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1. Despre noi
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1.1. Carusel la 6 ani

De șase ani ne concentrăm asupra nevoilor celor mai 

vulnerabili dintre noi, de cei de care prea puțini se ocupă, de 

cei care sunt prinși într-un carusel al vulnerabilităților 

multiple care este greu de oprit fără sprijin. 

Din 2011, când un grup de activiști și profesioniști în 

domeniul reducerii riscurilor au pus bazele asociației, ne-am 

propus să îmbunătățim calitatea vieții acestor persoane, fie 

că sunt consumatoare de droguri, persoane care practică 

sexul comercial, care locuiesc pe stradă sau trăiesc în 

sărăcie, persoane care se confruntă cu marginalizare și 

excluziune socială. Iar de cele mai multe ori, clienții noștri 

cunosc prea bine mai multe astfel de vulnerabilități.
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1.2. Credem în Solidaritate 1.3. De ce să ajut?

Pentru că fiecare dintre noi poate ajunge într-o situație 

de vulnerabilitate, dar pentru cei mai mulți aceasta este 

determinată chiar de la naștere și, de obicei, nu vine 

singură. 

Pentru că nimeni nu trebuie să fie singur!

Pentru că credem în solidaritate, fie că o manifestăm 

printr-o donație de haine, bani sau timp prin voluntariat. 

Dacă vrei să ajuți, susține-ne prin donații aici 

sau alătură-te celor peste 100 de voluntari Carusel aici.

Misiunea noastră este crearea unui mediu social activ, 

proactiv și reactiv în vederea promovării și apărării 

drepturilor omului. Credem în respectarea drepturilor 

omului indiferent de etnie, gen, clasă sau orientare sexuală 

și credem în solidaritate. 

Considerăm că prin activitățile noastre, cu ajutorul 

sutelor de voluntari cu care am lucrat în cei șase ani și a 

nenumăraților susținători, donatori și prieteni, putem face 

viața celor mai vulnerabili dintre noi mai puțin grea.

http://carusel.org/despre-noi_doneaza.html
http://carusel.org/despre-noi_voluntariat.html
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2. Servicii sociale
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2.1. Centrul de Servicii Sociale GORE

Deschis în 2015, Centrul de Servicii Sociale GORE și-a continuat activitatea și în 

2017 în scopul de a îmbunătăți calitatea vieţii persoanelor care trăiesc cu HIV/Hepatita 

C/TB, în special a celor mai vulnerabili dintre aceştia, cum ar fi consumatori de droguri, 

persoane care practică sex comercial, persoane care nu au acte de identitate, persoane 

fără locuinţă sau care trăiesc în condiţii precare, fără loc de muncă şi fără educaţie etc. 

Centrul se adresează persoanelor aparținând grupurilor vulnerabile, pacienţi ai Spitalului 

Clinic „Dr. Victor Babeş“, dar şi familiilor sau altor persoane din rețeaua socială a 

acestora.

Pentru activitățile desfășurate în beneficiul pacienților și abordarea inovativă 

Intensive Case Management, Centrul GORE a primit, în 2017, premiul Coaliţiei 

Organizaţiilor Pacienţilor cu Afecţiuni Cronice din România (COPAC) la categoria 

”Inovația în sprijinul pacienților”.

ACTIVITĂŢI

1. ASISTENȚĂ SOCIALĂ

Activitatea principală a centrului constă în furnizarea de servicii sociale şi de suport 

persoanelor care trăiesc cu HIV / Hepatita C / TB, dar şi celor nou diagnosticate cu aceste 

boli, în special celor mai vulnerabile dintre acestea (consumatori de droguri, persoane 

care practică sex comercial, persoane care nu au acte de identitate, asigurare de 

sănătate, medic familie, persoane care trăiesc pe stradă sau în condiţii precare etc.), 

pacienți ai Spitalului Clinic „Dr. Victor Babeş“. 

Serviciile furnizate au constat în suport emoțional, consiliere socială, suport pentru 

obținerea actelor de identitate și a asigurării medicale, consiliere pentru aderența la 

tratament, oferirea unor produse de igienă, medicamente, alimente și haine. De 

asemenea, asistenții sociali oferă suport în obținerea asigurării medicale (prin includerea 

în Programul Național HIV/SIDA sau prin plata directă a asigurării medicale)

Centrul de Servicii Sociale GORE

REZULTATE
2017 

+500

sesiuni de consiliere și 
informare privind viața cu 
HIV, aderența la tratament

140 DE
PERSOANE

servicii sociale și de 
suport

suport în obținerea drepturilor 
sociale și de sănătate (certificat de 

încadrare în grad de handicap, 
indemnizație de hrană etc.)

53
DE

PERSOANE

59
DE

PERSOANE

suport în obținerea actelor de 
identitate (acompaniere și 

suport financiar)

6
FAMILII

suport financiar pentru 
înmormântarea unor 
persoane care erau 

clienți ai Carusel

îmbunătățirea comunicării 
între personalul medical și 
pacienți + familiile acestora

150
DE PACIENȚI

&
FAMILII



13

3. GRUPURI DE SUPORT

Carusel a dezvoltat o nouă componentă de servicii în cadrul spitalului, și anume 
sesiuni de consiliere psihologică. Activitatea constă în ședințe individuale de consiliere 
psihologică cu persoane care consumă sau au consumat droguri, grupuri de suport 
pentru persoane care consumă droguri, cât și grupuri de suport pentru părinții 
persoanelor care consumă droguri. Scopul acestui demers este de a contribui la o mai 
bună acceptare, de către pacienți, a rezultatelor diagnosticărilor, creșterea motivației în 
vederea îmbunătățirii relației cu familia de proveniență și, mai ales, a relației cu medicii și 
personalul medical, creșterea aderenței la tratament, întelegerea situațiilor 
problematice, identificarea soluțiilor, creșterea încrederii în sine și gestionarea emoțiilor.  

