RAPORT
ANUAL
20
19

DESPRE
NOI

Carusel la 8 ani
De opt 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.
Mulțumiri speciale se îndreaptă către voluntarii și clienții Carusel, cei
care ne inspiră zilnic.

Credem în Solidaritate
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 opt ani și a nenumăraților susținători, donatori și
prieteni, putem face viața celor mai vulnerabili dintre noi mai puțin grea.

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.

SERVICII
SOCIALE

Serviciul Social P.A.S.A.J.
P.A.S.A.J. este un serviciu social licențiat al Asociației
Carusel care are ca scop îmbunătățirea calității vieții
persoanelor care trăiesc pe stradă sau în condiții de locuire
precară, în special acele persoane care se confruntă
și cu alte vulnerabilități, cum ar fi consum de droguri,
practicarea sexului comercial, probleme de sănătate (TBC,
HIV, Hepatite), lipsa actelor de identitate și/ sau a asigurării
medicale.
Activitatea principală din cadrul Serviciului Social PASAJ
este aceea de identificare și monitorizare a persoanelor
care trăiesc în stradă sau în condiții de locuire precară,
cu următoarele activități secundare: consiliere pentru
reducerea riscurilor; schimb şi distribuire de seringi şi alte
materiale sterile de injectare; distribuire de materiale
informative; distribuire de prezervative; consiliere socială;
referire și acompaniere către alte servicii medicale şi sociale
de specialitate; distribuire de haine, încălțăminte și alte
accesorii, pături, servicii de igienizare corporală, acces la
mașină de spălat și uscat rufe.

În septembrie 2019, Carusel a lansat primul duș mobil pentru
persoanele fără adăpost în București. Dușul mobil are la bază o
autoutilitară special construită, adaptată și omologată pentru a oferi
facilități de realizare a igienei corporale. Aceasta este construită
astfel încât să funcționeze prin conectarea la hidranți stradali, iar
încălzirea apei se realizează printr-un sistem avansat pe baza de GPL.
De asemenea, autoutilitara este dotată cu două mașini de spălat și
uscat rufe, precum și cu aparate pentru bărbierit, tuns și uscat părul.
Persoanele care accesează serviciile dușului mobil primesc haine și
încălțăminte, dar și alte materiale de igienă personală (absorbante,
lenjerie intimă etc.), își pot încărca telefoanele mobile și au acces la
internet prin intermediul unei rețele Wi-Fi gratuite.
Vizionează povestea dușului mobil în română sau engleză.

REZULTATE

629
clienţi unici

3.783
apa prep. injectabile
distribuite

300
perechi de mănuși

122
beneficiari ai dușului
mobil

2.174
accesări unice

4.000
sandwich-uri

250
pături

145.980
seringi distribuite

500 litri
de ceai

250
căciuli

15.270
prezervative distribuite

19.800
tampoane cu
alcool distribuite

80
saci de dormit

600
perechi de șosete

940
pachete cu materiale de
igienă intimă

820
sesiuni de informare
pentru o viaţă sănătoasă

168
accesări ale dușului
mobil

Cu sprijinul: Sidaction, Associazione Giobbe, Fundaţia Comunitara București – Swimathon București, ING Bank, FDSC – Programul
În Stare de Bine, L’Univers de Nicolai, Hartmann România, Fundaţia Telus International, donatori individuali

Adăpostul Temporar de
Noapte ODESA
Adăpostul Temporar de Noapte ODESA a funcționat în cadrul unui
spațiu pus la dispoziție de Primăria Municipiului București, prin
Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului București, în
perioada ianuarie – martie 2019, în Calea Șerban Vodă, nr. 164-168.
Adăpostul a urmărit îmbunătățirea calității vieții persoanelor fără
adăpost prin crearea unui adăpost temporar de noapte pentru un
număr de aproximativ 80 de persoane/ noapte, în București. Adăpostul
a dispus de 16 camere, o sală de așteptare/ mese, recepție, 8 grupuri
sanitare 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 a-și efectua
igiena corporală, în sezonul rece.
Facilitarea accesului persoanelor fără adăpost la servicii psihomedico-sociale, atât prin oferirea directă a acestor servicii, cât și prin
acompaniere și referire către alte servicii disponibile.

