişe cu 
precauţiile universale, din producţia ARAS. 

Controlul infecţiei în ortodonţie şi în laboratorul de tehnică 
dentară, procedurile în caz de expunere profesională, 
metode de sterilizare şi dezinfectare a instrumentarului 
folosit în timpul procedurilor stomatologice au reprezentat 
capitole distincte în expunerea conferinţei. 
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III. 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 are loc cu sprijinul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale (conform Legii 
34/1998) (www.mmssf.ro). Beneficiarii proiectului sunt persoane infectate cu HIV şi 
familiile lor, consumatori de droguri injectabile, persoane implicate în sexul comercial şi 
copii/adulţi ai străzii din Bucureşti, Neamţ şi Constanţa. 380 de persoane primesc lunar 
servicii sociale, inclusiv informaţii de prevenire, însoţite de produse alimentare şi/sau 
igienice (150 de beneficiari din Bucureşti, 130 din Constanţa, 100 din Piatra-Neamţ). 
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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 care au o locuinţă, pe parcursul 
efectuării anchetelor sociale. 

În 2009 au fost luate în evidenţa serviciului de asistenţă socială 30 de cazuri noi de 
persoane care trăiesc cu HIV/SIDA, ce fuseseră îndrumate către ARAS de către 
personalul medical din spitalele de boli infecţioase.  

Au fost organizate grupuri de suport pentru adulţii infectaţi cu HIV, în cadrul cărora au 
fost facilitate comunicarea deschisă a problemelor determinate de infecţia cu HIV şi 
stabilirea unor relaţii de sprijin între membrii grupului. 

Pentru 120 de persoane care trăiesc cu HIV/SIDA, s-au efectuat 240 de vizite la domiciliu, 
s-au acordat 960 de pachete de igienă, au avut loc 1 830 de şedinţe de consiliere 
psihosocială. 

Pentru persoanele asistate, implicate în sexul comercial, în consumul de droguri 
injectabile şi pentru cele fără adăpost, serviciile au fost acordate în locurile în care 
acestea trăiesc/muncesc, respectiv pe stradă. 

Cei care au asigurat serviciile sunt trei asistenţi sociali angajaţi în proiect, sprijiniţi de alţi 
12 angajaţi şi voluntari ai ARAS. 

Pentru rezolvarea problemelor deosebite cu care s-au confruntat în acest an beneficiarii 
proiectului, s-a colaborat cu spitale de boli infecţioase, cu direcţiile de asistenţă socială, 
comisiile de expertiză medicală, Agenţia Naţională de Ocupare a Forţei de Muncă şi cu 
organizaţiile neguvernamentale: Romanian Angel Appeal, Romanian Children’s Appeal, 
Uniunea Naţională a Organizaţiilor Persoanelor Afectate de HIV/SIDA, Noi şi Ceilalţi, 
Concordia, SamuSocial, ALIAT, RHRN, ACCEPT, Fundaţia pentru Dezvoltarea Popoarelor 
prin Susţinere Reciprocă, Health Aid, Salvaţi Copiii. 

Finanţator: Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, prin Legea 34/1998 
(www.mmssf.ro). Ambasada Regatului Ţărilor de Jos în România ne-a acordat o donaţie 
din care s-au putut oferi îmbrăcăminte, încălţăminte, rechizite şcolare. 
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Vis de adolescent 
Program educaţional pentru dezvoltarea personală a adolescenţilor, “Vis de 
adolescent” are ca scop dezvoltarea personală a 50 de adolescenţi din Bucureşti 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un grup de suport, la început bilunar, apoi săptămânal, şi desfăşurat pe parcursul a 29 
de sesiuni, a fost facilitat de un psiholog, asistat de asistentul social care coordonează 
proiectul. În cadrul grupului de dezvoltare personală s-a pus accentul pe exerciţii vizând 
şi încurajând exprimarea liberă, dezvoltarea abilităţilor de comunicare, a capacităţii de 
introspecţie şi de ascultare activă, exprimarea sentimentelor tinerilor. 

Activităţile de socializare în care au fost antrenaţi pe durata acestui an au inclus ateliere 
de formare a lor ca educatori de sănătate, participarea ca voluntari/educatori de 
sănătate ARAS la Ziua Mondială SIDA (1 Decembrie 2008), la Ziua Internaţională a 
Lumânărilor Aprinse (17 mai 2009), Eros Show (28-31 mai 2009), ONGfest (Festivalul  
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Naţional al Organizaţiilor Neguvernamentale din România, 11-13 septembrie 2009), la o 
campanie de informare şi sensibilizare a tinerilor, desfăşurată pe litoralul Mării Negre 
(Costineşti), la un program complex de educaţie pentru prevenirea HIV, derulat în 
centre de plasament.  

Taberele (1-6 august 2009, Straja), excursiile (septembrie 2009, Făgăraş, Curtea de Argeş)
picnicurile (Cernica), grădinăritul le-au asigurat momente plăcute de timp liber petrecut 
împreună.   