Buget: 106.335,56 lei

Rezultate

Ÿ mai mult de 300 pachete cu produse de igienă, medicamente, haine și alimente 

au fost distribuite pentru persoanele internate în spital;

Ÿ 59 persoane au primit suport în obținerea actelor de identitate (acompaniere și 

suport financiar);

Ÿ 53 persoane au primit suport în obținerea drepturilor sociale și de sănătate (de 

exemplu, certificat de încadrare în grad de handicap, indemnizație de hrană etc.);

Ÿ 6 familii au primit suport financiar pentru înmormântarea unor persoane care erau 

clienți ai Carusel;

Ÿ Mai mult de 500 de sesiuni de consiliere și informare privind viața cu HIV, 

aderența la tratament, viața cu HIV, îmbunătățirea comunicării între personalul 

medical și pacienți pentru aproximativ 150 de pacienți și familiile acestora.

2. TESTARE RAPIDĂ

Începând cu luna Noiembrie 2016, echipa Carusel oferă testare rapidă pentru HIV, 

Hepatite B și C. În urma testărilor, echipa Carusel a referit și acompaniat persoanele care 

au testat pozitiv către unități medicale specializate, în vederea realizării unor analize de 

laborator. 

De asemenea, Carusel s-a alăturat unui proiect derulat de către spital (Hepcare 

Europe) în vederea testării rapide pentru Hepatita C, urmate de referiri în vederea 

efectuării unor analize de laborator, în cazul rezultatelor pozitive. Carusel a sprijinit 

spitalul prin testarea a 75 de persoane (clienți ai serviciilor Carusel), implicarea unei 

persoane din cadrul Carusel pentru testarea în cadrul altor instituții (Penitenciarul 

Rahova, PAIA Pantelimon, CAIA Pericle) realizarea unui parteneriat cu Agenția 

Națională Antidrog pentru realizarea unor sesiuni de testare în cadrul centrelor care oferă 

servicii consumatorilor de droguri.

12 www.carusel.ro
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De-a lungul anului 2017, Asociația Carusel a dezvoltat, în cadrul Centrului 

Comunitar Obor (CCO), o serie de activități destinate persoanelor care provin din grupuri 

vulnerabile, copii și adulți. Scopul centrului este de a dezvolta activități sociale, educative 

și culturale pentru membrii comunității, în special pentru persoanele care provin din 

grupuri vulnerabile. 

Activități

1. Club Orizonturi Largi

Activitățile sunt adresate copiilor din medii defavorizate socio-economic, cu vârsta 

cuprinsă între 5 – 14 ani, copii care se confruntă cu sărăcie extremă, locuire precară, 

trăiesc în medii în care predomină violența, consumul de droguri, riscul de îmbolnăvire. 

Scopul activităților este de a îmbunătății calitatea vieții copiilor din medii dezavantajate 

prin prevenirea/reducerea abandonului școlar, facilitarea (re)înscrierii în sistemul de 

învățământ (inclusiv programul A Doua Șansă) și accesarea serviciilor socio-medicale. 

 În perioada ianuarie – decembrie 2017, un număr de aproximativ 25 copii au 

participat la diverse ateliere educativ-recreaționale, programate trei zile din săptămână, 

fiind asistați în cadrul acestor activități de către voluntari și membri ai Carusel și BiR. 

Activitățile la care participă copiii au scop educativ și terapeutic, cum ar fi alfabetizare, 

cunoaștere personală și interpersonală, dezvoltarea abilităților de lucru în echipă, 

argumentare a ideilor, concentrare, exerciții de atenție distributivă, activități de lucru 

manual (pictură, creare de obiecte handmade etc.). 

Totodată, clubul își propune și extinderea activităților în afara centrului, pentru a 

contribui la interacțiunea copiilor cu zonele Bucureștiului, cu oamenii pe care îi pot întâlni, 

în scopul dezvoltării abilitaților sociale și comunicaționale. Astfel, în acest sens, clubul a 

reușit să aducă trupe de dans, actori, pictori și căntăreți care să performeze pentru și cu 

copii, dar și să ducă copiii în spațiul de lucru al acestor oameni.

2.2. Centrul Comunitar Obor

Centrul
Comunitar

Obor

2017

DE
COPII25

au participat la diverse ateliere 
educativ-recreaționale, 

programate 
trei zile din săptămână

90
urmează 

o formă de 
învățământ.

%
DINTRE
COPII30

participanti 
la cina 

comunitară

200 DE
PERSOANE

au primit haine, 
încălțăminte și 
alte accesorii

23
au participat la

DE
CLIENȚI

222
ședințe de 
consiliere 
psihologică
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Obiective specifice:

● Prevenirea abandonului școlar și a delincventei juvenile prin includerea copiilor 
într-un program bazat pe educație non-formală.

● Satisfacerea nevoilor primare ale copiilor prin acordarea de hrană în cadrul 
centrului (copiii primesc mâncare la micul-dejun și prânz, fiind încurajată o alimentație 
sănătoasă și echilibrată pe care să o adopte în viața de zi cu zi, necesară pentru 
bunăstarea și dezvoltarea lor fizică) dar și acordarea de haine pentru uz zilnic.

● Integrarea copiilor în mediul educațional, în urma dobândirii unor competente și 
abilitați necesare.

● Creșterea accesului la servicii socio-medicale pentru copiii participanți la activități 
și pentru familiile acestora, atât prin oferirea directă de servicii, cat și prin referirea și 
acompanierea către alte servicii socio-medicale de specialitate.

