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Raport de activitate ARAS - 2016 

Activități permanente și activități punctuale (campanii) 
în sprijinul comunității 

 

VIAȚĂ ASOCIATIVĂ 

Adunarea Generală anuală ARAS a reunit 27 de membri. În decursul anului au fost primiți doi noi 
membri.  

Consiliul Director numără șapte membri: Mirela Bodolan, Veronica Caunii (membre noi), Tiberiu 
Căpudean, Catrinel Gălățeanu, Ioana Gavrizi, Mihai Georgescu, Simona Neagu.  

Secretariatul este asigurat de Nicoleta Dascălu. 

 

Recrutare și formare voluntari 

Recrutarea voluntarilor a avut loc în lunile octombrie-noiembrie 2016, când au fost selectate 20 de 
persoane ce au participat la cursul de formare ce a avut loc în perioada 03-04 noiembrie 2016. 

În cadrul cursului, voluntarii au primit formare pe temele: HIV/SIDA, infecții cu transmitere sexuală, 
consum de droguri, stigmatizare și discriminare, tehnici și metode de lucru cu tinerii.  

După absolvirea examenului de evaluare a cunoștințelor dobândite în urma participării la curs, voluntarii 
au fost integrați în cadrul echipei de educatori între egali ce desfășoară sesiuni de informare, educare și 
consiliere a tinerilor în școli/licee și campanii publice (parcuri, baruri, târguri etc.). 

 

Resurse umane – personal angajat: 59 persoane, 5 în concediu îngrijire copil  
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PREVENIRE 

1. “Ask me about AIDS!” / “Întreabă-mă despre SIDA!” 

Programul îşi propune să ofere tinerilor (15-25 de ani) informaţii corecte în ceea ce priveşte HIV/SIDA, 
pentru a-i motiva să adopte un stil de viaţă mai sănătos, un comportament responsabil şi o atitudine 
nediscriminatoare faţă de persoanele infectate cu HIV.  

Împărţit în 3 componente majore, proiectul vizează o intervenţie integrată de prevenire în rândul 
tinerilor: sesiuni de informare cu tineri în licee; acţiuni de informare a tinerilor în locaţii non-formale 
(parcuri, baruri, cluburi etc.); sesiuni de informare a tinerilor din centre de plasament.     

 

Obiective/rezultate: În cursul anului 2016 s-au încheiat protocoale de colaborare cu 13 licee din 
Bucureşti (Colegiul Naţional ”Gheorghe Lazăr”, Liceul Teoretic “Nicolae Iorga”, Colegiul Naţional 
“Cantemir Vodă”, Colegiul Naţional “Mihai Eminescu”, Colegiul Naţional Bilingv “George Coşbuc”, Liceul 
Teoretic Bilingv “Miguel de Cervantes”, Colegiul Naţional de Arte “Dinu Lipatti”, Colegiul Naţional “Ion 
Creangă”, Colegiul Tehnic “Iuliu Maniu”), un liceu din Târgu-Jiu (Colegiul Naţional “Tudor Vladimirescu”), 
două colegii din Cluj (Colegiul de Telecomunicaţii “Augustin Maior”, Colegiul Naţional “Matei Basarab”) 
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şi am informat aproximativ 3.000 de tineri, care au participat la sesiuni de prevenire a HIV şi a infecţiilor 
cu transmitere sexuală (ITS-uri) în licee. 
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GRUPURI VULNERABILE 

1. Serviciile de reducere a riscurilor 

Scop şi obiective: prevenirea îmbolnăvirilor cu HIV, hepatită B sau C, tuberculoză şi alte boli transmisibile 

prin educaţie pentru sănătate, asigurare de servicii sociale şi medicale în locurile în care trăiesc 

beneficiarii şi în centre fixe, distribuire de materiale de protecţie, facilitarea accesului la servicii medicale 

şi sociale specializate. 

În 2016, serviciile de reducere a riscurilor oferite de ARAS au acoperit un număr de 4.263 de persoane 

vulnerabile, majoritatea cu vulnerabilitate multiplă: consum de droguri prin injectare (CDI), sex 

comercial (SW), lipsa adăpostului, apartenenţa la comunitatea vulnerabilă cu majoritate etnică roma 

(RR). Începând din 2016, sistemul de monitorizare a înregistrat ca un criteriu de vulnerabilitate şi 

comportamentul bărbaţilor care fac sex cu bărbaţi (MSM). De asemenea, s-a acordat o importanţă mai 

mare înregistrării statutului HIV, deşi nu toţi beneficiarii care au fost în contact cu serviciile de prevenire 

şi reducere a riscurilor au fost înregistraţi cu criteriu (colectarea acestei informaţii pune probleme de 

confidenţialitate în activităţile de teren). 