Adăpostul Temporar de Noapte
ODESA a fost deschis pe data de 22
ianuarie 2019 și a funcționat până în
data de 15 martie 2019. 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), îngrijirea rănilor,
distribuirea de haine și alte accesorii
(încălțăminte, șosete, lenjerie intimă,
căciuli etc.). La cerere, beneficiarii au fost
tunși.

REZULTATE

223
clienţi unici

47
femei

3.330
accesări

54
nopţi de
funcţionare

(peste) 3.000
dușuri

(peste) 3.000
porţii de mâncare

176
bărbaţi

70
voluntari

(peste) 2.500
litri de ceai

Cu sprijinul: DGASMB, Diakonia Germania, Școala de Formare Profesională Cardinal, Avenue Invent SRL, Tema Energy SRL,
Roter Investiţii Imobiliare, Essensys Services SRL, Essensys Software SRL, Cameo Design SRL, Witty AD SRL, Asociaţia RL Invictus,
Artes Management SRL, Wild Draft Studio SRL, Siga Trans Logistics SRL, donatori individuali

Centrul de
Servicii Sociale GORE
Deschis în 2015, Centrul de Servicii Sociale GORE
și-a continuat activitatea și în 2019 în scopul de a
îmbunătăți calitatea vieții persoanelor care trăiesc cu
HIV/Hepatita C/TB, în special a celor mai vulnerabili
dintre aceștia, cum ar fi consumatori de droguri,
persoane care practică sex comercial, persoane care
nu au acte de identitate, persoane fără locuință sau
care trăiesc în condiții precare, fără loc de muncă și
fără educație etc. Centrul se adresează persoanelor
aparținând grupurilor vulnerabile, pacienți ai Spitalului
Clinic „Dr. Victor Babeș“, dar și familiilor sau altor
persoane din rețeaua socială a acestora.
CONSILIERE
INDIVIDUALĂ
ASISTENȚĂ

ȘI GRUPURI DE

SOCIALĂ

SUPORT
TESTARE
RAPIDĂ

Asistență socială
Activitatea principală a centrului GORE constă în
furnizarea de servicii sociale şi de suport persoanelor
care trăiesc cu HIV/ Hepatita C/ TBC, dar şi celor nou
diagnosticate cu aceste boli, în special celor mai
vulnerabile dintre acestea, pacienți ai Spitalului Clinic
„Dr. Victor Babeș”, în special pacienții de la Casa Doru.
Activitatea centrului este centrată pe identificarea,
testarea, acompanierea, referirea si reținerea în serviciile
publice de sănătate a persoanelor aflate la risc de
marginalizare si excludere socială. Echipa centrului
reprezintă un liant de încredere între comunitate și
serviciile de sănătate.

De consiliere individuală și suport au
beneficiat și familiile pacienților internați în

Serviciile furnizate constau în suport emoțional, suport

cadrul spitalului, cu scopul de a îmbunătăți

pentru obținerea actelor de identitate, a asigurării

relațiile din cadrul familiei, de a evita

medicale, a cardului de sănătate sau a adeverinței

abandonul terapeutic cât și pentru a prelungi

înlocuitoare a cardului de sănătate, medicină de familie,

perioada de spitalizare.

oferirea unor produse de igienă personală, testare
rapidă/laborator HIV, HBV, HCV, medicamente sau

În urma evaluării și a planului de intervenție

echipamente medicale, alimente/haine, grupuri de

realizat, 30 de familii cu o situație socio-

suport, referire către adăpostul temporar de noapte și

economică precară au fost asistate periodic și

referire sau acompaniere către alte instituții ale statului.

cu pachete alimentare și igienico-sanitare.

REZULTATE

92
persoane au primit suport în
obţinerea asigurării medicale,
a cardului de sănătate sau a
adeverinţei înlocuitoare de
card (prin includerea în
Programul Naţional HIV/SIDA
sau prin plata directă a
asigurării medicale sau a
adeverinţei)

(peste) 1.800
pachete cu produse de igienă,
medicamente, haine și
alimente au fost distribuite
persoanelor internate în spital

400
persoane au primit suport sau
consiliere în obţinerea
drepturilor sociale și de
sănătate
(de exemplu: certificat de
încadrare în grad de handicap,
indemnizaţie de hrană etc.)