Specificul activităților

Activitățile desfășurate în centru și instrumentele folosite în acest scop gravitează în 
jurul noțiunilor de independență, creativitate, improvizație și autovalorizare în cadrul 
echipei de lucru, astfel încât asimilarea informațiilor deprinse să se întâmple mai 
conștient, mai natural și mai asumat, contribuind la o mai mare încredere în sine și în 
echipă, dar și la facilitarea luării unor decizii. În acest scop, activitățile sunt împărțite în:

● activități de învățare, care aduc un aport la curricula școlară prin jocuri și exerciții 
de creativitate, imaginație și libertate de gândire, pentru o mai bună asimilare a 
informațiilor (introducerea jocurilor senzoriale si de motricitate în învățarea alfabetului, a 
cifrelor, a geografiei, anatomiei etc.)

● activități de lucru manual, cu scopul deprinderii unor abilitați motorii (lucrul cu 
mâinile prin utilizarea materialelor, a uneltelor necesare tipului de lucru manual) dar și 
creative, de descoperire a unor tinere talente prin manufactura: pictura pe diferite 
materiale, precum hârtie, lemn, lut, sticla, carton; tăierea, șlefuirea, lipirea lemnului 
pentru a construi case în miniatura, accesorii, decorațiuni etc.; activități de reciclare 
creativă, pentru încurajarea unui consum responsabil etc.

● activități de joacă, cu scopul de energizare și relaxare, pentru a oferi posibilitatea 
de apropriere a informațiilor și prin joacă, dar și pentru încurajarea mișcării.
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Toate aceste tipuri de activități sunt interconectate, urmând toate trei același subiect 
plănuit pentru o zi de lucru. 

Totodată, dincolo de activitățile desfășurate în centru, copiii mai participă și la 
activități în afară spațiului, legate de tema zilei sau de un eveniment, cum ar fi vizite în 
muzee, în teatre, în cinematografe, la festivaluri, în ateliere de meșteșugărit etc. sau 
simple plimbări în parc. 

Rezultate îndeplinite până în prezent: 

● urmarea unei forme de învățământ de către 90% dintre copii;

● implicarea asumată și conștientă a familiilor în interacțiunea cu copiii (încurajarea 
învățării, a frecventării centrului, a unui comportament lipsit de violență, implicarea 
părinților în anumite activități ale centrului);

● diminuarea situațiilor conflictuale și găsirea unor soluții de comunicare ușor de 
înțeles și de efect care să îi facă să înțeleagă consecințele acțiunilor lor;

● exprimarea nevoii de ajutor, a emoțiilor și supărărilor;

● implicarea în activitățile centrului la nivel de echipă;

● înțelegerea și respectarea noțiunilor de spațiu, de lucru în echipă, de așteptare și 
răbdare;

● deprinderea abilitaților de desenat, de utilizare și dozare a materialelor și uneltelor 
folosite în activitățile de lucru manual.

2. Sesiuni de training și activități informale

Alte activități desfășurate de Asociația Carusel în cadrul Centrului Comunitar Obor 
sunt sesiunile de training adresate atât membrilor comunității (în special persoane din 
medii defavorizate), cat și altor profesioniști din domeniu. Prin organizarea acestor 
activități, dar și prin implicarea mai activă a membrilor comunității, Carusel își propune să 
devină un agregator al actorilor sociali care, împreună, să continue acțiunile de sprijin 
pentru îmbunătățirea calității vieții cat mai multor oameni.
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În anul 2017, Carusel și partenerii săi au organizat următoarele sesiuni de 
training:

● Hepatitis Access Needs (HAND), Community Workshop Bucharest

În noiembrie 2017, Carusel a găzduit workshop-ul comunitar “Hepatitis Access Needs 
(HAND)”, moderat de doctorul Stephan Dessler pentru cele mai importante ONG-uri din 
România care activează pe politici de harm reduction. Scopul acestui workshop a fost de a 
îmbunătăți relațiile dintre ONG-urile care luptă pentru o cauză comună, de a gândi și găsi 
soluții la problemele cele mai uzuale cu care se confruntă oamenii diagnosticați cu hepatită 
(de la politici publice la accesul la servicii psiho-medicale). Totodată, prin colaborarea 
ONG-urilor, workshop-ul a mai făcut posibilă crearea unui discurs comun pe care 
organizațiile participante să îl transmită în vederea conștientizării tuturor informațiilor 
despre aceasta afecțiune. 

● Training și formare în lucrul cu copiii

Carusel organizează sesiuni de training și formare pentru voluntarii care desfășoară 
activități de voluntariat în cadrul Centrului Comunitar Obor, cu focus pe activitățile cu copii. 
Astfel, cei implicați în activitățile de educație non-formală cu copii pot asimila și testa 
metode de lucru cu copiii, astfel încât să existe un schimb de experiență benefic pentru 
toate părțile implicate (deprinderea unor noțiuni de psihologie a copilului, testarea unor 
metode de învățare prin joacă și experimentare, crearea unui discurs și a unor metode de 
discuție pozitive, bazate 100% pe explicație și înțelegere).

● Cine comunitare 

Carusel a organizat cine comunitare pentru persoane din medii dezavantajate cu 
scopul interacțiunii informale între persoane care se confrunta cu situații similare și care, în 
urma acestor întâlniri, se pot sprijini reciproc în depășirea unor situații de vulnerabilitate în 
care se află.  

● Free-shop

Periodic, Carusel organizează activități de freeshop destinate persoanelor care 
provin din medii dezavantajate cu scopul de a sprijini aceste persoane cu haine și alte 
accesorii pentru sezonul de vară sau toamnă/ iarnă. În cadrul acestor freeshop-uri, Carusel 
oferă haine, încălțăminte și alte accesorii, toate primite în baza donațiilor din partea 
comunității. De asemenea, oferim copiilor rechizite și alte materiale necesare la școală.

