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Asociaţia Carusel s-a înfiinţat în anul 2011 din iniţiativa unor tineri activişti cu 

experienţă în domeniul grupurilor vulnerabile. Carusel îşi propune îmbunătăţirea calităţii 

vieţii persoanelor consumatoare de droguri şi alcool, celor care practică sexul comercial 

sau care au parteneri sexuali multipli, persoanelor care traiesc pe stradă sau care provin 

din medii dezavantajate socio-economic şi a tuturor celor care sunt la risc de îmbolnăvire, 

marginalizare şi excluziune socială.  

 

Activităţile organizaţiei: 

1. Centrul Caracuda – Ferentari este un centru cu activităţi în domeniul reducerii 

riscurilor asociate consumului de droguri injectabile, oferind servicii de harm 

reduction (schimb de seringi şi distribuire de echipament steril de injectare), 

referire şi acompaniere către alte servicii de suport (tratament cu metadonaă, 

consiliere şi testare HIV/Hepatita C, îngrijire medicală etc.) 

2. Departamentul de Asistenţă Socială al Asociaţiei Carusel oferă servicii de 

asistenţă sociala unui număr de aproximativ 20 de persoane aflate în situaţii de risc 

de îmbolnăvire şi excluziune socială (persoane care trăiesc cu HIV, persoane fără 

adăpost), dintre acestia 10 sunt copii. Serviciile organizaţiei constau în oferirea 

unui pachet cu alimente de bază săptămânal, (re)înscrierea copiilor în sistemul de 

învăţământ şi organizarea unor ateliere recreativ-educative pentru aceştia, 

acompaniere în accesarea serviciilor medicale şi a unor programe de formare 

profesională. 

3. O altă componentă importantă a Asociaţiei Carusel este acea de advocacy, cele mai 

importante activităţi din acest program vizând domeniul reducerii riscurilor 

asociate consumului de droguri şi comunitatea romă. De exemplu, în cadrul acestui 

program, Carusel a organizat pentru prima dată în România o dezbatere publică pe 

tema introducerii camerelor de consum în ţara noastră.  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.emcdda.europa.eu/publications/manuals/testing-guidelines
http://www.emcdda.europa.eu/html.cfm/index31213EN.html
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Profilul voluntarului 

Ne dorim ca voluntarii noştri să aibă o atitudine pozitiva, nediscrimanatorie şi de 

deschidere faţă de grupurile vulnerabile (consumatori de droguri, persoane adulte fără 

adăpost, persoane care trăiesc cu HIV/SIDA, persoane de etnie romă şi orice altă categorie 

de persoane aflate la risc de îmbolnăvire şi/sau marginalizare socială). De asemenea, ne 

dorim ca voluntarii noştri să fie persoane cu spirit de echipă şi dornici de cunoaştere şi 

implicare în apărarea şi promovarea drepturilor omului. Suntem interesaţi, de asemenea, 

de oameni comunicativi, dornici de implicare în activităţi de fundraising în domeniul 

social.  

 


