RAPORT ANUAL

www.carusel.org

RAPORT DE ACTIVITATE
2016
VIZIUNE
Carusel își propune îmbunătățirea calității vieții persoanelor consumatoare de droguri
și alcool, celor care practică sexul comercial sau care au parteneri sexuali multipli,
persoanelor care trăiesc pe stradă sau care provin din medii dezavantajate socioeconomic și a tuturor celor care sunt la risc de îmbolnăvire, marginalizare și excluziune
socială.
MISIUNE
Misiunea Asociației Carusel este crearea unui mediu social activ, proactiv și reactiv în
vederea promovării și apărării drepturilor și libertăților omului.

OBIECTIVE
Promovarea respectării drepturilor omului.
Inițierea și susținerea dezvoltării și implementării politicilor publice eficiente care se
adresează grupurilor vulnerabile și marginalizate.
Organizarea de conferințe, schimburi de experiențe, școli de vară, cursuri de formare.
Oferirea de servicii socio-medicale atât în centre fixe, cât și mobile.
Realizarea de studii/cercetări.

CENTRUL DE REDUCERE A RISCURILOR CARACUDA - FERENTARI
Caracuda – Ferentari este un centru de reducere a riscurilor asociate consumului de
droguri care se adresează, în special, persoanelor consumatoare de droguri
injectabile. Centrul este dezvoltat de către Asociația Carusel în parteneriat cu Agenția
Națională Antidrog, Primăria Sectorului 5 și Centrul Romilor pentru Politici de Sănătate
– SASTIPEN.
Toate serviciile sunt gratuite, cei care ne vizitează nu necesită acte de identitate,
asigurare medicală sau trimitere.
Centrul funcționează pe baza legislației
naționale, Strategiei Naționale Antidrog
și

Strategiei

urmând

Naționale

recomandările

HIV/SIDA,
Organizației

Mondiale a Sănătății (WHO) și ale
Centrului European de Monitorizare a
Drogurilor și a Dependenței de Droguri
(EMCDDA).
Centrul este situat în București (cartier Ferentari, Parcul Aleea Livezilor) și este o
activitate continuă a organizației, începând cu anul 2012.
Scop. Prevenirea HIV și alte ITS-uri în rândul consumatorilor de droguri injectabile.
Obiective
o Reducerea riscurilor asociate consumului de droguri injectabile.
o Creșterea accesibilității consumatorilor de droguri la servicii sociale și medicale.
Activități
o schimb și distribuire de seringi și alte materiale sterile necesare injectării.
o consiliere pre- și post- testare și testare rapidă HIV, hepatite B și C.
o 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).

o distribuire de materiale informative.
o 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).
o ședințe de consiliere individuală pentru consumatori de droguri.
o grup de suport pentru consumatori sau foști consumatori de droguri.
o grup de suport pentru părinți ai consumatorilor de droguri.

Rezultate
542 clienți unici (98 femei și 444 bărbați)

Materiale distribuite

Alte servicii

Seringi: 169 740 buc.

Informare: 122 sesiuni

Prezervative: 3 918 buc.

Consiliere: 64 sesiuni

Tampoane cu dezinfectant: 28 536 buc.

Asistență medicală primară: 227 sesiuni

Fiole apă distilată: 800 buc.

Testare rapidă: 37

Seringi returnate: 16 370 buc.