● Traininguri găzduite

CCO a găzuit o sesiune de training susținut de Ce-Re pentru organizații non-
guvernamentale și pentru instituții publice, în vederea promovării intereselor publice și a 
oferirii de metode de advocacy pentru elaborarea și implementarea politicilor publice.

De asemenea, tot în 2017, în cadrul CCO s-a desfășurat o sesiune de training 
susținută de Fundația Tineri Pentru Tineri, despre educație pentru sănătate, în vederea 
formarii tinerilor pentru a activă și pentru a-și forma discursul cu privire la informații de 
educație sexuală, de drepturi ale omului, pentru a le transmite mai departe oamenilor din 
comunitate, fie ei copii sau adulți.

3. Consiliere psihologică

În cadrul Centrului Comunitar Obor, Carusel a dezvoltat un birou de consiliere 
psihologică destinat persoanelor din grupuri vulnerabile care au nevoie de suport în ceea 
ce privește situația de dificultate în care se află. 

Sesiunile de consiliere psihologică la care au participat 25 de clienți sunt individuale, 
sunt susținute de un membru al organizației și sunt gratuite, în baza recomandărilor 
echipei de asistenți sociali ai organizației. 

Parteneri: BIR, Biblioteca Metropolitană București

Cu sprijinul: BIR, Giobbe, Comdata, Enel, EATG, MAC

Buget: 63.163,48 lei
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2.3. Centrul de Reducere a Riscurilor 
Caracuda (Ferentari)

Din 2012 până în martie 2017, Caracuda – Ferentari a funcționat ca un centru de 

reducere a riscurilor asociate consumului de droguri care se adresa, în special, 

persoanelor consumatoare de droguri injectabile. Centrul de Reducere a Riscurilor 

Caracuda – Ferentari a urmărit prevenirea HIV și a altor Infecții cu Transmitere 

Sexuală în rândul acestei categorii.

Toate serviciile oferite au fost gratuite, iar cei care ne-au vizitat nu au necesitat 

acte de identitate, asigurare medicală sau trimitere.

Centrul a fost situat în București (cartier Ferentari, Parcul Aleea Livezilor) și, ca 

urmare a închiderii sale la începutul anului 2017, o parte dintre servicii au fost oferite 

pe teren.

Centrul a fost dezvoltat de către Asociația Carusel în parteneriat cu Agenția 

Națională Antidrog, Primăria Sectorului 5 și Centrul Romilor pentru Politici de Sănătate 

– SASTIPEN.  Centrul a funcționat pe baza legislației naționale, a Strategiei Naționale 

Antidrog și Strategiei Naționale HIV/SIDA, urmând recomandările Organizației 

Mondiale a Sănătății (WHO) și ale Centrului European de Monitorizare a Drogurilor și a 

Dependenței de Droguri (EMCDDA).

Obiective

● Reducerea riscurilor asociate consumului de droguri injectabile;

● Creșterea accesibilității consumatorilor de droguri la servicii sociale și 

medicale.

REZULTATE: 

589
clienți unici

CENTRUL DE REDUCERE A RISCURILOR 
CARACUDA - FERENTARI

239

85.250

M
A

T
E

R
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L
E
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T
R
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U

IT
E

5.127
prezervative

seringi sterile

clienți unici

Informare, 
educare și 
consiliere

164
Asistență 
medicală 
primară

50
Referiri și 

acompanieri

56
Consiliere

socială

400
Consiliere

psihologică



Activități 

● Schimb și distribuire de seringi și alte materiale sterile necesare injectării;

● Consiliere pre- și post- testare și testare rapidă HIV, hepatite B și C;

● Informare și consiliere pentru reducerea riscurilor asociate consumului de 

droguri și sexului comercial (prevenire HIV, importanța returnării seringilor folosite, 

evitarea supradozelor și intervenția în caz de supradoză);

● Distribuire de materiale informative;

● Referire, acompaniere și reprezentare către alte servicii medicale sau sociale 

de specialitate de către asistenții / lucrătorii sociali ai centrului (ex: servicii medicale de 

urgență, tratament substitutiv, investigații medicale privind infecția cu HIV, hepatită B 

și hepatită C);

● Ședințe de consiliere individuală pentru consumatori de droguri;

● Grup de suport pentru consumatori sau foști consumatori de droguri;

● Grup de suport pentru părinți ai consumatorilor de droguri.

Parteneri: Agenția Națională Antidrog, Primăria Sectorului 5 și Centrul Romilor 

pentru Politici de Sănătate – SASTIPEN.

Cu sprijinul: Enel, Ambasada Franței, MAC, Médecins du Monde, Giobbe, BIR

Buget: 434.444,79 lei
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2.4. InterSEXcity

Programul InterSEXcity își propune îmbunătățirea calității vieții femeilor care practică 
sexul comercial stradal. În anul 2017, programul a fost implementat în București și pe 
drumurile naționale din județele Argeș, Vâlcea, Ilfov, Ialomița, Dâmbovița, Prahova, 
Buzău, Vrancea și Galați.

Obiective

● Creșterea accesului la servicii socio-medicale pentru 300 de femei vulnerabile care 
practică sexul comercial stradal în zonele identificate din București, Ilfov, Teleorman, Olt, 
Argeș, Prahova și Ialomița, prin activități de informare, educare, consiliere, distribuire de 
materiale pentru prevenirea infecțiilor cu transmitere sexuală, asistență socială și 
asistență medicală primară.

● Creșterea implicării femeilor care practică sexul comercial stradal și a organizațiilor 
feministe în promovarea drepturilor femeilor vulnerabile în relația cu reprezentanții poliției.

 Activități

● cartografiere

● informare/ educare/ consiliere (IEC)

● distribuire de materiale (prezervative, lubrifiant, teste de sarcină, anticoncepționale 
etc.)