Tabel 1. Numărul beneficiarilor din serviciile ARAS de reducere a riscurilor în 2016 

 

Serviciile de reducere a riscurilor realizate de ARAS au fost realizate în cadrul unor proiecte (cu durata 

între un an şi doi ani şi jumătăte) cu finanţare externă şi fonduri locale, prin contribuţia Consiliului 

General al Municipiului Bucureşti (CGMB), în cadrul unui proiect comun al Direcţiei Generale de 

Asistenţă Socială a Municipiului Bucureşti (DGASMB) şi ARAS (Proiectul „Un pas înainte pentru 
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integrarea socială şi profesională a consumatorilor de droguri”). Agenţia Naţională Antidrog (ANA) a 

sprijinit funcţionarea serviciilor prin oferirea de materiale consumabile [teste rapide pentru HIV, 

hepatită B (HVB), hepatită C (HCV)] în cadrul protocolului de colaborare în vigoare şi actelor adiţionale 

aferente. 

Proiectul susţinut de Fondul Global pentru Combaterea HIV/SIDA, Malariei şi Tuberculozei  (15 aprilie 

2015-31 martie 2018) – „Tratament pentru toţi, acum!” – îşi propune diminuarea impactului 

tuberculozei în rândul consumatorilor de droguri din Bucureşti şi Ilfov, prin intervenţii de depistare 

activă a tuberculozei şi spijinirea consumatorilor bolnavi pentru a iniţia şi finaliza cu succes tratamentul 

pentru această boală. Se desfăşoară în parteneriat cu Fundaţia Parada şi Asociaţia ALIAT, sub 

coordonarea Fundaţiei Romanian Angel Appeal, primitor principal. Intervenţia vizând abordarea 

tuberculozei în rândul consumatorilor este grefată pe susţinerea unei părţi a serviciilor de reducere a 

riscurilor în rândul consumatorilor de droguri, incluzând un pachet de servicii de harm reduction 

(distribuire de seringi, prezervative, informare şi consiliere, motivare pentru testare, vaccinare, 

tratament, referiri si acompanieri, servicii psiho-sociale).  
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Proiectul „Un pas înainte pentru integrarea socio-profesională a persoanelor vulnerabile din 

Municipiul Bucureşti” a fost sprijinit de Consiliul General al Municipiului București în cadrul acordului de 

asociere încheiat în anul 2016 (1 iulie 2016-30 iunie 2017). Proiectul vizează toate categoriile de 

persoane vulnerabile din Bucureşti şi furnizează servicii de prevenire şi reducere a riscurilor, integrare pe 

piaţa muncii. Este de remarcat faptul că finanţarea acoperă toate categoriile de cheltuieli, ceea ce 

constiuie un sprijin important în asigurarea funcţionalităţii serviciilor.  

Proiectul finanțat prin Fondurile Norvegiene, care a vizat de asemenea consumatorii de droguri 

injectabile, facilitarea accesului lor la servicii de reducere a riscurilor prin activităţi de teren, s-a finalizat 

în luna iulie 2017. În cadrul acestui proiect, echipa ARAS, ca şi organizaţiile partenere (Asociațiile ALIAT şi 

Parada), a desfăşurat activităţi de teren.  Reţeaua Română de Reducere a Riscurilor Asociate Consumului 

de Droguri Injectabile (RHRN), din care ARAS face parte, a fost implicată în realizarea unui manual de 

bune practici în domeniul reducerii riscurilor. 

Asociațiile franceze Sidaction și Coaliția Plus au asigurat co-finanțarea serviciilor, asigurând contribuția în 

natură (seringi).  
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Pe parcursul anului 2016 au mai fost utilizate teste rapide şi prezervative puse la dispoziție de ANA (în 

cadrul acordului de parteneriat 328962/19.03.2013, act adițional martie 2016).   

În anul 2016 ARAS a oferit servicii de reducere a riscurilor prin intermediul a două centre fixe (Centrele 

ARAS de reducere a riscurilor CRR „Arena” și CRR „Titan”) și al unităților mobile. Acestea au acoperit 

zone de intervenție de pe raza municipiului București și unele locații din județul Ilfov (au fost deschise 

sau cartografiate constant peste 30 de zone). CRR ARENA nu oferă servicii de schimb de seringi. 

