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2020 – anul în care cei vulnerabili au fost și mai greu loviți

2020 a fost un an greu pentru noi toți. Pandemie, restricții, nesiguranță financiară și emoțională, frică.
Pentru cei mai vulnerabili dintre cei mai vulnerabili, 2020 a fost anul în care, deși ar fi fost greu de
crezut că se poate, situația lor a devenit chiar și mai dificilă decât era. Pentru oamenii fără adăpost,
oamenii aflați în sărăcie extremă, oamenii care trăiau de pe o zi pe alta, din munci informale, pandemia,
cu toate restricțiile ei, a însemnat reducerea spre zero a brumei de venit pe care ar mai fi putut-o avea.
Cum să stai în casă dacă nu ai casă, s-au întrebat oamenii fără adăpost. Cum să facă copilul școală
online când noi nu avem nici curent electric acasă, s-au întrebat cei foarte săraci? Cum să scriu o
declarație dacă nu știu să scriu, s-au întrebat cei care nu au avut șansa accesului la educație.
În 2020, am fost alături de cei mai vulnerabili, sprijinindu-i cu nevoi urgente: hrană, haine, dezinfectant,
măști și multe alte lucruri ce țin de strictul necesar. Putem spune că, și pentru noi, 2020 a fost teribil de
dificil. Ne-am intensificat eforturile, mergând pe străzi atunci când străzile erau goale, căutându-i pe
oamenii care aveau nevoie de sprijin. Ne-am expus virusului, intrând în contact cu mii de persoane din
medii defavorizate. Am plâns neputincioși atunci când am văzut tragedii întâmplându-se în fața noastră.
Și nu au fost puține.
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CINE SUNTEM
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De 9 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.
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Misiunea noastră este ca persoanele aflate în stare de vulnerabilitate extremă,
marginalizate sau
excluse din comunitate să primească sprijin atât imediat, cât și pe termen lung, să beneficieze de
egalitatea de șanse și să devină vizibili pentru societate, în spiritul apărării drepturilor și libertăților
omului.

Solidaritatea este ceea ce ne definește. Solidaritatea e o stare care are legătură cu esența noastră
ca oameni și care creează premisele ca noi să putem coexista. Solidaritatea stă în gesturi mărunte
și în gesturi mari, stă în conexiune și empatie.
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De ce să ajut?
Pentru că fiecare dintre noi poate ajunge întro 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 cei
mai
vulnerabili

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.
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SERVICII SOCIALE
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În 2020, ne-am intensificat eforturile pentru sprijinirea
oamenilor aflați în situații de vulnerabilitate extremă,
cei mai afectați de pandemia de Covid-19.

P.A.S.A.J.
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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 cronice 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 și distribuire de seringi și alte
materiale sterile de injectare; distribuire de materiale
informative; distribuire de prezervative; consiliere socială;
referire și acompaniere către alte servicii medicale și sociale
de specialitate; distribuire de haine, încălțăminte și alte
accesorii, pături.
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Cu sprijinul: Sidaction, ING Bank,
Kaufland România, FDSC –
Programul În Stare de Bine, ING
Tech, L`Univers de Nicolai, Lăptăria
cu caimac, Hartmann România,
Somaro – Magazinul Social,
Ambasada Franței și Institutul
Francez din România, Diakonie
Hamburg, Fornetti, Horeca School,
Fundația Comunitară București,
Autonom Rent-A-Car, RVSU Radioamatori Voluntari în Situații
de Urgență, STAR - Sistem de
Transmitere a Alertelor prin Radio,
PSD, ES Consulting SRL, Community
Knowledge Works, Avenue Invent,
Celiteam, Copacul cu fapte bune,
Contexpert Consulting SRL, Rilandi
Soft SRL, Blackbull Com Ro Business
SRL, EATG, donatori individuali.

