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MISIUNEA UNOPA 
 

Uniunea NaŃională a OrganizaŃiilor Persoanelor Afectate de HIV/SIDA (UNOPA) este 
singura federaŃie neguvernamentală din România formată din organizaŃii ale persoanelor care 
trăiesc cu HIV/SIDA, axată pe advocacy pentru promovarea şi apărarea drepturilor persoanelor 
infectate şi afectate de HIV/SIDA din România. 
 

Din iunie 2000 şi până în prezent, UNOPA a apărat şi promovat drepturile a mii de copii, 
tineri şi adulŃi infectaŃi HIV sau bolnavi SIDA, precum şi drepturile familiilor lor: 

� Acces la tratament antiretroviral continuu, gratuit şi nediscriminatoriu 
� Acces egal la servicii şi îngrijiri medicale 
� Dreptul la o protecŃie socială adecvată nevoilor persoanelor infectate/afectate de 

HIV/SIDA şi la un suport psiho-social adecvat  
� Dreptul la nediscriminare şi incluziune socială 
� Dreptul la educaŃie şi integrare socio-profesională. 

 
UNOPA este o voce la nivel naŃional pentru: 

� Persoanele infectate HIV sau bolnave SIDA (copii, tineri, adulŃi) din România 
� Familiile afectate de HIV/SIDA din România 
 

OrganizaŃiile comunitare membre (în prezent 24) din Bucureşti şi din 16 judeŃe din 
România numără peste 1200 de beneficiari, persoane infectate HIV sau bolnave SIDA. 
 
UNOPA este o voce la nivel naŃional prin: 

� Activitatea de promotor şi Vicepreşedinte în Comisia NaŃionala pentru 
Supravegherea, Controlul şi Prevenirea Cazurilor de InfecŃie HIV. 

� Organizarea de conferinŃe, seminarii şi reuniuni de lucru 
� Organizarea/participarea la campanii publice, proteste, scrisori deschise, apeluri la 

solidaritate, manifeste, comunicate şi conferinŃe de presă 
� Organizarea de expoziŃii, spectacole şi evenimente specifice 
� PublicaŃii  
� Reprezentare în instanŃă 
� Advocacy/Lobby pentru:  

- promovarea şi respectarea drepturilor persoanelor care trăiesc cu HIV/SIDA 
- influenŃarea politicilor publice din România în sensul adaptării lor la nevoile persoanelor 
care trăiesc cu HIV/SIDA în România 
- servicii publice, medicale şi sociale de calitate 

 
 

Principii de intervenŃie: 
Drepturile (universale şi specifice) – instrumente de reducere a vulnerabilităŃii fizice şi 

sociale a persoanelor la HIV/SIDA, de reducere a impactului şi transmiterii virusului HIV 
� Suport pentru liderii copiilor, tinerilor şi adulŃilor infectaŃi HIV/SIDA, la toate nivelurile 

de răspuns la HIV/SIDA 
� Suport pentru dezvoltarea instituŃională a organizaŃiilor membre şi a federaŃiei ca reŃea 
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� Suport pentru dezvoltarea serviciilor sociale oferite de organizaŃiilor membre  
 
 
 
 
La sfarsitul anului 2007 UNOPA numara 23 organizatii membre, dupa cum urmeaza  
 
 

1. AsociaŃia „Noi şi ceilalŃi” – Bucureşti 
2. AsociaŃia „O rază de lumină” - Mangalia  
3. AsociaŃia „Benone”- Tîrgu-Mureş  
4. AsociaŃia „Licurici” – Giurgiu  
5. AsociaŃia „Zâmbete de copii” – GalaŃi  
6. AsociaŃia „Lizuca ” – Bacău  
7. AsociaŃia „Glasul inimii” – Iaşi  
8. AsociaŃia „Vocea Sperantei” – Prahova  
9. AsociaŃia “NeghiniŃă”- Tîrgovişte  
10. AsociaŃia “ViaŃă şi SperanŃă” – Giurgiu  
11. AsociaŃia „Alexiana” - Piatra NeamŃ  
12. AsociaŃia „Pro Sănătatea 2000”- Buzău   
13. AsociaŃia „Tereza” - Botoşani  
14. AsociaŃia „SperanŃa Băniei” - Craiova  
15. AsociaŃia „InocenŃă şi speranŃă” - ReşiŃa  
16. AsociaŃia „Iris” - Vaslui  
17. AsociaŃia „SperanŃa Copiilor 2000” - Bârlad  
18. AsociaŃia „Îngerii păzitori” - Medgidia  
19. FundaŃia „Andreea” – Mediaş  
20. AsociaŃia “FundiŃa Roşie” - Piatra NeamŃ  
21. AsociaŃia “Pro Karma” – Tîrgu-Mureş 
22. Asociatia Noua Speranta”- Petrila 
23. Asociatia “Red Ribbon”- Falticeni 
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PROIECTE DERULATE DE UNOPA IN 2007 
 
 
 
1.Proiectul: 
 
“Implicarea organizatiilor de persoane care traiesc cu HIV/SIDA in furnizarea serviciilor 
sociale” 
Finantator:  Fondul Global de Combatere a HIV/SIDA, TBC si Malarie prin UMP - Ministerul 
Sanatatii. 
Proiectul se deruleaza  pe perioada 2005-2008, in parteneriat cu 19 organizatii membre UNOPA. 
 