 

Activităţilor celor două centre sus-menţionate li se adaugă activitatea Centrului de sănătate ARAS, care 

a oferit de asemenea servicii de consiliere pre-/post-test şi testare pentru HIV şi pentru hepatite virale B 

şi C. Un nou centru a fost deschis în Ferentari (Centrul ARDOR) în luna noiembrie 2016, pentru a oferi 

servicii comunităţii locale, care este afectată de consumul de droguri. Centrul reprezintă alternativa şi 

completarea serviciilor de teren (comunitatea nu recurge la serviciile unităţilor mobile din cauza faptului 

că, în primul rând, acestea sunt accesate de către consumatorii de droguri).  Centrul ARDOR este, de 

asemenea, complet echipat pentru a asigura servicii sociale pentru toţi membrii comunităţii, având 

personal cu experienţă în acest domeniu. Echipa de teren a fost divizată, pentru a se asigura 

acompaniere beneficiarilor la servicii medicale şi sociale, consiliere pentru aderenţă la tratament şi 

sprijin psiho-social pentru beneficiari. 
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Au fost oferite următoarele servicii: 

- Informare, educaţie, consiliere pentru prevenirea HIV şi a hepatitelor virale B şi C, a ITS (cod IEC) 

- Consiliere pre-/post-test (testare rapidă pentru HIV, HVB, HVC); (cod HIV_A, HVB_A, HCV_A) 

- Distribuire de materiale de igienă şi echipament steril de injectare (prezervative _PRZ, seringi – SD); 
alte materiale care s-au distribuit au fost lubrifianţi pentru activităţi sexuale, dezinfectanţi, 
tampoane cu alcool, medicamente (nu se înregistrează electronic); 

- Recuperarea şi incinerarea seringilor utilizate;  

- Îngrijirea plăgilor şi asistenţă medicală primară (s-au utilizat pansamente sterile, feşe, leucoplast, 
medicamente de primă necesitate) - (cod AM) 

- Referire şi acompaniere pentru intrarea în tratament (HIV) şi alte servicii medicale (cod TRAN); 

- Sprijin pentru depistarea tuberculozei (referire şi acompaniere la dispensarele şi spitalele TBC) şi 
tratament (pachet de servicii incluzând tratament sub directă observaţie, consiliere, tichete sociale 
pentru tratament complet); cod SC TBC – screening TBC, Ref TB – referire la dispensar pentru 
radiografie TBC, AcTB – acompaniere pentru despistarea tuberculozei – radiografie la dispensar) 

- Servicii sociale - consiliere, referire şi acompaniere socială (cod CoS); 

- Vaccinarea împotriva hepatitelor B şi A (prevăzută în cadrul proiectului „Tratament pentru toti, 
acum!” - finanţat de către Fondul Global de Combatere a HIV/SIDA, Malariei şi TBC)  - (cod Vaccin) 
 

- Consiliere pentru integrare socio-profesională (cod CiS) 
 

Tabel 2. Numărul beneficiarilor unici care au primit servicii 
în cadrul activităţilor de reducere a riscurilor şi  prevenire ARAS în 2016 
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Tabel 3. Total beneficiari unici care au fost consiliaţi pre-/post-test 

şi testaţi pentru HIV, HVB, HCV în 2016 

 
 

Acoperirea cu servicii a persoanelor vulnerabile constituie însă un indicator care nu indică munca 

depusă pentru realizarea acestora, efortul fiind relevat de numărul de contacte cu beneficiarii (şi, 

neînregistrat, de intervalele de timp necesare accesării unor servicii medicale si sociale). 

 

Tabel 4. Numărul contactelor cu beneficiari/ tip de vulnerabilitate/ lună în anul 2016 
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Tabel 5. Numărul de materiale distribuite beneficiarilor 

prin serviciile de reducere a riscurilor în 2016 
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esenţial pentru CDI fără adăpost, asociaţia Sens Pozitiv (consiliere pentru aderenţă la tratament pentru 

HIV), cu asociaţiile Samu Social, Teen Challenge, Salvaţi Copiii şi fundaţia „Viaţă şi Lumină”, precum şi cu 

o organizaţie activă în zona Gării de Nord şi în rândul celor mai tineri consumatori de droguri. 

În asistenţa medicală, principalii parteneri sunt: Spitalul „Dr. Victor Babeş”, Institutul de Pneumologie 

„Marius Nasta”, Institutul Naţional de Boli Infecţioase „Prof. Dr. Matei Balş” şi Sanatoriul de 

pneumoftiziologie Floreşti (Prahova). O colaborare strânsă a existat şi cu dispensarele TBC din Bucureşti 

(sectoarele 1,2,4,5,3, într-o mică măsură şi cu sectorul 6).  