Solidaritate pe străzile pustii - intesificarea activităților echipelor de teren
pe stradă odată cu debutul pandemiei în România
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În orașul gol, supus restricțiilor, au rămas începând cu martie 2020 doar oamenii fără adăpost. Singuri.
Fără să aibă o casă unde să se poată izola, fără să aibă oameni în jur de la care pot cere ajutorul, fără
restaurante sau magazine deschise de unde mai puteau primi o porție de mâncare. În mod paradoxal,
lockdown-ul i-a făcut mai vizibili pe cei de obicie invizibili.
Pentru ei, echipele de teren și-au intensificat eforturile și au mers zile și nopți pe stradă, încercând să
asigure minimul necesar supraviețuirii - alimente, materiale de igienă și protecție, haine și multe altele.
Ascunși, în case ocupate abuziv, în chirii modeste sau temporar la rude, sunt și alții, cei a căror muncă
era pe stradă. Economia informală. Lucrătoare sexuale, oameni care munceau cu ziua, oameni aflați în
sărăcie extremă care nu beneficiază de nici o formă de protecție socială. Am fost, cu pachete de
mâncare și toate cele necesare, și la ei.
Pandemia a crescut și mai mult inegalitățile deja existente. “Oamenii nu au unde să stea, nu știu să scrie
declarații, nu au tablete pentru copii. S-a perpetuat o situație discriminatorie, nu e nimic nou. Tot
timpul au fost bariere. Pandemia a venit și a îngropat oameni care erau oricum în groapă. A adus niște
diferențe imposibil de recuperat.”, spunea atunci Marian Ursan într-un interviu.
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10.000
accesări unice

2500
ore pe teren

4000
de porții de mâncare
distribuite

2.500 pachete cu
alimente și materiale
de igienă și protecție

80 tone de
alimente,
materiale de
igienă și protecție
distribuite

7.650
sandwich-uri
și patiserie

765 litri
de ceai cald

200.000
seringi distribuite

20.000
prezervative distribuite

50.000 tampoane
cu alcool
distribuite

120 pături

300 căciuli

100 saci de dormit

500 perechi de
șosete

800
clienți unici

ODESA
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Adăpostul Temporar de Noapte ODESA a fost deschis pe
data de 16 decembrie 2019 și a funcționat până în data de
15 martie 2020, în cadrul unui spațiu pus la dispoziție de
Primăria Municipiului București, prin Direcția Generală de
Asistență Socială a Municipiului București, 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 70 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.
Din păcate, din cauza condițiilor pandemice și din cauza
faptului că spațiul nu permitea asigurarea unui mediu sigur
pentru beneficiari, nu am mai putut deschide adăpostul
Odesa la finalul lui 2020, din nou, așa cum era prevăzut.
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Adăpostul Temporar de Noapte Odesa
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.
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Adăpostul Temporar de Noapte
Odesa
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 psiho-medico-sociale,
atât prin oferirea directă a acestor servicii,
cât și prin acompaniere și referire către
alte servicii disponibile.
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Adăpostul Temporar de Noapte Odesa

323 clienți unici
(64 femei și 259 bărbați)

(peste) 6000
de dușuri fierbinți

6241 accesări

92 nopți
de funcționare

(peste) 6000
de porții de mâncare

70 voluntari

3680 litri
de ceai cald

Cu sprijinul: DGASMB, ING Bank, Școala de Formare Profesională Cardinal, Contexpert Consulting SRL, donatori individuali

ILO-FERENTARI
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După trei ani de eforturi susținute, am reușit să
deschidem la finalul lui 2020 Centrul Comunitar ILOFerentari, un program de servicii integrate, sociale și de
sănătate, dezvoltat în Cartierul Ferentari. Încă de la
deschidere, numărul de beneficiari care au venit să
acceseze serviciile sociale puse la dispoziție ne-a
depășit așteptările, confirmând convingerea noastră că
nevoia unui astfel de centru în Ferentari era uriașă.
Centrul vine în sprijinul persoanelor care se confruntă
cu sărăcie extremă și alte vulnerabilități asociate
precum lipsa actelor de identitate și a asigurării
medicale, locuire precară și lipsa accesului la utilități
(apă curentă, electricitate, încălzire), afecțiuni medicale
severe. Printre serviciile oferite se numără asistență
socială, socializare, asistență medicală primară,
educație financiară și educație pentru sănătate.