● asistență medicală primară

● consiliere pre și post- testare, testare rapidă pentru HIV, virusul hepatic C (HVC), 
virusul hepatic B (HVB) și sifilis

● asistență socială

Cu sprijinul: FDSC prin Programul de Cooperare Elveţiano – Român, Reaching Out

Buget: 153.138,89 lei.

InterSEXcity
REZULTATE: 

390 83 61
clienți unici

www.carusel.org
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Adăpostul Temporar de Noapte ODESA a funcționat în cadrul unui hostel din 
București, zona Piața Romană, în perioada Decembrie 2016 – Februarie 2017. Adpostul a 
urmărit îmbunătățirea calității vieții persoanelor fără adăpost prin crearea unui adăpost 
temporar de noapte pentru un număr de aproximativ 50 de persoane/ noapte, în Bucureşti.

Adăpostul a dispus de 9 camere, un cabinet medical, o sală de așteptare/ mese, 
recepție, 4 dușuri și un spațiu de depozitare. 

Obiective

● Creșterea accesului persoanelor fără adăpost la servicii de cazare și adăpost, haine 
curate, o masă caldă și posibilitatea de efectuare a igienei corporale, în sezonul rece.

● Facilitarea accesului persoanelor fără adăpost la servicii psiho-medico-sociale, atât 
prin oferirea directă a acestor servicii, cât şi prin acompaniere şi referire către alte servicii 
disponibile.

Activități

1. Adăpost de Noapte

Adăpostul Temporar de Noapte ODESA a fost deschis pe data de 5 decembrie 2016 și 
a funcționat până în data de 28 februarie 2017.

Primirea în cadrul adăpostului s-a realizat pe baza principiului primul venit – primul 
servit. Serviciile oferite în cadrul adăpostului au constat în cazare pe timpul nopții, servirea 
mesei (cină și mic dejun), efectuarea igienei corporale (fiecare persoană primea, zilnic, o 
pereche de pijamale curate, o pereche de papuci, gel de duș și șampon, șampon împotriva 
păduchilor, prosop), asistență medicală primară (evaluarea stării de sănătate, 
diagnosticarea și tratamentul medicamentos). Lunar, a fost organizată o distribuire de 
haine în cadrul adăpostului, de tipul free shop. De asemenea, au fost distribuite și alte 
accesorii, precum ciorapi, căciuli, mănuși. La cerere, beneficiarii au fost tunși.

2.5. Adăpostul Temporar de Noapte
ODESA

ODESA
2017

3 275
numărul total de accesări155

clienți unici
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vizite medicale
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2. Servicii de teren

În afara activităților din cadrul adăpostului, a existat o echipă de teren care a preluat 
cazurile din stradă, oferind servicii de acompaniere către Adăpostul ODESA, în limita 
locurilor disponibile, dar și către alte adăposturi. 

De asemenea, echipa de teren a oferit acompaniere către alte adăposturi și pentru 
alte persoane care ajungeau la Adăpostul ODESA, iar capacitatea era deja depășită. 
Pentru persoanele care nu au dorit să meargă într-un adăpost, echipa de teren a oferit 
pături, izoprene, saci de dormit, mănuși, căciuli, ciorapi, ceai și alimente calde, asistență 
medicală.

Cu sprijinul: ING Bank

Buget: 318.025,28 lei.
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3. Advocacy
Inițiativă legislativă pentru înființarea Camerelor de Consiliere si 

Consum Supravegheat de Droguri

Pe 7 decembrie 2017, a fost depusă în Parlament inițativa legislativă pentru 

modificarea și completarea Legii 143/2000 privind prevenirea și combaterea 

traficului și consumului ilicit de droguri, în vederea înființării Camerelor de 

Consiliere si Consum Supravegheat de Droguri. Initiativa legislativă a fost 

susținută printr-o scrisoare deschisă de un numar de 41 de organizații active în 

domeniu. 

De la înființarea organizației, Carusel a desfășurat un demers consecvent 

pentru înființarea unor astfel de facilități în România prin accentuarea beneficiilor 

pe care le-ar avea pentru reducerea riscurilor asociate consumului de droguri 

(pentru populația largă și pentru cei direct afectați), ceea ce ar diminua costurile 

alocate din bugetul de stat pentru tratamentul afecțiunilor asociate. 

La nivelul Uniunii Europene funcționează 901 astfel de facilități în Olanda 

(31), Elveția (12), Germania (24), Danemarca (5), Spania (13), Norvegia (2), 

Franța (2) și Luxemburg (1). Camerele de Consiliere și Consum Supravegheat de 

Droguri sunt facilități sanitare sterile amenajate special, în care persoanele 

dependente pot primi consiliere și pot consuma supravegheat droguri într-un 

mediu sigur, în prezenţa unei echipe multi-disciplinare de profesionişti. 
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3. Advocacy

Obiectivele acestora sunt de a reduce riscurile asociate consumului de droguri în 
spații publice atât pentru comunitate, cât și pentru consumatori. Beneficiile 
Camerelor de Consiliere și Consum Supravegheat de Droguri se întind pe trei 
paliere: 

Ÿ reducerea riscurilor pentru populația generală

Ÿ reducerea riscurilor asociate consumului de droguri pentru consumatorii de 
droguri

Ÿ reducerea costurilor din bugetul de stat în ceea ce privește tratamentul 
pentru infecția cu HIV, Hepatita B sau Hepatita C.