 

2. Helpline SIDA: 0800800033 

Este o linie de informare telefonică naţională, adresată publicului larg, cu apel gratuit în toate reţelele de 
telefonie.  

Serviciu conex centrului “Titan”, este disponibil în programul de lucru al acestuia. 

Alături de posibilitatea adresării de întrebări online, la adresele aras@arasnet.ro sau 
www.facebook.com/ARASRomania, serviciul telefonic răspunde nevoii de informare despre infecţia cu 
HIV şi alte infecţii cu transmitere sexuală, de consiliere, de îndrumare către servicii, consiliere juridică 
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etc. La acest serviciu apelează elevi, studenţi, părinţi, profesori, pacienţi, deţinuţi, profesionişti din 
domeniul sănătăţii sau al serviciilor sociale etc. 

Prin intermediul aceluiaşi număr de telefon ni se solicită găzduirea şi îndrumarea în practica de 
specialitate a studenţilor la Facultatea de Asistenţă Socială sau la Jurnalism, cereri de voluntariat, 
parteneriate media, ghidarea unor jurnalişti, fotografi, artişti vizuali în realizarea de reportaje sociale.  

Serviciul este inclus în proiectele de harm reduction, dar deserveşte toate celelalte activităţi ARAS. 

 

FORMARE 

Internă: cursuri pentru personal şi voluntari în protecţia muncii şi în sănătate şi securitate în muncă 
(SSM), testare şi consiliere HIV, HBV, HCV, cursuri de instruire a lucrătorilor sociali, seminarii periodice 
cu personalul (din ARAS, Aliat, Parada) care lucrează în proiectul de prevenire TBC în rândul grupurilor 
vulnerabile, sesiuni de supervizare psihologică pentru personalul propriu care lucrează cu grupurile 
vulnerabile. 

Externă: seminarii periodice cu personalul din unităţile medicale TBC; cursul ARAS de consiliere HIV/SIDA 
a fost acreditat la Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din 
România. 
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ADVOCACY 

Activități de sensibilizare a candidaților la alegerile locale/parlamentare, cu scopul final de a introduce 
infecția cu HIV/SIDA și hepatitele pe agenda locală și națională: solicitarea de informații referitoare la 
strategiile privind persoanele vulnerabile, participarea la dezbaterile organizate de candidați/partide, 
invitarea candidaților să viziteze serviciile ARAS (două vizite primite, din partea candidaților 
USR/București). 

- participarea la atelierul organizat de Eurasian Harm Reduction Network pe tema „Utilizarea fondurilor 
structurale în reducerea riscurilor” (Vilnius, iulie 2016) 

- participarea la ședințele echipei Platformei Europa din cadrul Coaliției Plus 

- scrisori deschise, depunerea de scrisori/ solicitări/ cereri de informații publice la Ministerul Muncii, 
Ministerul Sănătății, Ministerul de Interne, Avocatul Poporului 

- solicitări de dezbateri publice pentru proiecte de acte normative noi; legea drepturilor pacientului, 
unde ARAS a obţinut eliminarea unui articol absurd, care obliga pacientul să solicite în scris păstrarea 
confidenţialităţii, pe care i-o garantau deja toate legile 

- abordarea Ministerului Sănătății în legătură cu reluarea discuției referitoare la tratamentul non-
interferon produs de compania GILEAD, tratament eficient şi pentru consumatorii de droguri 
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ARAS are un obiectiv principal de advocacy: autoritățile locale din București (Primăria Generală și 
Primăriile de sector) și autoritățile centrale (Ministerul Sănătății, Ministerul Muncii și Solidarității 
Sociale, Agenția Națională Antidrog) să creeze o sursă de finanțare permanentă, anuală, pentru serviciile 
de reducere a riscurilor oferite de ONG-urile locale. 

În 2016, ARAS a oferit dovada clară că serviciile de reducere a riscurilor pot funcționa, în România, cu 
finanțare de la autoritățile publice, prin obținerea finanțării de la Consiliul Local al Municipiului București 
(DGASMB) – ”Un pas înainte pentru integrarea socială a persoanelor vulnerabile din București”. Astfel, 
ARAS a creat un model de bune practici atât pentru ONG-uri, cât și pentru autoritățile locale. Primăria 
sectorului 5 ne-a solicitat consultanţă în organizarea unui serviciu propriu de harm reduction şi, astfel, 
am încheiat primul protocol de colaborare cu DGASPC sector 5. 