125
persoane au primit suport în
obţinerea actelor de identitate
(acompaniere, suport financiar
pentru poze)

28
familii au primit consiliere și
suport în urma decesului unui
membru al familiei, pacient al
spitalului

Cu sprijinul: Spitalul de Boli Infecţioase și Tropicale „Dr. Victor Babeș”, Sidaction, GlaxoSmithKline, Associazione Giobbe

Testare Rapidă
Echipa Carusel a oferit testare rapidă pentru HIV, Hepatite B și C
în cadrul centrului GORE. Astfel, s-au realizat peste 250 de sesiuni
de testare (rude, prieteni și cunoștințe ale clienților, membri ai
populației generale). În urma testărilor, echipa Carusel a referit sau
acompaniat persoanele cu teste reactive către unități medicale
specializate, în vederea realizării confirmărilor de laborator. Pentru
că persoanele testate nu prezentau calitatea de asigurat, o parte
dintre aceste confirmări de laborator au fost sponsorizate de
Asociația Carusel.
De asemenea, Carusel participă activ, an de an, în cadrul
campaniei de testare European HIV-Hepatitis Testing Week.
Carusel s-a alăturat voluntar proiectului Hepcare Europe derulat
de către spitalul Dr. V. Babeș prin referirea si acompanierea
persoanelor identificate HCV pozitiv în campaniile de testare
rapidă. Acestea au fost realizate împreună cu echipa de la spitalul
Babeș în adăposturile de noapte din București, centrele de
tratament substitutiv cu metadonă și la Penitenciarul Rahova.
Totodată, un reprezentant Carusel a prezentat în cadrul Masterclass “Model de îngrijire integrat pentru pacienții din grupe
vulnerabile” provocările privind accesul persoanelor aparținând
grupurilor vulnerabile la servicii socio-medicale. Evenimentul a
avut loc în cadrul spitalului Victor Babeș.

Consiliere Individuală și
Grupuri de Suport
Începând cu anul 2018 Carusel a dezvoltat o componentă nouă
de servicii în cadrul Centrului GORE prin introducerea sesiunilor
de consiliere psihologică. Activitatea constă în ședințe individuale
de consiliere psihologică cu persoane care trăiesc cu HIV și care
consumă sau au consumat droguri și grupuri de suport. Sesiunile
de consiliere psihologică se realizează în afara spitalului sub
îndrumarea unui psihoterapeut, în cabinetul acestuia.
Grupurile de suport se adresează în principal persoanelor internate
și sunt realizate în spațiul destinat Asociației Carusel, pus la
dispoziție de către conducerea spitalului. În cadrul sesiunilor
de grup se asigură un supliment alimentar, desert/fructe și
bilete pentru transport public. 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, înțelegerea
situațiilor problematice, identificarea soluțiilor, creșterea încrederii
în sine și gestionarea emoțiilor.
480 persoane au participat în 2019 la 48 de sesiuni de consiliere
psihologică de grup.

Centrul Comunitar Obor
De-a lungul anului 2019, 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.
Obiective specifice:
•

Prevenirea abandonului școlar și a delincvenței 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
competențe și abilități necesare.

•

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

Activitățile desfășurate în centru și instrumentele

Pe parcursul anului 2019, au mai fost realizate

folosite în acest scop gravitează în jurul noțiunilor de

activități precum:

independență, creativitate, improvizație și autovalorizare

•

participarea la un curs de gastronomie

în cadrul echipei de lucru, astfel încât asimilarea

organizat de Ambasada Franței împreună cu

informațiilor deprinse să se întâmple mai conștient,

un chef profesionist, unde copiii au luat parte la

mai natural și mai asumat, contribuind la o mai mare

realizarea a 3 rețete culinare;

încredere în sine și în echipă, dar și la facilitarea luării

•

excursie la pădure cu ocazia zilei de 1 iunie,

unor decizii. În acest scop, activitățile sunt împărțite în:

unde am organizat un picnic cu grătar și

•

activități recreative în natură;

activități de învățare, care aduc un aport la curricula
școlară prin jocuri și exerciții de creativitate,

•

imaginație și libertate de gândire, pentru o mai

și testat diverse mașinării de printare și

bună asimilare a informațiilor (introducerea jocurilor

imprimare;

senzoriale si de motricitate în învățarea alfabetului, a

•

activități de lucru manual, cu scopul deprinderii

•

excursie Water Park

unor abilitați motorii (lucrul cu mâinile prin utilizarea

•

dotarea centrului cu materiale de lucru și
unelte profesioniste de bricolaj;

materialelor, a uneltelor necesare tipului de lucru
manual) dar și creative, de descoperire a unor