Tinerii au urmat activităţi de dezvoltare a îndemânărilor practice şi artistice, luând parte 
la 6 sesiuni de art-terapie, în cadrul cărora o voluntară, artist plastic, a iniţiat un proiect 
de creaţie liberă în domeniul picturii pe sticlă, lucrările realizate urmând să fie expuse cu 
ocazia unui eveniment public. 

Aceiaşi tineri au continuat să lucreze în redacţia propriei reviste, Cercul, inaugurată în 
2007, întrunindu-se pentru a realiza o colecţie de interviuri cu persoane apropiate 
fiecăruia ori cu personalităţi active în domeniul HIV/SIDA din România.  

Un alt obiectiv al proiectului îl constituie formarea profesională a tinerilor, unii dintre ei 
fiind acum înscrişi la şcoala de şoferi auto, alţii fiind sprijiniţi pentru a începe/continua 
studii universitare. Alte cursuri care li s-au adresat: curs de limba engleză, curs de 
legislaţie rutieră, curs de utilizare a computerului. 

La dispoziţia tinerilor a fost pusă o bibliotecă, utilată în decursul anului cu manuale 
şcolare, bibliografie şcolară, lucrări de specialitate, pentru aceia care frecventează 
cursuri universitare, dicţionare, enciclopedii, beletristică. 

Finanţatorul proiectului este Fondation d’Entreprise „Air France” (http://
fondation.airfrance.com). 
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Educaţie pozitivă 
Proiectul a avut 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 l-au constituit: 62 de tineri care trăiesc cu HIV, ce au 
fost instruiţi ca educatori între egali, peste 10 organizaţii ce au fost implicate în proiect, 
780 de tineri seropozitivi ce au fost informaţi, beneficiari direcţi ai proiectului, tinerii 
seropozitivi din România, în general. 

Tinerii care au fost instruiţi în cadrul acestui proiect au fost 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 s-a încheiat la 31 iunie 2009, fiind 
desfăşurat în parteneriat cu UNOPA (Uniunea Naţională a Organizaţiilor Persoanelor 
Afectate de HIV/SIDA, federaţie a 24 de organizaţii din ţară) şi fiind finanţat de Fondul 
Global HIV/TBC/Malarie, Runda a VI-a, prin Fundaţia Romanian Angel Appeal 
(www.fondulglobal.ro). 
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Reţea legală HIV/SIDA 
Parteneriat pentru promovarea drepturilor persoanelor afectate de HIV 
şi ale persoanelor aparţinând grupurilor vulnerabile 

Proiectul a reprezentat  un parteneriat ARAS-Integration, având ca 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. 
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La sfârşitul proiectului, au fost redactate 8 petiţii care reclamau Consiliului Naţional 
pentru Combaterea Discriminării şi ministerelor responsabile, abuzuri şi încălcări ale 
drepturilor omului.  

Publicaţiile editate în proiect sunt distribuite la toate întâlnirile organizate de ARAS, iar 
circuitul soluţionării petiţiilor de către instituţiile incriminate/competente este 
îndeaproape urmărit şi astăzi de membrii reţelei. 

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 (www.fdsc.ro). 
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IV. 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 – Correlation (European Network on Social 
Inclusion and Health) etc. 

 
Bordernet 
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. 
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Connections 
 
Proiect coordonat de European Institute of Social Services—Universitatea din Kent şi 
finanţat de Comisia Europeană, prin Programul de Sănătate Publică 2003-2008, 
“Connections”  îşi propune să contribuie la dezvoltarea unor politici şi servicii eficiente şi 
accesibile pentru populaţia cu risc crescut de infectare cu HIV/SIDA şi cu alte infecţii 
asociate consumului de droguri în sistemul de drept penal din statele membre UE, dar şi 
din ţările emergente (www.connectionsproject.eu). 

Partenerii ARAS în proiect 
sunt organizaţia poloneză 
Probacja, ONG care oferă 
servicii foştilor deţinuţi, după 
eliberarea acestora din 
penitenciar, Rugby House 
din Marea Britanie, ofertant 
de servicii pentru persoane şi 
comunităţi afectate de 
droguri şi alcool, 
Toxicomanie: Europe-
Echanges-Etudes din Marea 
Britanie, care se ocupă de 
cercetare, formare, 
advocacy, Bremen Institute 

of Drug Research din Germania.  

Este un proiect cu durata de trei ani, în cadrul căruia ARAS a realizat un studiu în rândul 
foştilor deţinuţi consumatori de droguri, pentru a stabili comportamentele şi factorii cu 
risc de infectare HIV şi cu alte infecţii cu transmitere sexuală în timpul încarcerării, dar şi 
pentru a evalua tipurile de servicii disponibile pentru aceste persoane în penitenciarele 
din România. 

Concluziile studiului au scos în evidenţă istoricul lung de consum al persoanelor 
intervievate, modul în care este utilizat echipamentul de injectare, situaţia 
consumatorilor aflaţi în arest preventiv/în timpul procesului/în detenţie, serviciile ce le 
sunt oferite după eliberarea din detenţie (nule) etc.  