 

ANALIZE ŞI STUDII 

 „Responsabilitate: serviciile medicale şi sociale pentru persoanele vulnerabile”, realizat de ARAS în 
colaborare cu Asociaţia pentru Apărarea Drepturilor Omului din România (APADOR-CH) şi cu sprijinul 
financiar al Fundaţiei pentru o Societate Deschisă, porneşte de la dispoziţiile legale incidente subiectului 
explorat şi ţinând seama de răspunsurile oficiale primite de la instituţii publice cu rol în derularea şi 
monitorizarea programelor de asistenţă integrate pentru consumatorii de droguri, ca urmare a 
solicitărilor formulate de APADOR-CH în baza Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţii de 
interes public, cu privire la procedurile şi costurile programelor integrate de asistenţă a consumatorilor 
de droguri. 
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“Metodologie de asistare a adolescenţilor care consumă droguri - o urgenţă pentru România” (cu 
finanţare UNICEF) - o analiză a cadrului legislativ şi a sistemului actual de asistare a adolescenţilor 
vulnerabili în vederea dezvoltării unei metodologii de asistare medicală, socială, psihologică şi 
educaţională, precum şi pilotarea acesteia la nivelul Capitalei. Totodată, s-a realizat şi o cercetare 
calitativă privind accesul adolescenţilor consumatori de droguri la servicii de asistenţă medicală, socială 
şi psihologică. 

 

SERVICII MEDICO-SOCIALE 

1. Servicii de tratament substitutiv pentru persoanele dependente 
de droguri 

ARAS asigură servicii complexe de tratament substitutiv din septembrie 2007, pe baza parteneriatului 
dintre asociație şi Institutul Naţional de Boli Infecţioase „Prof. Dr. Matei Balş”. 

Obiectivele serviciilor de tratament de substituţie sunt: 

- Reducerea riscurilor de infectare cu HIV/VHB/VHC pentru consumatorii de droguri injectabile 
prin creşterea accesului consumatorilor de droguri injectabile la servicii de substituţie cu 
metadonă; 

- Dezvoltarea unui model de lucru multidisciplinar în reducerea riscurilor ascociate consumului de 
droguri; 

- Asigurarea de servicii sociale şi psihologice beneficiarilor, în scopul reducerii riscurilor de 
infectare şi al iniţierii / menţinerii tratamentului de substituţie; 

- Asigurarea tratamentului de substituţie pentru beneficiarii centrului, în conformitate cu 
standardele naţionale de lucru (PIT 4, program integrat de tratament, cu scopul de reducere a 
riscurilor asociate consumului de droguri injectabile).   
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Realizări: 

- 692 de beneficiari unici 
- 55,585 contacte 
- Număr de comprimate administrate: 364,814 (20 mg) și 76,013 (5 mg) 

 

Tabel 6. Caracteristici beneficiari 

 

 

Tabel 7. Număr contacte beneficiari pe lună în 2016 

 

Dificultăţi: Proiectul de renovare și reorganizare a Institutului Naţional de Boli Infecţioase „Prof. Dr. 
Matei Balş”, în incinta căruia se află pavilionul CRR „Arena”, include demolarea acestuia și mutarea 
centrului. 
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2. Cabinet stomatologic  
 

Serviciile se adresează publicului larg şi persoanelor vulnerabile, clienţi sau nu ai celorlalte servicii ARAS. 

La sfârşitul anului am început lucrări de reamenajare şi organizarea unui nou post de lucru prin 
instalarea unitului dentar donat de fundaţia Romanian Angel Appeal în 2012. Prin urmare, în acest 
moment, cabinetul stomatologic funcţionează cu două unituri dentare. 

Rezultate: 1.450 de consultaţii, dintre care 450 subvenţionate partial, 50 subvenţionate total.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPRIJIN PENTRU ALTE ENTITĂŢI 

ARAS a acordat în 2016 suport tehnic şi sprijin financiar pentru 11 structuri de economie socială: 1 
activitate economică ARAS – servicii de sănătate; 1 unitate protejată – servicii de curăţenie; 1 
cooperativă; 8 SRL-uri.  

Aceste structuri au asigurat 44 de locuri de muncă pentru persoane aflate în situaţii de vulnerabilitate. 

Perioada 1 ianuarie 2016-31 ianuarie 2017 a fost perioada de sustenabilitate a proiectului.  