•

realizarea unei piese de teatru originale, unde

tinere talente prin manufactură: pictura pe diferite

copiii s-au implicat în realizarea scenariului, a

materiale, precum hârtie, lemn, lut, sticla, carton;

scenografiei și a costumelor, punând-o în scenă

tăierea, șlefuirea, lipirea lemnului pentru a construi

la petrecerea anuală de Crăciun;

case în miniatura, accesorii, decorațiuni etc.; activități

•

participare la un curs de escaladă și parc
aventura;

cifrelor, a geografiei, anatomiei etc.);
•

vizită la Agrafa Print, unde copiii au văzut

•

oferirea a 10 pachete de Crăciun (produse de

de reciclare creativă, pentru încurajarea unui consum

igienă și de curățenie, dulciuri) familiilor copiilor

responsabil etc.;

cu sprijinul donatorilor și susținătorilor centrului.

activități de joacă, cu scopul de energizare și
relaxare, pentru a oferi posibilitatea de apropriere a

Cu sprijinul: Biblioteca Metropolitană București, Associazione

informațiilor și prin joacă, dar și pentru încurajarea

BIR, Lăptăria cu Caimac, Climb Again, Water Park, Oana Brătilă,

mișcării.

Irina Ionescu, Sodexo Pass Romania SRL, Highborn Print SRL,
donatori individuali

ADVOCACY

Advocacy
Inițiativă legislativă pentru înființarea Camerelor de Consiliere și Consum
Supravegheat de Droguri.
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.
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:
•

reducerea riscurilor pentru populația generală

•

reducerea riscurilor asociate consumului de droguri pentru
consumatorii de droguri

•

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

Cu sprijinul: Open Society Foundations

ALTE
PROIECTE ȘI
CAMPANII

Școala de Vară
Școala de Vară «Grupuri de Risc și Servicii Sociale de Suport. Dreptul la
Nediscriminare», Ediția a XI-a
Asociația Carusel, Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării
(CNCD) și Universitatea din București, Facultatea de Sociologie și Asistență
Socială (UB-SAS) au organizat, în perioada 30 iunie – 05 iulie 2019, în
stațiunea Mamaia, cea de-a unsprezecea ediție a Școlii de Vară Grupuri
de Risc și Servicii Sociale de Suport. Dreptul la nediscriminare. Acest
eveniment este realizat în parteneriat cu programul de master Grupuri de
Risc și Servicii Sociale de Suport (UB-SAS) și Colegiul Național al Asistenților
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 studenți și masteranzi din domeniul sociologiei,
asistenței sociale, psihologiei, psihopedagogiei, pedagogiei și medicinei,
dar și din alte domenii precum: științe politice, jurnalism, comunicare,
administrație publică, drept, biologie, chimie, teologie etc. Scopul
evenimentului este îmbunătățirea calității vieții grupurilor vulnerabile și
marginalizate prin creșterea capacității tinerilor profesioniști de a oferi
servicii de suport și de a asigura implementarea dreptului la nediscriminare.
La ediția din 2019 au fost prezenți 30 participanți.

Obiective:
Creșterea capacității studenților/
masteranzilor/participanților de a
înțelege dinamica grupurilor vulnerabile
și marginalizate pentru a acționa în

Activități

consecință.
Ateliere susținute de experți ai Consiliului Național pentru
Dezvoltarea capacității de analiză și

Combaterea Discriminării (CNCD) și profesioniști din

sinteză a specialiștilor din cadrul CNCD

domeniul furnizării de servicii sociale și de suport.

în vederea soluționării încălcărilor

Teme abordate:

principiului egalității de șanse, raportat

•

drepturile omului;

la persoanele care trăiesc cu HIV și

•

consum de droguri;

la persoanele care consumă droguri

•

sex comercial (prostituție);

injectabile.

•

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

•

furnizare de servicii sociale adresate grupurilor de risc;

•

cadrul legislativ şi politicile din domeniul drogurilor;

•

asistența socială a persoanelor fără adăpost;

•

feminism;

•

LGBTQI+;

•

procesul legiferării;

•

discriminare şi politici anti-discriminare în România;

•

detenție vs. libertate;

•

voluntariat și CSR.