Buget: 215.103 lei
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4. Training & cercetareFOTO
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4.1. Școala de vară

Școala de Vară « Grupuri de Risc și Servicii Sociale de Suport.  Dreptul la 
Nediscriminare », Ediția a IX-a

Asociaţia Carusel, Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării (CNCD) și 
Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială (UB-SAS) au 
organizat, în perioada 08 – 13 iulie 2018, la Eforie Nord, cea de-a zecea ediție a Şcolii de 
Vară Grupuri de Risc şi Servicii Sociale de Suport. Dreptul la nediscriminare. Acest 
eveniment este realizat în parteneriat cu programul de master Grupuri de Risc şi Servicii 
Sociale de Suport (UB-SAS), Agenţia Naţională Antidrog (ANA) si Colegiul Naţional al 
Asistenţilor Sociali din România (CNASR).

Școala de Vară este deschisă studenților și masteranzilor din universitățile de stat și 
private din întreaga țară. La acest eveniment au participat studenţi şi masteranzi din 
domeniul sociologiei, asistenţei sociale, psihologiei, psihopedagogiei, pedagogiei şi 
medicinei, dar şi din alte domenii precum: ştiinţe politice, jurnalism, comunicare, 
administraţie publică, drept, biologie, chimie, teologie etc.

Scopul evenimentului este îmbunătăţirea calitatăţii vieţii grupurilor vulnerabile şi 
marginalizate prin creşterea capacităţii tinerilor profesionişti de a oferi servicii de suport şi 
de a asigura implementarea dreptului la nediscriminare. 

 

Obiective

Ÿ Creşterea capacităţii studenţilor/masteranzilor/participanţilor de a înţelege 
dinamica grupurilor vulnerabile şi marginalizate pentru a acţiona în consecinţă. 

Ÿ Dezvoltarea capacităţii de analiză şi sinteză a specialiştilor din cadrul CNCD în 
vederea soluţionării încălcărilor principiului egalităţii de şanse, raportat la 
persoanele care trăiesc cu HIV şi la persoanele care consumă droguri injectabile.
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Activități

Ateliere susținute de experți ai Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării 
(CNCD) și profesioniști din domeniul furnizării de servicii sociale și de suport.

Teme abordate: 

· drepturile omului;

· consum de droguri; 

· sex comercial (prostituție);

· consiliere pre- şi post- test HIV şi testare HIV;

· furnizare de servicii sociale adresate grupurilor de risc; 

· cadrul legislativ şi politicile din domeniul drogurilor;

· feminism;

· LGBTQI+;

· procesul legiferării;

· discriminare şi politici anti-discriminare în România.

Parteneri

Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării

Facultatea de Sociologie și Asistență Socială, Universitatea din București

Agenția Națională Antidrog

Colegiul Național al Asistenților Sociali din România

Buget: 82.240 lei



4746 www.carusel.ro

Concluziile cercetării

Printre concluziile cercetării amintim: contextul începerii activității de lucrătoare 

sexuală, percepția familiei asupra acestei activități, relațiile stabilite între femeile care 

practică sexul comercial, patternuri de migrație către Occident (circulară sau temporară), 

percepția autorităților, marginalizarea instituțională și amenzile ca instrument de corecție 

etc. Cercetarea a demonstrat faptul că nu există neapărat o comunitate omogenă a 

lucrătoarelor sexuale din România, probleme lor fiind foarte diferite regional și mai ales în 

funcție de mediul de reședință sau activitate. 

Lucrătoarele sexuale din mediul rural tind să sufere în mult mai mare măsură de 

ineficacitate instituțională – înțeleg în mult mai mică măsură care le sunt drepturile, nu 

interacționează cu administrația locală și tind să aibă o atitudinesemnificativ mai 

subordonată față de poliție și jandarmerie. Acestea și suferă în mult mai mare măsură de 

precaritate și sărăcie, atât ca urmare a faptului că piața căreia se adresează este mai 

săracă, dar și a faptului că marginalizarea din partea comunității este mult mai dură. Spre 

deosebire, lucrătoarele sexuale din orașele mari și prospere – în special din București – 

tind să aibă o experiență mai semnificativă atât în relația cu autoritățile, cât și în relația cu 

administrația. 

Pe baza acestor concluzii și pentru îmbunătățirea situației lucrătoarelor 

sexuale, cercetarea a propus o serie de recomandări care pot fi consultate .aici

Cercetarea Femei care practica sexul comercial: rețele sociale și acces la servicii 

publice a fost realizată de către Asociația Carusel în cadrul unui proiect co-finanțat de 

Elveția prin intermediul Contribuției Elvețiene pentru Uniunea Europeană extinsă.

Buget: 10.000 lei.

4.2. Cercetare

Cercetarea ”Femei care practică sexul comercial: Rețele sociale și acces la 

servicii publice”

Parte a unui program care a urmărit creșterea accesului la servicii socio-medicale 

pentru femeile care practică sex comercial stradal, cercetarea ”Femei care practică sexul 

comercial: Rețele sociale și acces la servicii publice” a constat în culegerea de date 

calitative privind situația lucrătoarelor sexuale. Cercetarea cuprinde 34 de interviuri 

realizate prin intermediul asistenților sociali de la Carusel, conduse în mai multe orașe, 

regiuni și medii de reședință din România.

Context 

Statutul legal asociat activității de sex comercial s-a modificat odată cu intrarea în 

vigoare a Noului Cod Penal din România, în anul 2014. Începând cu februarie 2014, 

oferirea de servicii sexuale contra-cost a încetat să mai fie o infracțiune și a început să fie 

încadrată ca o contravenție, pedepsibilă prin amendă. 

Chiar dacă această modificare a părut să scadă semnificativ din presiunea 

marginalizării pe umerii lucrătoarelor sexuale, nu a existat o evaluare coerentă științific 

care să măsoare această evoluție și noua situație a accesului lucrătoarelor sexuale la 

servicii publice. 