De asemenea, pe parcursul anului 2016 ARAS a sprijinit ARAS – filiala Bucureşti în reabilitarea 
apartamentului social din Str. Măriuca, în sectorul 4. 
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CAMPANII (ACTIVITĂȚI PUNCTUALE) ÎN SPRIJINUL COMUNITĂȚII 

 

1. Participare la Opportunity Weekend, ediția I – târg de voluntariat 

Perioada de desfășurare: 07-08 mai 2016, București, Impact Hub 

Opportunity Weekend este primul târg de voluntariate și cursuri pentru adolescenți din România. Târgul 
a fost organizat de o echipă de 7 liceeni, cu susținerea Școlii de Valori, care au identificat necesitatea 
unui astfel de eveniment pentru a ajuta adolescenții să își descopere pasiuni și să acționeze pentru a se 
dezvolta personal. În paralel cu componenta de târg au fost organizate și workshop-uri susținute de 
expozanți, ce au avut ca scop atragerea vizitatorilor către organizațiile respective.  

Obiective: Promovarea activității ARAS și promovarea voluntariatului în cadrul ARAS 

Rezultate: La târg au participat 6 voluntari și 2 angajați ARAS, au fost informați peste 1.000 de tineri, s-au 
distribuit aproximativ 450 de prezervative și peste 100 de fundițe roșii din panglică, precum și 177 de 
broșuri. 
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2. Ziua Lumânărilor Aprinse – memorial SIDA 

Perioada de desfășurare: 15 mai 2016, Parcul Herăstrău, Intrarea Charles de Gaulle 

În a treia duminică de mai a fiecărui an, mii de comunităţi din întreaga lume se reunesc pentru a aprinde 
lumânări şi candele în memoria celor care au murit în urma SIDA. 

La noi, ritualul aprinderii lumânărilor îşi propune să aducă un omagiu colectiv românilor dispăruţi din 
cauza SIDA, să transmită un mesaj de încurajare copiilor şi adulţilor care trăiesc cu HIV/SIDA şi să lanseze 
un îndemn la prevenire şi solidaritate celorlalţi semeni ai lor. 

Duminică, 15 mai 2016, ARAS – Asociaţia Română Anti-SIDA a organizat Memoriale SIDA, cu ocazia Zilei 
Internaţionale a Lumânărilor Aprinse în Bucureşti. 

Evenimentele au avut loc în Parcul Herăstrău, Intrarea Charles de Gaulle, între orele 18.00 şi 20.30. 
Acestea au constat în realizarea unei fundițe din 1.700 candele roșii ce au fost aprinse de trecători, 
oferirea de informații cu privire la infecția cu HIV/SIDA, sesiuni de sensibilizare și non-discriminare.  

Manifestarea este, în acelaşi timp, o încercare de a mobiliza toate forţele capabile să schimbe cursul 
epidemiei, de la autorităţi politice sau religioase, personal medical, asistenţi sociali, profesori, 
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comunităţi artistice, organizaţii neguvernamentale, jurnalişti, medii de afaceri etc., până la cei ce se vor 
fi aflat în trecere prin zonele de desfăşurare a evenimentului. 

Obiective/rezultate: 600 de persoane informate; 500 de pliante/broșuri distribuite; participanți: 21 de 
voluntari ARAS, angajați ARAS și familiile acestora 

 

3. ONGFest 2016  - târg ONG 

Perioada de desfășurare: 21-22 mai 2016, București, Parcul Herăstrău 

ONGFest este cel mai de anvergură eveniment al sectorului neguvernamental din România, un promotor 
al participării publice, al comportamentului filantropic și voluntar, dar și o oportunitate de a aduce ONG-
urile în atenția cetățenilor și a publicului larg. 

Organizat anual, ONGFest îsi propune să contribuie la sporirea numărului de cetățeni implicați activ în 
comunitate, la dezvoltarea spiritului asociativ și la creșterea implicării asociațiilor și fundațiilor din 
România în societate. 
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Obiectivele ONGFest: 

* să stabilească un model de interacțiune directă între ONG-uri și cetățeni, care să devină o tradiție a 
societății civile; 

* să promoveze ONG-urile mici și medii, mai puțin vizibile, dar care au o contribuție majoră în 
comunitate; 

* să stimuleze dezbaterile publice între ONG-uri, instituții publice, companii, mass-media și cetățeni, 
reunind actorii societății civile. 

Obiective: Activitatea voluntarilor ARAS de la ONG Fest a fost orientată către prevenirea HIV și a 
infecțiilor cu transmitere sexuală (ITS) în rândul celor care au vizitat cortul ARAS. Voluntarii au distribuit 
prezervative, pliante informative, s-au completat chestionare și s-a discutat cu cei prezenți la eveniment, 
discuțiile având ca prim scop informarea cu privire la transmiterea ITS, prevenire și testare. 