ILO-Ferentari
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Activitățile centrului sunt organizate pe două nivele de intervenție.
Nivelul 1 se referă la serviciile de reducere a riscurilor și educație pentru
sănătate, consiliere și testare rapidă, de distribuire de haine,
încălțăminte și alte accesorii, pături, saci de dormit (în funcție de sezon),
acces la facilități de igienă – duș, mașini de spălat și uscat haine,
asistență medicală primară. Serviciile au la bază principiul lowthreshold, care se referă la acces pe bază de criterii minime. De
asemenea, la acest nivel de intervenție nu vom realiza o evaluare
complexă, axându-ne în special pe crearea unei relații de încredere cu
beneficiarii.

ILO-Ferentari
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Activitățile centrului sunt organizate pe două nivele de intervenție.
Nivelul 2 de intervenție constă în activități de socializare și asistență
socială și servicii de educație financiară, disponibile pentru beneficiarii
cu care deja a fost creată o relație de încredere. De asemenea, acest
nivel implică și realizarea unei evaluări socio-economice și a unui plan
individualizat de intervenție, asumat atât de beneficiar, cât și de un
asistent social din echipa centrului.

Cu sprijinul: Ambasada Franței în România, Enel, Kaufland România, Fundația Vodafone
România, Sidaction, Associazione Giobbe, Associazione BiR, Cercul Donatorilor Bruxelles,
Fundația Telus International

CCO
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Centrul Comunitar Obor este unul dintre proiectele de lungă
durată ale Asociației Carusel, dedicat în cea mai mare parte
copiilor și familiilor lor. Aici, ei se întâlnesc pentru activități
sociale, educative și culturale, luând parte la programe
dezvoltate în mod special pentru persoanele care se
confruntă cu vulnerabilități multiple.
Și de-a lungul anului 2020, Asociația Carusel a dezvoltat, în
cadrul Centrului Comunitar Obor (CCO), o serie de activități
destinate persoanelor care provin din grupuri vulnerabile,
copii, dar 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.
Cu sprijinul: Biblioteca Metropolitană București, Associazione BIR, Lăptăria
cu Caimac, Celiteam, King Baudouin Foundation, Fundația Comunitară
București, ING Tech, Truckerboy, Brand Consulting Agency SRL, donatori
individuali

Centrul Comunitar
OBOR
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Obiective
specifice

• Prevenirea abandonului școlar și a delincvenței juvenile prin
includerea copiilor într-un program bazat pe educație nonformală.
• 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 înțelegerii curriculei
școlare, dar și motivației lor de a continua să urmeze sistemul de
învățământ. .
• 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, astfel încât să
păstrăm familia împreună pentru cât mai mult timp, reducând
din vulnerabilitățile cu care se confruntă.

Centrul Comunitar
OBOR
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ÎN 2020

În contextul pandemiei, anul 2020 a însemnat o nevoie mai mare
de a oferi sprijin familiilor astfel încât să poată rămâne împreună
și să diminuăm din efectele negative asupra lor, în situația în
care vulnerabilitățile lor creșteau.
Chiar și așa, după ieșirea din starea de urgență, activitățile CCO
și-au reluat cursul fizic, fiind o nevoie mai mare de a oferi un loc
sigur copiilor pentru a petrece timpul, dar și pentru a recupera
din pierderile educaționale a copiilor, aceștia neavând
posibilitatea unui loc sau a unui instrument de lucru online cu
școlile.
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.

Centrul Comunitar
OBOR
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Tipuri de
activități

• 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 manufactură: 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.
Activități de explorare și de exprimare a gîndurilor și emoțiilor
prin exerciții practice, care să ofere siguranță și încredere in sine,
dar și oportunități de cunoaștere a unor locuri și persoane noi.