Se preconizează organizarea a două grupuri consultative de lucru, pentru prezentarea 
rezultatelor studiului, identificarea nevoilor şi priorităţilor, realizarea unei strategii de 
advocacy, care să pledeze în favoarea implementării, câştigării susţinerii publice şi 
politice necesare schimbărilor legislative necesare pentru îmbunătăţirea serviciilor de 
prevenire HIV în mediul carceral.  
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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. 

Mulţumiri speciale colaboratorilor noştri din mass-media, care au avut răbdarea, 
curiozitatea, inteligenţa şi profesionalismul necesare, atunci când au relatat despre 
beneficiarii, programele şi serviciile noastre, în ultimul an: agenţiile de presă Amos News , 
Mediafax şi NewsIn, cotidianul Gardianul, lunarele Tabu, Marie-Claire, Psychologies, 
posturile de televiziune TVR2 şi TVR3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pentru cei dornici să ne susţină în continuare, contribuind cu 2% din impozitul pe venit, 
datele noastre de identificare sunt următoarele: 

Denumire entitate non-profit: ARAS (Asociaţia Română Anti-SIDA) 
Cod de identificare fiscală: 5466592 
Cont bancar (IBAN):  RO61 RZBR 0000 0600 0430 1827 

Vă mulţumim! 



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. 
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VENITURI 

      
 

  RON USD EURO % 
I. AGENTII FINANTATOARE INTERNATIONALE 4,498,906.21 1,475,390 1,061,739 77.3% 
  Fondul Global si Banca Mondiala (runda 2) 186,003.83 60,999 43,897 3.2% 
  Fondul Global si Banca Mondiala (runda 6) 3,732,663.24 1,224,105 880,906 64.1% 
  FDSC 45,872.83 15,044 10,826 0.8% 
  Open Society Institute - OSI   4,022.40 1,319 949 0.1% 
  UNICEF  190,056.20 62,328 44,853 3.3% 
  Foundation de France 21,476.00 7,043 5,068 0.4% 
  Social AIDS Committee -  MAIDS 8,625.00 2,829 2,035 0.1% 
  PLUS 63,214.50 20,731 14,919 1.1% 
  TAMPEP   16,221.17 5,320 3,828 0.3% 
  Retele internationale (SWAN) 2,910.00 954 687 0.0% 
  Bordernet 74,698.44 24,497 17,629 1.3% 
  Air France 126,293.26 41,417 29,805 2.2% 
  Connections   7,535.00 2,471 1,778 0.1% 
  Proiecte încheiate   19,314.34 6,334 4,558 0.3% 
            

II. SUBVENTII PRIMITE DE LA STATUL ROMAN 449,011.40 147,251 105,966 7.7% 
  Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale (MMSS) 449,011.40 147,251 105,966 7.7% 
            

III. DONATII 53,710.48 17,614 12,676 0.9% 
  In bani 50,210.48 16,466 11,850   
  In natura 3,500.00 1,148 826   
            

IV. SPONSORIZARI 107,855.98 35,371 25,454 1.9% 
  Ericson    83,719.50 27,455 19,758   
  Medical College of Wisconsin   2,981.70 978 704   
  Alte sponsorizari   12,605.68 4,134 2,975   
  Incasari 2% 8,549.10 2,804 2,018   
            

V. ALTE VENITURI  44,317.81 2,163 1,556 0.8% 
  Dobanzi bancare 875.54 287 207   
  Diferente de curs valutar 2,530.22 830 597   
  Venituri diverse 3,188.54 1,046 752   
  Venituri din cedarea bunurilor (contravaloarea masinii avariate) 37,723.51 12,371 8,903   
            

A. TOTAL VENITURI DIN ACTIVITATI NON - PROFIT 5,153,801.88 1,677,788 1,207,391 88.5% 
            

B. VENITURI DIN ACTIVITATI ECONOMICE 668,423.03 219,200 157,743 11.5% 
  Cabinet stomatologic 76,384.00 25,050 18,027   
  Centru de tratament prin substitutie 585,421.34 191,985 138,159   
  Venituri din chirii 6,600.00 2,164 1,558   
  Dobanzi bancare 17.69 6 4   
  Alte servicii prestate     0 0   
            
  TOTAL VENITURI ARAS 5,822,224.91 1,896,987 1,365,134 100.0% 
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Structura veniturilor 2009 (EURO) 

Agentii finantatoare
internationale

Subventii primite de la Statul
Roman

Donatii

Sponsorizari

821,129 
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Structura cheltuielilor 2009 (EURO) 

Cheltuieli de personal

Cheltuieli administrative

Cheltuieli de capital

Cheltuieli pentru proiecte

 

 
  

    
 

REZULTAT 
    

 
REZULTAT LEI USD EURO 

 
 

ACTIVITATE NON - PROFIT DEFICIT -458,105.76 -150,233 -108,113 
 

 
ACTIVITATE ECONOMICA PIERDERE -132,743.78 -43,533 -31,327 

 
 

TOTAL ARAS DEFICIT -590,849.54 -193,766 -139,440 
 

       
       
 

Curs mediu valutar an 2009: 
     

 
1 USD = 3.0493  lei 

     
 

1 EURO = 4.2373 lei 
     

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CHELTUIELI 
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