Rezultate:  1.500 de persoane informate / 169 de pliante și broșuri distribuite / 643 prezervative 
distribuite / 100 fundițe din panglică roșie / 12 voluntari ARAS implicați 
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4. Opportunity Weekend, ediția a II-a – târg de voluntariat 

Perioada de desfășurare: 24-25.09.2016, București, Connect Hub 

Opportunity Weekend este primul târg de voluntariate și cursuri pentru adolescenți din România. Târgul 
a fost organizat de o echipă de 7 liceeni, cu susținerea Școlii de Valori, care au identificat necesitatea 
unui astfel de eveniment pentru a ajuta adolescenții să își descopere pasiuni și să acționeze pentru a se 
dezvolta personal. În paralel cu componenta de târg au fost organizate și workshop-uri susținute de 
expozanți, ce au avut ca scop atragerea vizitatorilor către organizațiile respective.  

Obiective: Promovarea activității ARAS și promovarea voluntariatului în cadrul ARAS 

Rezultate: La târg au participat 13 voluntari și 2 angajați ARAS, au fost informați peste 1.500 de tineri, cu 
vârste cuprinse între 14 și 18 ani, s-au distribuit aproximativ 450 de prezervative Durex, 30 de pixuri 
personalizate, care promovează servicii ale ARAS, și peste 100 de fundițe roșii din panglică, precum și 
113 broșuri, printre care și Condom use pocket guides, special realizate pentru acest eveniment. 

 

5. Bucharest Pride – marș al diversității 

Perioada de desfășurare: 25 iunie 2016, București, Arcul de Triumf - Bd. Kisselef 
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Obiective: Promovarea studiului Flash!PrEP in Europe 

Activitatea voluntarilor ARAS de la Bucharest Pride a constat în promovarea studiului ”Flash!PrEP în 
Europa” și, implicit, promovarea noii metode de prevenire a HIV (profilaxia pre-expunere, denumită 
TRUVADA).  

S-a discutat cu participanții de la Pride despre ce înseamna PrEP, în ce țări este disponibilă, dacă se 
dorește a fi introdusă și în România, dacă ar trebui să fie subvenționată de stat sau plătită integral de 
beneficiar, cum se administrează pastila și în ce cazuri se poate folosi această profilaxie.  

În cadrul evenimentului a fost prezentă și ambulanța socială ARAS și s-au efectuat teste de salivă.  

S-au împărțit cartoline cu link-ul chestionarului și toți cei prezenți la paradă au fost rugați să contribuie la 
PrEPararea unei lumi fără SIDA.  

Rezultate: aproximativ 1.000 de persoane informate, 600 de cartoline “Flash!PrEP in Europe” distribuite, 
12 voluntari ARAS implicate și 5 angajați ARAS. 

 

6. Săptămâna Europeană a Testării HIV/hepatită B/C și 
Ziua Mondială SIDA 

Perioada de desfășurare: 18-25 noiembrie 2016, Cluj (cluburile ”Urania” și ”Delirio”) și București 
(Complex Regie, în fața Căminului P2) 

Obiective: Activitatea ARAS din cadrul Săptămânii Europene a Testării HIV și a Hepatitelor B și C s-a 
desfășurat în două orașe din România, Cluj și București. 
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Voluntarii au împărțit pliante informative despre infecția cu HIV și hepatite, au distribuit prezervative și 
au îndemnat oamenii să vină să se testeze la unitatea mobilă ARAS, aflată în fața căminului P2 din Regie.  

În Cluj, testările au fost efectuate în cadrul Festivalului Internațional de film ”Serile Filmului Gay”, ediția 
a XI-a. 

Cu ocazia Zilei Mondiale SIDA, ARAS a donat colegilor de la Crucea Roșie 720 de prezervative ”Love Plus” 
și 533 de flyere despre Ziua Mondiala SIDA, iar în mediul online a derulat o campanie de conștientizare 
despre dispariția riscului de transmitere HIV de la o persoană infectată, aflată sub tratament (campanie 
adaptată de la organizația franceză AIDES).  

Rezultate: aproximativ 2.000 de beneficiari informați, aproximativ 90 de teste HIV efectuate, 90 de 
hepatită B, 90 de hepatită C, 2.400 de pliante despre testare distribuite, 1.440 de prezervative ”Love 
Plus” distribuite.  