Referiri și acompanieri: 62

Parteneri
Agenția Națională Antidrog

SASTIPEN

Primăria Sectorului 5

Policy Center for Roma and Minorities

https://www.facebook.com/CaracudaFerentari/

InterSEXcity
Programul InterSEXcity își propune îmbunătățirea calității vieții femeilor care practică
sexul comercial stradal.
Obiective
o 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.
o Creșterea implicării femeilor care practică sexul comercial stradal și a
organizațiilor feministe în promovarea drepturilor femeilor vulnerabile în relația
cu reprezentanții poliției.
În anul 2016, programul a fost implementat în București și drumuri naționale din
județele Argeș, Vâlcea, Ilfov, Ialomița, Dâmbovița, Prahova, Buzău, Vrancea și Galați.
Activități
o cartografiere
o informare/ educare/ consiliere (IEC)
o distribuire

de

materiale (prezervative,

lubrifiant,

teste

de

sarcină,

anticoncepționale etc.)
o asistență medicală primară
o consiliere pre și post- testare, testare rapidă pentru HIV, virusul hepatic C
(HVC), virusul hepatic B (HVB) și sifilis
o asistență socială

Rezultate: 300 de clienți unici
383 sesiuni de informare și 225 sesiuni de
consiliere; 146 referiri către alte servicii sociomedicale de specialitate; 14 teste rapide pentru
HIV/ VHB/ VHC, însoțite de consiliere pre- și posttestare; 23.218 prezervative, 15 lubrifianți și 222
de teste de sarcină distribuite.

CENTRUL DE SERVICII SOCIALE GORE
Scop
Îmbunătățirea calității vieţii persoanelor
care trăiesc cu HIV/ hepatită C/ TB, în
special

celor

mai

vulnerabile

dintre

acestea, cum ar fi consumatorii de droguri,
persoanele care practică sex comercial,
persoanele care nu au acte de identitate și/
sau asigurare medicală, persoanele fără
locuinţă sau care trăiesc în condiţii precare.

Asistență Socială
Activități
Activitatea principală a centrului constă în furnizarea de servicii sociale şi de suport
persoanelor care trăiesc cu HIV/ hepatită 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 de familie, persoane care trăiesc pe stradă sau în condiţii
precare etc.), pacienți ai Spitalului Clinic de Boli Infecțioase și Tropicale “Dr. Victor
Babeş”. De asemenea, activitatea se desfășoară şi pe teren, în locurile în care aceste
persoane trăiesc (pe stradă sau în casele abandonate în care şi-au găsit adăpost).
Serviciile furnizate constau 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.

Rezultate
o 150 persoane au beneficiat de servicii sociale și de suport;
o 62 persoane au primit suport în obținerea asigurării medicale (prin includerea în
Programul Național HIV/SIDA sau prin plata directă a asigurării medicale);

o mai mult de 300 pachete cu produse de igienă, medicamente, haine și alimente
au fost distribuite pentru persoanele internate în spital;
o 60 persoane au primit suport în obținerea actelor de identitate (acompaniere și
suport financiar);
o 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.);
o 6 familii au primit suport financiar pentru înmormântarea unor persoane care
erau clienți ai Carusel;
o mai mult de 500 de sesiuni de consiliere și informare privind viața cu HIV,
aderența la tratament, îmbunătățirea comunicării între personalul medical și
pacienți.

Testare Rapidă
Activități
Începând cu luna Noiembrie 2016, echipa Carusel oferă testare rapidă pentru HIV,
hepatite B și C pentru rude, prieteni și cunoștințe ale clienților, dar și pentru populația
generală. În urma testărilor rezultate pozitive, echipa Carusel referă și/ sau
acompaniază aceste persoane către unități medicale specializate, în vederea realizării
analizelor de laborator.
Rezultate
o 30 de persoane au beneficiat de servicii de testare rapidă pentru HIV și hepatită
C (rude, prieteni și cunoștințe ale clienților)
o echipa Carusel a referit și acompaniat 3 persoane către unități medicale
specializate, în vederea realizării unor analize de laborator.
Parteneri
Spitalul Clinic de Boli Infecțioase și Tropicale „Dr. Victor Babeș”

CENTRUL COMUNITAR OBOR

Centrul Comunitar Obor este un spațiu în care membrii comunității se întâlnesc pentru
activități sociale, educative și culturale.