Obiective specifice:
1. Schimbul de bune practici între diferite țări
despre implementarea de acțiuni pozitive pentru
incluziunea tinerilor romi.

STORY_S Springboard To Roma
Youth Success

2. Capacitarea tinerilor romi pentru a promova
accesul lor în educația terțiară și promovarea
traiectoriilor de succes.
3. Dezvoltarea și implementarea unei campanii
anti-discriminare participative.
4. Creșterea nivelului de conștientizare despre
originiile fenomenului de discriminare și
combaterea lor în rândul tinerilor și societății civile.

În perioada ianuarie 2018 – decembrie 2019, Carusel a
derulat proiectul STORY_S în cadrul unui parteneriat
internațional cu organizații și instituții academice din
Italia (Università Degli Studi di Bergamo, Asociația BIR),
Spania (Federació d’Associacions Gitanes de Catalunya,
Universitat Autonoma de Barcelona) și Bulgaria
(Bulgarian Youth Forum, The Health and Social
Development Foundation).
Obiectivul general al proiectului este creșterea
conștientizării și combaterea stereotipurilor referitoare
la comunitatea romă și creșterea integrării prin
susținerea și stimularea tinerilor romi în a urma
cariere de succes prin intermediul abordărilor de tip
participativ și educatori între egali.

Activități:
1. Capacitarea tinerilor romi prin activități de mentorat între egali
În perioada iunie 2018 – octombrie 2019, 12 mentori (tineri romi și ne-romi) au
lucrat, în total, cu 29 tineri adolescenți și adolescente de etnie romă din București și
împrejurimi în activități de mentorat între egali. În total, au fost realizate 988 întâlniri
de mentorat (653 individuale și 335 de grup) și 61 de întâlniri cu familiile tinerilor
mentorați. Înainte de începerea activităților de mentorat, cei 12 mentori au fost
formați de echipa Carusel în cadrul unui training de 3 zile, cu sesiuni de formare pe
următoarele teme: discriminarea persoanelor de etnie romă în România, metoda
photovoice ca proces de reflecție asupra carierelor și parcursului educațional,
mentorat: roluri, relații, activități, instrumente.
2. Atelierul pentru Creșterea Conștientizării cu privire la formele de discriminare și
grupurile de persoane care pot fi afectate de acest tip de comportament.
Carusel, în calitate de partener național în cadrul proiectului STORY_S, a derulat în
ianuarie 2019 un atelier de 3 zile cu privire la creșterea conștientizării cu privire la
discriminare în rândul tinerilor. De asemenea, prin intermediul acestui atelier am
creat, alături de participanți și participante, design-ul unei campanii anti-discriminare
utilizând metodologii participative. Un număr total de 54 tinere și tineri au participat
la ateliere pe teme privind creșterea conștientizării cu privire la discriminarea pe
considerente etnice, religioase, orientării sexuale, genului etc. și rădăcinilor comune,
dar și învățarea unor strategii eficiente de comunicare și lucru în grup. De asemenea,
aceștia au creat un număr de 30 postere cu mesaje anti-discriminare care au
constituit elementul unei campanii anti-discriminare online și offline.

3. Campanie anti-discriminare
În cadrul Atelierului pentru Creșterea
Conștientizării au fost create 30 de postere cu
mesaje anti-discriminare, utilizând metodologia
photovoice. Cele 30 de postere au fost parte a
unei campanii anti-discriminare cu evenimente
de lansare în școli, centre comunitare și de tineret,
un centru cultural, școli de vară și alte sesiuni
de training. De asemenea, Institutul Francez din
București a găzduit un eveniment de lansare
al expoziției la care au participat mentorii,
mentorații, alți participanți la ateliere și familiile
acestora. În total, au fost organizate 11 evenimente
de lansare cu un total de 217 participanți.
4. Incubatoare de cetățenie activă
Echipa Carusel, alături de mentori și mentorați,
a organizat un număr de 11 incubatoare de
cetățenie activă în școli, universități și centre
comunitare și de tineret, cu un număr de 227
participanți. Incubatoarele au fost facilitate,
în principal, de mentori și mentorați folosind
metode de învățare între egali, pe teme privind
discriminarea. De asemenea, tinerii și tinerele
au putut vorbi despre experiența lor din cadrul
proiectului.

