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ARAS RECRUTEAZĂ VOLUNTARI!
→ Pentru programele de prevenire a infecției cu HIV adresate tinerilor
→ Pentru linia telefonică Helpline SIDA
→ Pentru programul de reducere a riscurilor și consecințelor asociate consumului de droguri și altor comportamente
cu risc
→ Pentru programul de informare, educație și sensibilizare a populației cu privire la HIV, consum de droguri, alte
probleme de sănătate publică
Prevenirea infecției cu HIV
înseamnă un comportament fără risc de infectare cu HIV sau cu risc redus, întrucât nu există un vaccin pentru a
asigura protecția împotriva infectării cu HIV. Informarea, educația, motivarea pentru utilizarea metodelor de
protecție sunt componentele programului de prevenire HIV și a altor infecții cu transmitere sexuală, componente
care sunt prezentate și facilitate de către voluntarii educatori, în cadrul sesiunilor desfășurate în licee, al campaniilor
stradale sau al celor ocazionate de diverse evenimente speciale, cum sunt târgurile, conferințele.
Linia telefonică Helpline
a fost înființată în 1993 și a oferit de-a lungul anilor informații, consiliere și referiri unui număr de peste 5.000 de
persoane. În primii ani de funcționare, linia telefonică a fost deservită numai de voluntari, după o instruire de
specialitate. În momentul de față, linia telefonică este deservită de personal angajat, însă voluntarii ar putea să
contribuie, la rândul lor, la prevenirea HIV, la consilierea și sprijinul emoțional pentru persoanele care cred că ar
putea fi infectate, pentru cele care știu că sunt infectate, dar au nevoie de ajutor și de informații legate de tratament,
îngrijire, cadru legal.
Programul de reducere a riscurilor
este furnizat în cadrul centrelor de asistență comunitară și de reducere a riscurilor și tratament substitutiv, de către
unitatea mobilă, de către personalul angajat și instruit. În cadrul acestui program sunt oferite și servicii de
acompaniere la serviciile medicale și sociale (inclusiv sprijin pentru întocmirea actelor de identitate), sprijin pentru
aderența la îngrijirile medicale și la tratament (pentru infecția cu HIV, tuberculoză, probleme de sănătate mintală).
Cu ajutorul voluntarilor, aceste servicii ar putea fi oferite unui număr mai mare de beneficiari în dificultate.
Programul de informare, educație și sensibilizare a populației cu privire la problematica psiho-socială legată de
infecția cu HIV, consumul de droguri. Acest program se adresează în special voluntarilor cu formare și interes pentru
jurnalism, scriere, traducere, care pot contribui la o mai bună înțelegere a fenomenelor ce însoțesc și alimentează
frecvent epidemia HIV, precum și atitudinile sociale de discriminare. Aceștia vor fi încurajați să elaboreze materiale
de informare ce vor fi postate pe website-ul organizatiei.

DE CE SĂ DEVIN VOLUNTAR ARAS
 Pentru că pot învăța o varietate de aspecte teoretice cu privire la sănătatea publică, psiho-sociologia sănătății
 Pentru că pot învăța să ofer servicii de prevenire, consiliere și sprijin
 Pentru că mă pot dezvolta personal, dobândind o viziune mai diversă asupra vieții, care include aspecte legate
de alegeri personale, strategii de a face față dificultăților, bolii; modul în care este organizat sistemul de
asistență medicală și socială
 Pentru că învăț să ajut, să ascult, să mă conectez la oameni, pentru că pot înțelege mai multe despre ceea ce
sunt și ce aș dori să devin.
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Recrutarea și selecția voluntarilor au în vedere :
 criterii referitoare la vârstă (peste 14 ani, cu acordul părinților, în cazul minorilor)
 și criterii etice: nediscriminare, respect pentru autonomia și starea de bine a celorlalți.

ATELIER ONLINE DE INSTRUIRE A VOLUNTARILOR
 Data cursului online: sâmbătă, 12 decembrie, și duminică, 13 decembrie 2020
I.

Selecția pentru participarea la curs și înscrierea în activitatea de voluntariat

 CV + scurtă scrisoare de intenție + eseu Cine sunt eu și ce cred că pot face ca voluntar ARAS (max. 400 de
cuvinte) – la adresa monicdan@gmail.com (01-28 noiembrie 2020)
 interviu online, 02-09 decembrie 2020 (cu programare prin SMS: 0747.101.470)
II.

Cursul de formare: două sesiuni cu durata a câte 4 ore. Voluntarii vor primi materiale (online), pe care le
studiază.

Sâmbătă, 12 decembrie 2020
 Întrebări și răspunsuri - metoda socratică de învățare - 80 de minute. În această sesiune vom formula întrebări și
vom începe să răspundem. Temele de cercetat pentru prima sesiune sunt: voluntariatul, societatea civilă și rolul
lor în societate, ARAS și locul său în societatea românească
 Infecția cu HIV, alte infecții cu transmitere sexuală, transmitere, prevenire, diagnosticare și tratament, aspecte
bio-medicale – 80 de minute
 Infecția cu HIV, alte infecții cu transmitere sexuală, transmitere, prevenire, diagnosticare și tratament, aspecte
psiho-sociale – 80 de minute
Duminică, 13 decembrie 2020
 Conceptul de harm reduction - factori de vulnerabilitate și factori de protecție – 80 de minute
 Ce spunem publicului despre infecția cu HIV și alte boli cu transmitere sexuală și cum motivăm oamenii să se
protejeze, să își facă testul HIV, să se trateze - proiect – 160 de minute
III. Evaluare: sîmbătă, 16 ianuarie 2021

PRESELECȚIE, SELECȚIE, CURS DE INSTRUIRE ȘI EVALUARE
VOLUNTARI ARAS [ONLINE], F/W 2020
CALENDAR PE SCURT !
 01-28 noiembrie 2020: preselecție voluntari: CV+scrisoare de intenție+eseu max. 400 cuv.: Cine sunt eu și ce cred
că pot face ca voluntar ARAS (e-mail)
 02-09 decembrie, selecție voluntari: interviu online, cu programare prin SMS
 12-13 decembrie 2020, curs online voluntariat (PC)
 16 ianuarie 2021, evaluare (PC)