Club Orizonturi Largi
Scop
o Contribuie la capacitarea copiilor din medii dezavantajate de a participa la
cursurile școlare și alte activități extracurriculare care pot sprijini procesul de
integrare socială.
o Contribuie la dezvoltarea personală a acestor copii și la creșterea accesului la
servicii socio-medicale pentru ei și familiile lor.

Activități
Ateliere de educație non-formală: cunoaștere personală și interpersonală, abilități de
lucru în echipă, argumentarea ideilor, exerciții de concentrare, dicție, respirație,
improvizație și atenție distributivă, drepturile copiilor, educație pentru sănătate,
alfabetizare, terapie ocupațională (pictură, bijuterii handmade). În 2016, echipa
Carusel a ținut peste 100 de ateliere.

Vizite la muzee, Ferma Animalelor, activități în aer liber.

Spălătorie Socială
Centrul Comunitar Obor oferă acces la
mașină de spălat și uscat haine atât
pentru familiile copiilor, cât și pentru alți
clienți ai asociației sau persoane din
proximitatea centrului.

Free shop
Activitatea de tip free shop oferă haine,
încălțăminte și alte accesorii pentru
adulți și copii, jucării și cărți pentru copii.
Toate
donații.

obiectele

oferite

provin

din

Cina Comunitară
Carusel organizează cine comunitare pentru clienții asociației pentru a marca diverse
zile. În anul 2016, am organizat două cine comunitare pentru a marca Ziua Mondială
SIDA (1 Decembrie) și Ziua Internațională pentru Încetarea Violenței asupra
Persoanelor care Practică Sexul Comercial. Prin intermediul acestui tip de activitate,
ne dorim să aducem împreună persoane care se confruntă cu situații similare și să-i
capacităm să discute despre dificultățile cu care se confruntă.

Parteneri
Biblioteca Metropolitană București
BiR - Associazione Bambini in Romania

https://www.facebook.com/CentrulComunitarObor/

ADĂPOSTUL TEMPORAR DE NOAPTE ODESA
Adăpostul Temporar de Noapte ODESA a funcționat în cadrul unui hostel din
București, zona Piața Romană, în perioada Decembrie 2016 – Februarie 2017.
Adăpostul a dispus de 9 camere, un cabinet medical, o sală de așteptare/ mese,
recepție, 4 dușuri și un spațiu de depozitare.

Scop
Îmbunătățirea calității vieții persoanelor fără adăpost prin crearea unui adăpost
temporar de noapte pentru un număr de aproximativ 50 de persoane/ noapte, în
Bucureşti.

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
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 constau 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.

Servicii de teren
În afara activităților din cadrul adăpostului, a existat o echipă de teren care prelua
cazurile din stradă, oferind servicii de acompaniere către Adăpostul ODESA, în limita
locurilor disponibile, dar și către alte adăposturi. De asemenea, echipa de teren oferea
acompaniere către alte adăposturi și
pentru alte persoane care ajungeau la
Adăpostul ODESA, când capacitatea
era deja depășită. Pentru persoanele
care nu doreau să meargă într-un
adăpost, echipa de teren oferea pături,
izoprene, saci de dormit, mănuși,
căciuli, ciorapi, ceai și alimente calde,
asistență medicală.

Rezultate
155 clienți unici (130 bărbați și 25 femei)
Numărul total de accesări: 3 275
Peste 3000 de vizite medicale: evaluarea stării de sănătate, diagnosticarea și
tratamentul medicamentos.
68 de acompanieri către alte servicii socio-medicale.