Centrul Comunitar
OBOR
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Activități și
intervenții de
pandemie

• livrarea săptămânală a unor pachete alimentare de bază pentru
10 familii, care să le ofere sprijin acestora în timpul periodei de
urgență;
• achiziționarea a 15 tablete pentru a-i ajuta pe copii să participe
la școala online;
• activități și întâlniri online cu copiii, atât pentru a menține
contactul cu ei, dar și pentru a le oferi sprijin în deprinderea unor
abilități de lucru online;
• organizarea și desfășurarea primei tabere, la munte, timp de
patru zile, imediat ce am reluat activitatea fizic la CCO;
• reînceperea activităților fizice și pregătirea copiilor pentru
începerea școlii (achiziționarea unor pachete de rechizite
necesare)
• realizarea unei piese de teatru originale, unde copiii s-au
implicat în realizarea scenariului, a scenografiei și a costumelor,
punând-o în scenă la petrecerea anuală de Crăciun, anul acesta
fără spectatori din rândul familiei, ci doar în prezența voluntarilor;
• oferirea a 10 pachete de Crăciun (produse de igienă și de
curățenie, dulciuri) familiilor copiilor cu sprijinul donatorilor și
susținătorilor centrului.
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ADVOCACY
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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 afecțiunilo
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
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ALTE PROIECTE
ȘI CAMPANII

Swimathon
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A patra participare a Asociației Carusel la Swimathon 2020 a fost pentru
proiectul CCO la munte și la mare, unde am urmărit strângerea de fonduri
necesare pentru tabere/ excursii la munte și la mare cu copiii, dar și pentru
achiziționarea de pachete alimentare pentru familii.
Campania de fundrasing s-a desfășurat, pentru prima oara în istoria
Swimathon, online. Astfel, 5 echipe (4 individuale și una formata din 10
înotători) formate din prieteni și voluntari ai Carusel, au reușit să strângă
suma de aproximativ 18.000 lei, parte din ei fiind folosiți imediat după
încheierea campaniei în desfășurarea taberei. Pentru prima oară online și
pentru prima oară pentru CCO, campania a fost un real succes, chiar dacă
target-ul de 21.000 lei nu a fost atins, fiind un record de strângere de
fonduri pentru Asociația Carusel în cadrul campaniei Swimathon.
Astfel, după încheierea campaniei, tabăra, achiziționarea de materiale
necesare activităților centrului, dar și a unor pachete necesare familiilor,
au fost posibile prin Swimathon 2020, a înotătorilor care au crezut în cauza
noastră, dar și a donatorilor care au contribuit la continuarea activităților
CCO.
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Scrisori pentru Moș Crăciun

Pentru prima oară, scrisorile de Crăciun ale copiilor CCO
au fost trimise către angajați ai Fundației Vodafone, în
cadrul campaniei Scrisori pentru Moș Crăciun, astfel că 15
copii înscriși au avut câte un Moș Crăciun care s-a ocupat
de lista dorințelor lor.
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DATE
FINANCIARE

31

Venituri: 2.489.436 lei

Cheltuieli: 1.337.436 lei
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VENITURI
Venituri din diferențe de curs valutar
1.23%
Donații persoane fizice
8.63%
Sponsorizări persoane juridice
63.12%
Finanțări nerambursabile
28.01
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CHELTUIELI
Administrative
18.49%
Resurse umane
32%
Programe și proiecte
49.51
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APARIȚII
ÎN PRESĂ
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• O mașină albă ajunge în fața adăpostului. Livrează cina caldă
pentru cei care vor dormi aici la noapte. În seara asta au pui
cu sos și pilaf. Iar pentru că astăzi este Revelionul, cei 8
lucrători sociali și voluntari de la Carusel care lucrează pe
această tură le-au făcut o surpriză beneficiarilor: au
comandat tort de ciocolată.