 

7.  Cutiuțe fermecate – eveniment caritabil de Crăciun 

Perioada de desfășurare: 16-18 decembrie 2016, București, Plan’OR și Tiraj 

Voluntarii ARAS s-au alăturat proiectului ”Cutiuțe fermecate”, inițiat de Asociația ”Sens Pozitiv”. În 
fiecare an, în preajma sărbătorilor de iarnă, sute de copii și părinții acestora primesc hrană caldă, 
îmbrăcăminte, dulciuri și jucării. Voluntarii ARAS au ajutat la prepararea sarmalelor, trierea hainelor și la 
împărțirea acestora. 

Rezultate: 1.600 de beneficiari, 2.0 00 de sarmale gătite, 17 voluntari ARAS participanți. 

 

 



 

RAPORT FINANCIAR ARAS 
2016 

 
 
 

VENITURI 

 
  RON USD EURO % 

I. AGENTII FINANTATOARE INTERNATIONALE 3,102,676.80 764,357 690,896 50.0% 
  Deutsche AIDS-Stiftung 26,794.40 6,601 5,967 0.4% 
  AIDES   200,892.61 49,491 44,734 3.2% 
  EUROHIV   47,982.73 11,821 10,685 0.8% 
  Coalitia PLUS 454,110.00 111,872 101,120 7.3% 
  SIDACTION 214,004.01 52,721 47,654 3.4% 

  
FONDUL GLOBAL DE COMBATERE HIV/SIDA, TBC ȘI 
MALARIE 1,543,004.63 380,125 343,592 24.9% 

  OSI   133,969.10 33,004 29,832 2.2% 
  UNICEF 72,953.00 17,972 16,245 1.2% 
  MECANISM FINANCIAR NORVEGIAN 119,928.23 29,545 26,705 1.9% 
  Proiecte încheiate - transa finala   22,812.24 5,620 5,080 0.4% 

  
Venituri pentru sustinerea altor entitati (parteneri:  Fonduri 
Norvegiene, Fondul Global) 266,225.85 65,586 59,282 4.3% 

            
II. SUBVENTII PRIMITE DE LA STATUL ROMAN 391,207.24 117,152 90,564 6.3% 
  DGASMB 391,207.24 96,375 87,113 6.3% 
            

III. DONATII   49,530.63 13,175 11,191 0.8% 
  In bani 31,204.53 7,687 6,949   
  In natura (prezervative si seringi) 18,326.10 5,488 4,242   
            

IV. SPONSORIZARI 8,945.92 2,679 2,071 0.1% 
  Sponsorizare Navmar Shipping & Services 6,500.00 1,601 1,447   
  Incasari 2% 2,445.92 603 545   
            

V. ALTE VENITURI  67,256.11 16,569 14,976 1.1% 
  Dobanzi bancare 0.00 0 0   
  Diferente de curs valutar 5,125.95 1,263 1,141   
  Venituri din cedarea activelor   0 0   
  Venituri diverse  62,130.16 15,306 13,835   
            

A. TOTAL VENITURI DIN ACTIVITATI NON - PROFIT 3,619,616.70 913,932 809,698 58.3% 
            

B. VENITURI DIN ACTIVITATI ECONOMICE 2,585,789.75 637,020 575,797 41.7% 
  Cabinet stomatologic 91,960.00 22,655 20,477   
  Centru de tratament prin substitutie - ARENA 1,253,469.87 308,797 279,120   
  Centru de sanatate - SES OCOL   565,543.50 139,324 125,934   
  Centru de sanatate - OCOL   658,560.00 162,239 146,646   
  Venituri din chirii 8,800.00 2,168 1,960   
  Venituri diverse    7,456.38 1,837 1,660   
            
  TOTAL VENITURI ARAS 6,205,406.45 1,550,952 1,385,495 100.0% 

 

  
 
 
 

    
      
 

REZULTAT LEI USD EURO 
 

 
ACTIVITATE NON - PROFIT PROFIT -42,075.62 -10,365 -9,369 

 
 

ACTIVITATE ECONOMICA PROFIT 697,639.41 171,866 155,349 
 



690,896 

90,564 11,191 

2,071 
14,976 

575,797 

Structura veniturilor 2016 (EURO) 
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Structura cheltuielilor 2016 (EURO) 
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TOTAL ARAS   655,563.79 161,501 145,979 

 
       
       
 

Curs mediu valutar an 2016: 
     

 
1 USD = 4.0592  lei 

     
 

1 EURO = 4.4908 lei 
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