Materiale distribuite
o Pături: 501 buc.
o Izoprene: 228 buc.
o Saci de dormit: 110 buc.
o Mănuși: 615 buc.
o Căciuli: 522 buc.
o Ciorapi: 2 500 buc.
o Alimente: 57 pachete
o Ceai: 94

Peste 70 de voluntari implicați #credemînsolidaritate
Mulțumim  Sasha, Marisa, Violeta, Radu, Evelina, Claudia, Milena, Mădălina, Ana
Maria G., Ana Blaj, Amalia, Eliza, Alexandra, Alex, Sara, Vlad, Elena, Flavio, Ioana,
Ana Maria T., Dana, Alex C., Natalia, Roxana, Alfredo, Antonelo, Simona, Paul, Dani
P, Jane, Simona C., Daniela, Nicoleta, Indra, Carmen, Delia, Bogdan, Corina, Steve,
Adina, Andrei, Ana Gh., Constantin, Bogdan, Ștefana, Liviu, Andreea, Laura, Alina T.,
Diana, Mădălina B., Sergiu, Raluca, Flavia, Oana Cristiana, Adelina, Raluca, Oana,
Oana B., Georgiana, Anda, Alina A., Laura, Andreea, Lulu, Coline, Alexandra, Maria,
Florin M., Ionela, Luna, Miruna, Liana și mulți alții.

https://www.facebook.com/AdapostulODESA/

DRUG CONSUMPTION ROOMS. Advocay Project
Carusel sprijină dezvoltarea de camere de consum de droguri, ca răspuns la incidența
ridicată a cazurilor noi de HIV și accesul redus la servicii medicale și sociale al
consumatorilor de droguri.

Scop
Reducerea riscurilor asociate consumului de droguri în rândul celor mai vulnerabili
dintre consumatorii de droguri injectabile prin militarea pentru crearea unui mediu
suportiv cu scopul de a înființa facilități care să asigure condiții sigure și igienice de
injectare, și anume camere de consum de droguri.

Obiective
Crearea unui mediu suportiv care să permită înființarea unei camere de consum de
droguri pilot în România.

Activități


Identificarea de aliați pentru a sprijini schimbările legislative necesare pentru
înființarea unei camere de consum de droguri pilot.



Revizuirea legislației naționale și elaborarea unor amendamente legislative care
să permită crearea unei camere de consum de droguri pilot în România.



Organizarea unor vizite de studiu.



Organizarea unei campanii media.



Activități de advocacy pentru aprobarea modificărilor legislative propuse.

Rezultate
Organizarea unor întâlniri tehnice cu reprezentanți din cadrul Agenției Naționale
Antidrog.
Distribuirea unor pliante cu informații despre camerele de consum de droguri și ”De ce
o cameră de consum?” și stickere de promovare a site-ului www.ccd.org
Organizarea unei vizite de studiu în Barcelona cu 22 de participanți, printre care s-au
numărat reprezentanți ai Agenției Naționale Antidrog, Ministerul Afacerilor Interne,
Ministerul Muncii și Justiției Sociale, Spitalul Clinic de Boli Infecțioase și Tropicale ”Dr.
Victor

Babeș”,

Centrul

Național

de

Sănătate Mintală și Luptă Antidrog,
Serviciul de Ambulanță București – Ilfov,
Direcția Generală de Asistență Socială a
Municipiului București, Consiliul Național
pentru Combaterea Discriminării, Direcția
de

Investigare

Criminalitate

a

Infracțiunilor

Organizată

și

de

Terorism

București, Brigada de Combatere a
Criminalităţii

Organizate

Serviciul Antidrog.

Bucureşti

–

EUROPEAN NETWORK TO REDUCE VULNERABILITIES IN HEALTH
Începând cu anul 2015, Carusel face parte dintr-o rețea europeană de reducere a
vulnerabilităților din domeniul sănătății, alături de organizații neguvernamentale și
parteneri academici din 17 țări membre UE și 2 țări AELS. Rețeaua este coordonată
de Médecins du Monde Franța.
Rețeaua urmărește reducerea inegalităților în domeniul sănătății la nivelul Uniunii
Europene și obținerea unor sisteme de sănătate mai reziliente în Europa, mai bine
pregătite pentru a face față vulnerabilităților care contribuie la inegalitățile din domeniul
sănătății.