Libertatea

• Marian Ursan crede că în prezent numărul este mult mai
mare. “E greu de spus câți oameni fără adăpost sunt în
București, pentru că nu avem o bază de date conformă cu
realitatea
din teren. Eu cred că sunt mai mult de 5.000, iar
.
pe timp de iarnă, când sunt mai mulți pentru că vin din alte
orașe, dat fiind că acolo au mai puține adăposturi și alte
servicii sociale, ajung poate chiar la triplu.“
https://www.libertatea.ro/stiri/cum-e-noaptea-dintre-anipentru-oamenii-fara-adapost-care-abia-isi-duc-zilele-revelioncu-urme-de-artificii-pe-cer-si-o-felie-de-tort-deciocolata-2846887
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Marian Ursan zâmbește amar. Este obișnuit cu
indiferența oamenilor față de problemele celor mai
vulnerabili dintre noi, deși luptă în fiecare moment să
schimbe această percepție.
Este directorul Carusel, profesor universitar la
Facultatea de Sociologie și Asistență Socială, activist
și un om pentru care solidaritatea și empatia sunt
valori
. de neclintit. I se se spune domnu’ Marian și
mai mereu îl găsești pe stradă.

PressOne

https://pressone.ro/pandemia-marginalilor-cemananca-cei-care-nu-au-ce-sa-manance
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Asociația Carusel este singurul ONG care, după
declanșarea crizei COVID-19, mai merge pe străzi
pentru a oferi sprijin oamenilor afectați de sărăcie,
persoanelor fără adăpost, consumatorilor de droguri
și lucrătoarelor sexuale din București. În mod
normal, asociația lucrează cu opt angajați
permanenți și în jur de 100 de voluntari și este
activă din 2011. În această perioadă însă, pentru a
reduce riscurile, echipele mobile sunt formate din
.șase oameni care merg pe teren prin rotație.

DOR

https://www.dor.ro/pentru-altii-alaturi-de-ceicare-raman-si-acum-pe-din-afara/
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N-au mai putut continua, spune directorul executiv
CARUSEL, Marian Ursan, pentru că el și colegii săi
erau rupți de oboseală după ture prelungite. În
ultima noapte, în care s-au ocupat de cazarea a 78
de persoane fără adăpost, Marian a fost de tură
împreună cu șase colegi. Pentru următoarele două
săptămâni, cei de la DGASMB vor prelua activitatea
adăpostului, dar după aceea nu se știe ce se va
întâmpla.

.

DOR

https://www.dor.ro/oameni-fara-adapost-in-fatacoronavirusului/
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Activistul Marian Ursan, care ajută oamenii fără
adăpost din 2011, prin ONG-ul Carusel, a explicat că
sunt și multe persoane care nu vor să meargă în
adăposturi, mai ales cei care au o dependență, dar și
cei care au probleme medicale și pe care nu-i poți
duce împotriva voinței lor. Răspunzând la o
întrebare Newsweek România, Ursan a declarat că
. oameni fără adăpost amendați în continuare, în
sunt
această perioadă, de către polițiști.

Newsweek

https://newsweek.ro/social/ce-se-intampla-cuoamenii-fara-adapost-in-perioada-epidemiei-decoronavirus-cum-puteti-ajuta
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Marian Ursan, Carusel: După ora 23.00 nimeni nu ar
trebui să se afle pe stradă, potrivit Hotărârii 52 din
05.11.2020. Nu se poate aplica pentru anumite
categorii de persoane, dintr-un motiv foarte simplu:
nu au unde să meargă. Există și persoane care stau
în case improvizate, nu sunt atât de vizibili.
Restricțiile nu au făcut decât să înrăutățească
.
situația
lor, la fel ca și în primul val, nu că ar fi fost
mai bună înainte de pandemie.

Gândul
https://www.gandul.ro/sanatate/victimeleinvizibile-ale-restrictiilor-covid-19-persoanele-faraadapost-si-lucratoarele-sexuale-marian-ursanpresedintele-asociatiei-carusel-pentru-gandul-roam-solicitat-o-intal-19544003
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