Fapte mici pentru
oamenii fără adăpost
În 2019, Hartmann România s-a alăturat Carusel în
demersul de a sprijini persoanele care se confruntă cu
dificultăți de locuire în cadrul campaniei Fapte mici.
Astfel, prin intermediul unei donații de consumabile
medicale și a unei sesiuni de training despre îngrijirea
rănilor cronice, Carusel și Hartmann au sprijinit 470
persoane fără adăpost. De asemenea, o serie de
articole despre activitatea Carusel au fost realizate pe
parcursul acestei campanii.
www.faptemici.ro/category/blog/carusel

Swimathon
Pe 29 iunie 2019, Carusel a participat pentru a treia oară la
evenimentul de strângere de fonduri Swimathon, organizat de
Fundația Comunitară București. Prin proiectul Valuri pe teren s-a
urmărit obținerea unei părți din fondurile necesare funcționării unității
mobile a Carusel care oferă servicii sociale și medicale persoanelor
care trăiesc pe stradă, în Municipiul București. Campania Carusel s-a
desfășurat în perioada mai – iunie 2019 și a avut în rolurile principale 10
întotători-fundraiseri în cadrul echipelor Aquanauții și ODESA, formate
din voluntari, parteneri și susținători ai asociației.
Prin participarea la Swimathon, echipele Valuri pe teren au strâns
suma de 13110,92 lei, de la peste 150 de donatori. În perioada iulie
2019 – aprilie 2020, 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, șosete, 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.

Sărbătorile sunt pentru toți,
Ediția a VII-a
Ajuns la a șaptea 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 18 decembrie
2019, Chef Cezar Munteanu, împreună cu studenți de la Facultatea
de Sociologie și Asistență Socială, voluntarii Asociației Carusel,
au pregătit 200 de porții de mâncare caldă care a fost distribuită
persoanelor aflate în nevoie. Evenimentul a fost organizat în bucătăria
Horeca School, iar cele 250 de porții de mâncare au fost distribuite
persoanelor aparținând mai multor grupuri vulnerabile din diverse
zone ale orașului.
Cu sprijinul: Asociaţia „Chef Cezar – Stil de viaţă sănătos“, Horeca School, Selgros
Romania, Parmafood Group Distribution, Teamfresh Horeca, Asociaţia Somaro Magazinul Social, Agricola, Produse Moldovenesti, Brutăria Nazarcea, Thermomix
Romania, Foodbox, Facultatea de Sociologie și Asistență Socială, UB, Colegiul National
al Asistentilor Sociali, Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii Romania,
Associazione BIR, Radio Europa FM.

DATE FINANCIARE
Venituri: 1.904.731 RON
Cheltuieli*: 2.387.126 RON

VENITURI

Suport administrativ - achiziţie sediu

51,50%

Suport programatic

19,71%

Finanţări nerambursabile

17,82%

Sponsorizări persoane juridice

6,20%

Donaţii persoane fizice

3.94%

Venituri din diferenţe de curs valutar

0,84%

*Există o diferenţă între suma privind cheltuielile din Bilanţul financiar al organizaţiei depus pentru anul 2019 și suma privind cheltuielile menţionată în
Raportul Anual 2019. Această diferenţă este dată de faptul că în anul 2019 Carusel a făcut două investiţii (achiziţia unui imobil – sediu organizaţie și
achiziţia unei autoutilitare – duș mobil pentru persoanele fără adăpost), aceste două investiţii fiind amortizate conform legislaţiei naţionale în vigoare.
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CHELTUIELI

Investiţie - achiziţie imobil

39,93%

Programe și proiecte

35,53%

Resurse umane

20,74%

Administrative

3,80%

*Există o diferenţă între suma privind cheltuielile din Bilanţul financiar al organizaţiei depus pentru anul 2019 și suma privind cheltuielile menţionată în
Raportul Anual 2019. Această diferenţă este dată de faptul că în anul 2019 Carusel a făcut două investiţii (achiziţia unui imobil – sediu organizaţie și
achiziţia unei autoutilitare – duș mobil pentru persoanele fără adăpost), aceste două investiţii fiind amortizate conform legislaţiei naţionale în vigoare.
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