Obiectiv
Implementarea și/ sau îmbunătățirea colectării de date cantitative și calitative de rutină
în rândul partenerilor, pentru îmbunătățirea calității serviciilor furnizate și construirea
unei baze solide de evidențe științifice pentru sprijinirea persoanelor care se confruntă
cu vulnerabilități.
Activități
o participarea la seminarii pe teme precum îmbunătățirea serviciilor de îngrijire
pentru femeile însărcinate și copii; protecția împotriva expulzării migranților grav
bolnavi; definiție comună a conceptului de vulnerabilitate în domeniul sănătății;
empowerment.
o colectare de date
o colectare de testimoniale ale clienților serviciilor oferite

Rezultate
o organizarea unui seminar pe tema sexului comercial (octombrie, București) –
13 organizații participante
o dezvoltarea unui document de poziție comun pe tema sexului comercial (bazat
pe cele deja existente în cadrul rețelei)
o colectarea de date cantitative și calitative în rândul a 100 de clienți ai Centrului
de Reducere a Riscurilor „Caracuda – Ferentari”, analiza și includerea acestora
în „Observatorul Internațional 2017. Accesul la servicii de sănătate al
persoanelor care se confruntă cu mai multe vulnerabilități”.

o dezvoltarea „Raportului juridic al țării privind accesul la servicii de sănătate.
România”, cu sprijinul Centrului pentru Politici și Servicii de Sănătate

Parteneri
o Organizațiile Médecins du Monde (Belgia, Elveția, Germania, Grecia, Spania,
Olanda, Suedia, UK, Luxemburg și Franța)
o Center for Health and Migration (Austria)
o Bulgarian Family Planning and Sexual Health Association (Bulgaria)
o Consortium of Migrants Assisting Organizations in the Czech Republic (Cehia)
o Menedék (Ungaria)
o Migrant Rights Centre Ireland (Irlanda)
o NAGA (Italia)
o Health Centre for Undocumented Migrants (Norvegia)
o Association for Legal Intervention (SIP) (Polonia)
o Slovene Philanthropy (Slovenia)
o Udruga Let (Croatia)
o Demetra (Lituania)
o AmberMed (Austria)

ȘCOALA DE VARĂ GRUPURI DE
RISC ȘI SERVICII SOCIALE DE
SUPORT.
DREPTUL LA NEDISCRIMINARE,
EDIȚIA A VIII-A
Școala de Vară este deschisă studenților
și masteranzilor din universitățile de stat și
private din întreaga țară. Au participat la acest eveniment 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.
Scop
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
Creşterea capacităţii studenţilor/masteranzilor/participanţilor de a înţelege dinamica
grupurilor vulnerabile şi marginalizate pentru a acţiona în consecinţă.
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.
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
Politici antidiscriminare
Economia socială și grupurile vulnerabile
Drepturile civile în contextul CEDO
Ateliere de dezvoltare personală
Comunitatea romă
Politici în domeniul drogurilor

Dinamica consumului de droguri
Tratamentul substitutiv cu metadonă
Identități sexuale și de gen
Sex comercial
Sistemul de asistență socială în România
Piesa de teatru ”Voi n-ați văzut nimic!”

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

SĂPTĂMÂNA EUROPEANĂ A TESTĂRII HIV - HEPATITE 2016
Scopul Săptămânii Europene de Testare
HIV-Hepatite este de a crește gradul de
conștientizare în rândul populației generale
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 21 – 25 noiembrie 2016, echipa
Carusel a realizat testări gratuite HIV,
hepatită B și C în cadrul Centrului Caracuda
– Ferentari și Centrului Comunitar Obor. De
asemenea,

echipa Carusel a realizat și

consilierea pre- și post- testare și a oferit
informații

cu

privire

la

prevenirea

și

tratamentul HIV, hepatite B și C și alte infecții
cu transmitere sexuală.