Micile încercări existente au oferit mai degrabă evaluări limitate la un oraș sau o 

regiune, fără să încerce un studiu cu o reprezentare mai variată. Carusel a desfășurat 

această cercetare pentru a răspunde astfel acestei nevoi. 

http://carusel.org/blog/wp-content/uploads/2017/09/Raport-cercetare-lucratoare-sexual_CARUSEL.pdf
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5. Campanii și
evenimente
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5.1. Săptămâna Europeană de 
Testare HIV-Hepatite 2017

Carusel s-a alăturat și în anul 2017, pentru a treia oară, campaniei desfășurate la 

nivel european cu tema „Testare. Tratament. Prevenire.“ Scopul Săptămânii Europene 

de Testare HIV-Hepatite 2017 a fost de a crește gradul de conștientizare în rândul 

populației cu privire la statusul serologic și, totodată, de a reduce diagnosticarea tardivă 

pentru HIV și hepatite prin testare și prin comunicarea beneficiilor testării.

Pe tot parcursul săptămânii 20-24 noiembrie, în fiecare zi, la Centrul de Servicii 

Sociale „Gore“ a fost asigurată testarea gratuită și confidențială pentru HIV și hepatite, 

însoțită de consiliere pre și post-testare. Totodată, în zilele de marți și joi, membrii echipei 

Carusel au oferit aceleași servicii de testare clienților Complexului Integrat de Servicii 

Sociale pentru Adulți „Sf. Ioan“. 

Astfel, pe parcursul campaniei, 100 de persoane au beneficiat de testări gratuite. 

Tuturor persoanelor care au testat pozitiv le-a fost oferită acompanierea la Spitalul Clinic 

de Boli Infecțioase și Tropicale „Dr. Victor Babeș” și asigurată confirmarea rezultatului 

prin testare de laborator. 
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5.2. Ziua Mondială SIDA

1 Decembrie este Ziua Mondială SIDA și în fiecare an, la nivel internațional, 

persoanele care trăiesc cu HIV/SIDA, familiile și apropiații acestora, activiștii din domeniu, 

comunitatea medicală, cercetătorii, artiștii și populația generală își îndreaptă atenția către 

semnificația acestei zile și transmit un mesaj de solidaritate prin purtarea în piept a fundiței 

roții și/sau expunerea acesteia în locuri publice. Carusel a marcat și în 2017 această zi prin 

campania Credem în solidaritate.

Scopul campaniei a fost acela de a îmbunătăți nivelul de conștientizare în rândul 

populației generale cu privire la nevoia de a fi solidari cu persoanele care sunt la risc de 

infectare și cu persoanele care trăiesc cu HIV. Afișul și activitățile campaniei Carusel din 

2017 au urmărit să reflecte diversitatea persoanelor pe care le atinge acest fenomen și să 

ne reamintim că dreptul la sănătate este un drept al tuturor oamenilor indiferent de gen, 

vârstă, stare materială sau alte categorii.

Activități din cadrul campaniei: 

Ÿ amplasarea unor boluri cu prezervative, fundițe roșii și post carduri cu informații 

privind semnificația zilei și a fundiței în trei baruri din București (MACAZ – Bar 

Teatru Coop., Anton Pub, Control Club, Legere)

Ÿ organizarea unei cine comunitare pentru persoanele care trăiesc cu HIV/ SIDA.

Partenerii campaniei au fost: Centrul Comunitar Obor, Caracuda Ferentari, 

Associazione Giobbe onlus, ASPTMR, Bambini in Romania, Agenția Națională Antidrog, 

Facultatea de Sociologie și Asistență Socială, Master Grupuri de Risc și Servicii Sociale de 

Suport, RHRN, Tineri pentru Tineri, RAA, C.N.A.S.R, Somaro, UNOPA, ARAS, CPSS, 

ACCEPT, BADD, Agenția Națională pentru Romi, MACAZ – Bar Teatru Coop., Anton Pub, 

Legere, Control Club. 

Cu sprijinul: Phoart Media Production, Tipărituri.ro, Agrafa Print

Buget: 1.500 lei.
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Ajuns la a șasea ediție, evenimentul umanitar „Sărbătorile sunt pentru toți“ și-a 

propus să ofere o masă caldă și consistentă persoanelor aflate în situații de excluziune 

socială din București (persoane expuse riscului de îmbolnăvire, care trăiesc cu HIV, care 

locuiesc pe stradă, consumă droguri injectabile sau care cerșesc). 

În data de 14 decembrie 2017, Chef Cezar Munteanu, împreună cu studenți de la 

Facultatea de Sociologie și Asistență Socială, voluntarii Asociației Carusel și cei ai OMV 

Petrom – Țara Lui Andrei, au pregătit 250 de porții de mâncare caldă care a fost distribuită 

persoanelor aflate în nevoie. Evenimentul a fost organizat în bucătăria Cantinei Selgros 

Băneasa, iar cele 250 de porții de mâncare au fost distribuite persoanelor aparținând mai 

multor grupuri vulnerabile din Centrul Vechi, Ferentari, Unirii, Izvor, Obor, Moșilor.

Parteneri

Asociaţia „Chef Cezar – Stil de viaţă sănătos“

Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării

Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială, Master Grupuri de Risc şi Servicii 

Sociale de Suport

Colegiul Național al Asistenților Sociali din România

Associazione BIR

Associazione Giobbe

Cu sprijinul: Selgros Cash&Carry, OMV Petrom, Țara lui Andrei, Dr.Oetker, Orkla 

Foods, Naturelo, Food Box, SOMARO, Brutăria Nazarcea, Agrafa Print, Tipărituri.ro, 

Sorina Vazelina.

Buget: 10.000 lei.

