ALIAT (Alianța pentru Lupta împotriva Alcoolismului și Toxicomaniilor) este o asociație de profesionişti
din domeniul sănătății mintale formată din psihiatri, psihologi, asistenți sociali şi asistenți medicali.
Fondată în 1993, ALIAT este una dintre primele organizații care activează în domeniu adicțiilor.
ALIAT desfăşoară activități în domeniul:
 Prevenirii consumului abuziv de alcool și droguri
 Prevenirii HIV/SIDA/hepatita B, C în rândul consumatorilor de droguri
 Tratamentului abuzului şi al dependenței de alcool şi droguri
 Training pentru profesioniştii care activează în domeniul adicțiilor
ALIAT este, de asemenea, activă în formularea politicilor guvernamentale în domeniul consumului de
substanțe, precum şi în elaborarea de ghiduri de tratament şi alte materiale informative destinate
profesioniştilor din acest domeniu şi consumatorilor de alcool şi droguri.
Asistent PR/marketing:
 Actualizare permanentă a listei cu contacte din mass media şi menținerea legăturii cu acestea
(punctual, la cererea coordonatorului de proiect);
 Creare de materiale pentru presă şi/sau parteneri: mape, comunicate, prezentări, newslettere
etc.;
 Monitorizare a presei şi a comunicării din mediul online;
 Creare de conținut pentru blog şi rețelele sociale, conform strategiei concepute la nivel
de management.
Asistent programe (student anul 2/3 științe politice, sociologie, relații internaționale)
 Contribuie activ la redactarea proiectelor de finanțare prin participarea la etapa de
documentare;
 Prezentarea condițiilor de finanțare/programatice ce trebuie îndeplinite de către organizație
pentru a fi eligibilă;
 Crearea unei baze de resurse (rapoarte, policy brief, cercetări şi studii naționale şi
internaționale);
 Monitorizarea activității instituțiilor relevante şi participarea la întâlniri de advocacy cu acestea
(Ministerul Sănătății, Ministerul Muncii, Agenția Națională Antidrog);
 Participă la realizarea unor cercetări sociologice derulate de organizație (documentare, realizare
metodologie şi instrumente, asigură logistica pentru implementarea metodologiei de cercetare,
realizare de transcripturi).

Dorești să devii intern ALIAT? Trimite-ne CV-ul tău și o scrisoare de intenție de maximum 250 de cuvinte
pe adresa internshipiada@militia.spirituala.ro până la data de 5 martie inclusiv și noi te vom contacta
cât de curând.