ONGFest 2016
ONGFest, Festivalul Național al Organizațiilor Neguvernamentale din România, a avut
loc între 20 - 22 mai 2016 la 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 consumului 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 200 de vizitatori care au participat la concursuri și
au aflat informații referitoare la activitățile și proiectele organizației.

FEMEI PE MĂTĂSARI 2016
Carusel a participat, pentru al patrulea an
consecutiv,

la

festivalul

urban

„Femei

pe

Mătăsari”, care a avut loc în perioada 27 – 29 mai
2016, pe Strada Mătăsari din București.

Participarea Carusel la festival a avut ca scop
creșterea gradului 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,
reglementarea legislativă a prostituției în România, quiz-uri referitoare la fenomenul
prostituției, distribuirea unor pliante informative cu privire la activitățile Carusel
dedicate acestui subiect, mesaje de la persoanele care practică sex comercial,
prezervative și stickere.

SĂRBĂTORILE SUNT PENTRU TOȚI!, EDIȚIA A V-A
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 19 decembrie 2016, Chef Cezar Munteanu, împreună cu studenți de la
Facultatea de Sociologie și Asistență Socială și voluntarii Asociației Carusel, a pregătit
200 de porții de mâncare caldă care a fost distribuită persoanelor aflate în nevoie.

Evenimentul

a

fost

organizat

la

Restaurantul Cézanne, iar cele 200 de porții
de mâncare au fost distribuite persoanelor
aparținând mai multor grupuri vulnerabile
din Centrul Vechi, Ferentari, Unirii, Izvor,
Spitalul

Clinic

de

Boli

Infecțioase

și

Tropicale „Dr.Victor Babeș”.

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

Cu sprijinul Selgros Cash&Carry, Naturelo, Kotanyi, Orkla Foods, Food Box, Somaro,
Nazarcea Grup, Tipărituri.ro, Noeland.

În anul 2016, Carusel a câștigat 2 premii în cadrul Galei Societății Civile pentru
proiectul Dreptate pentru Dinte!
o Premiul I, Secțiunea Apărarea drepturilor individuale/ colective
o Premiul Dan Manoleli pentru Dezvoltarea Societății Civile

DATE FINANCIARE
Veniturile înregistrate în anul 2016 au fost în suma de 2.422.140 lei din următoarele
surse de finanțare.
FINANȚATOR/ DONATOR

SUMA (LEI)

%

MAC AIDS FUND

578.934,00

23,90

ING Bank

531.486,00

21,94

Open Society Foundations

347.426,00

14,34

Programul de Cooperare Elvețiano-Român

294.059,00

12,14

Enel

144.142,00

5,95

Sponsorizări și donații

156.956,00

6,48

Comdata

80.500,00

3,32

Ambasada Franței

61.450,00

2,54

Médecins du Monde

57.269,00

2,36

Associazione Giobbe

54.418,00

2,25

Associazione Bambini in Romania

47.062,00

1,94

Fondul Social European

36.765,00

1,52

GlaxoSmithKline

31.000,00

1,28

633,00

0,03

40,00

0,01

2.422.140,00

100,00

Diferențe de curs valutar
Dobânzi
TOTAL

VENITURI
Associazione
Bambini in
Romania 1,94%

Diferențe de curs
valutar 0,03%

MAC AIDS FUND
23,90%

Dobânzi 0,01%
Sponsorizări și
donații 6,48%

Programul de
Cooperare
Elvețiano-Român
12,14%

Associazione
Giobbe 2,25%

Open Society
Foundations
14,34%
ING Bank 21,94%
Enel 5,95%
Ambasada Franței
2,54%
GlaxoSmithKline
1,28%

Fondul Social Médecins du
European 1,52% Monde 2,36%
Comdata 3,32%

ASOCIAȚIA CARUSEL
Str. Zambilelor, Nr. 45, 023782, Sector 2, București
Telefon/ Fax: +4 031 425 78 97
E-mail: office@carusel.org
www.carusel.org
https://www.facebook.com/Carusel/