5.3. Sărbătorile sunt pentru toți - Ediția VI-a 
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Pe 8 iulie 2017, Carusel a participat pentru prima dată la evenimentul de strângere 
de fonduri Swimathon, organizat de Fundația Comunitară București. Prin proiectul Swim 
for Showers s-a urmărit obținerea unei părți din  fondurile necesare funcționării 
Adăpostului Temporar de Noapte ODESA pentru iarna 2017-2018, mai exact, cele 
destinate asigurării materialelor de igienă, medicamentelor și consumabilelor medicale 
utilizate în cadrul adăpostului. Din cauza retragerii unui finanțator, adăpostul nu a mai fost 
deschis în 2017, iar fondurile obținute la Swimathon au fost folosite în activitatea de teren 
pentru îmbunătățirea calității vieții persoanele fără adăpost din București. 

Campania Carusel pentru Swimathon s-a desfășurat în perioada iunie-iulie 2017 și 
a avut ca slogan „Înotăm pentru dreptul la demnitate al persoanelor fără adăpost“. Acesta 
reprezintă credința asociației că asigurarea accesului la servicii de cazare și adăpost, 
asistență socială și medicală, medicamente, haine curate, cină și mic dejun, precum și 
posibilitatea de a-și efectua igiena corporală nu sunt doar aspecte materiale, ci 
influențează direct demnitatea clienților Carusel. Pentru proiectul Swim for Showers și 
cauza persoanelor fără adăpost au înotat 20 de persoane, patru echipe (Aquanauții, 
Umbrela, Shower Puff Girls, Shower Power), formate din voluntari, membri ai Carusel, 
parteneri sau susținători ai asociației, cu vârste între 6 și 50 de ani. 

Rezultate Swimathon

Prin participarea la Swimathon, echipele Swim for Showers au strâns suma de 
14871,80 lei, de la peste 150 de donatori. În perioada decembrie 2017-martie 2018, 
fondurile obținute la Swimathon au fost folosite în activitatea de teren pentru persoanele 
care locuiesc pe stradă sau în condiții precare. Serviciile echipei de teren includ: oferirea 
de ceai, mâncare, saci de dormit, izoprene, pături, haine de iarnă (căciuli, mănuși, 
soșete, fulare, precum și alte articole de îmbrăcăminte din alte donații), medicamente și 
produse de igienă, seringi și prezervative pe componenta de reducere a riscurilor, 
precum și asistență socială și acompaniere către adăposturi.

5.4. Swimathon
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În perioada 17-18 iunie 2017, Carusel a participat la ONGFest, Festivalul 

Național al Organizațiilor Neguvernamentale din România, care a avut loc în 

București, în Parcul Herăstrău.  

Activitatea de la cortul Carusel s-a centrat pe informare privind activitățile 

asociației prin distribuirea de pliante și discuții cu vizitatorii; distribuire de 

prezervative și stickere; quiz-uri despre consumul de droguri și sex comercial; 

jocul „Ierarhia riscurilor“. 

De asemenea, Carusel a organizat, într-unul dintre corturile de dezbateri, 

lansarea Raportului de Cercetare „Sexul comercial – stigmă și marginalizare“, 

realizat de Asociația Carusel. 

Cortul Carusel a avut aproximativ 100 de vizitatori care au participat la 

concursuri și au aflat informații referitoare la activitățile și proiectele organizației.

5.5. ONG Fest - 2017
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Carusel a participat, pentru al cincilea an consecutiv, la Festivalul Urban 

„Femei pe Mătăsari“, care a avut loc în perioada 27 – 28 mai 2017, pe Strada 

Mătăsari din București.

Participarea Carusel la festival a avut ca temă principală drepturile omului, în 

special drepturile femeilor care fac sex comercial, cu scopul de a crește gradul de 

informare și conștientizare în rândul populației generale cu privire la drepturile 

persoanelor care practică sex comercial. 

Activitățile de la cortul Carusel au constat în informare cu privire la drepturile 

persoanelor care practică sex comercial, servicii sociale și medicale disponibile, 

quiz-uri referitoare la fenomenul prostituției, distribuirea unor pliante informative cu 

privire la activitățile Carusel dedicate acestui subiect, prezervative și stickere.

5.6. Femei pe Mătăsari - 2017
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Pe 30 noiembrie 2017, Carusel a participat la prima ediție a Cercului Donatorilor 

Bruxelles, o inițiativă care își propune să faciliteze legătura dintre diaspora din Bruxelles 

și inițiativele românești care au nevoie de sprijin financiar, coordonată de GRASP 

Bruxelles. 

Proiectul pentru care s-au strâns fonduri în cadrul acestui eveniment a fost Centrul 

Comunitar Caracuda, un centru de reducere a riscurilor în cartierul Ferentari. Fondurile 

obținute vor fi folosite pentru amenajarea și utilarea unei case achiziționate în august 

2017, care să permită funcționarea unui cabinet medico-social. 

Acest centru își propune să-i sprijine pe cei mai vulnerabili locuitori din zonă să 

acceseze servicii sociale și medicale de specialitate, precum: servicii de asistență 

socială (sprijin pentru obținerea actelor de identitate/asigurării medicale/drepturilor 

sociale și de sănătate/(re)înscrierea în sistemul de învățământ), facilitarea accesului la 

servicii sociale și medicale de specialitate, asistență medicală primară, spălătorie 

socială, facilități de efectuare a igienei personale (dușuri), servicii de reducere a riscurilor 

asociate consumului de droguri/practicării sexului comercial.

Rezultate

În cadrul evenimentului desfășurat în Bruxelles, un reprezentant al fiecărui dintre 

cele trei organizații participante a prezentat  proiectele și a răspuns la întrebări venite din 

partea donatorilor. La eveniment au participat aproximativ 70 de persoane. 

Proiectul Centrul Comunitar Caracuda a obținut 2726 euro, de la 57 de donatori 

individuali. 

5.7. Cercul Donatorilor Bruxelles, ediția I