Scopul proiectului este creşterea capacitatii organizaŃiilor de PLWHA de a răspunde in mod 
eficient si sustenabil nevoilor PLWHA 
 
Strategia  proiectului a fost aceea de a contribui print-un efort coordonat şi în colaborare cu 
organizaŃiile de PLWHA membre la creşterea calităŃii vieŃii PLWHA prin: 

• creşterea aderenŃei la tratament prin oferirea de informaŃii medicale, prin consolidarea 
relaŃiei medic-pacient;  

• creşterea accesului la serviciile de asistenŃă psihosocială şi administrative existente în 
sistemul public ca rezultat al asistenŃei psihosociale acordate de organizaŃiile de PLWHA;  

• reintegrare socială şi profesională ca rezultat al serviciilor de asistenŃă psihosocială, 
cursuri de pregatire vocaŃională, activităŃi educativ–recreative, servicii oferite de 
organizaŃiile de PLWHA;  

• identificarea situaŃiilor de discriminare şi încurajarea atitudinilor de apărare a propriilor 
drepturi prin asistenŃă juridică oferită de organizaŃiile de PLWHA;  

• reducerea riscului de transmitere a infecŃiei prin serviciile de grupuri de suport, peer 
counseling, activităŃi de informare, educare, comunicare (IEC) oferite de organizaŃiile de 
PLWHA 

Fiecare organizatie membra UNOPA, si-a dezvoltat propriul pachet de servicii, cu ajutorul unei 
echipe formata din: 1 coordonator local, 1 personal pihosocial/specializat, care a fost asigurata 
prin intermediul proiectului. Astfel, personalul angajat de UNOPA la nivel local, in cadrul celor 
19 organizatii membre, partenere in proiect au implementat activitatile proiectului conform 
planului de lucru si au prezentat lunar rapoarte de activitate narative si financiare, in baza 
instrumentelor de lucru puse la dispoziŃie de echipa centrala UNOPA. Pentru coordonarea 
implementării proiectului la nivel local, echipa centrala  UNOPA a oferit asistenta tehnica echipei 
locale in urma solicitărilor.  
Pe parcursul proiectului, la sfarsitul anului 2007 se realizasera urmatoarele activitati: 

• 209 şedinŃe grupuri de suport de tip peer counselling cu tinerii seropozitivi (activitate 
suplimentara); 

• 2 cursuri de pregatire vocationala; 
• 1 atelier de lucru UNOPA 
• 1 website UNOPA actualizat; 
• 1 Forum Anual 2007 al persoanelor care traiesc cu HIV/SIDA; 
• S-au realizat in format draft 2 materiale IEC: Noul Cod International de Bune Practici 

pentru ONG si Revista „Pozitiv”;  
 
Organizatiile membre UNOPA implementatoare ale proiectului, continua sa ofere pe plan local 
servicii  de tip peer couselling pentru tinerii seropozitivi demonstrandu-si in acest sens existenta 
in calitate de organizatie activa in sectorul HIV/SIDA. Astfel organizatiile membre UNOPA 
reprezinta in continuare un sprijin pentru proprii beneficiari si nu numai, oferind servicii de 
informare si prevenire a infectiei cu HIV/SIDA, atat al nivel central cat si local. 
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2. Proiectul: 
„Advocacy pentru creşterea calităŃii vieŃii persoanelor care trăiesc cu HIV/SIDA in 
România” 
Finantator:  Fondul Global de Combatere a HIV/SIDA, TBC si Malarie prin UMP - Ministerul 
Sanatatii. 
Proiectul se deruleaza  pe perioada 2006-2007, in parteneriat cu 17 organizatii membre UNOPA. 
 
Scopul proiectului este imbunatatirea calitatii vietii PLWHA din Romania prin dezvoltarea 
sistemului national sanatate, ingrijiri medicale si psiho-sociale in sensul cresterii gradului de 
satisfacere a nevoilor acestora 
 
UNOPA, prin acest proiect, si-a propus sa contribuie la dezvoltarea sistemului de ingrijiri 
medicale si suport-psihosocial adresat PLWHA, prin :  

• Realizarea unei analize a corespondentei sistemului de ingrijiri medicale si suport psiho-
social cu nevoile actuale ale PLWHA; 

• Identificarea corecta a nevoilor PLWHA si comunicarea acestor nevoi factorilor politici 
de decizie pentru a avea o baza concreta, reala in elaborarea politicilor publice sau 
imbunatatirea celor existente.  

• Monitorizarea implementarii politicilor publice pentru a vedea in ca masura acestea 
satisfac nevoile de ingrijire, tratament, asistenta sociala si suport psihosocial ale PLWHA. 

  
A fost realizat raportul privind sistemul de ingrijiri medicale si suport psiho-social din perspectiva 
nevoilor PLWHA, care a fost diseminat in format electronic organizatiilor nonguvernamentale din 
sectorul HIV/SIDA, institutiilor publice si autoritatilor de la nivel central si local. 

  

3. Proiectul: „Advocacy pentru integrarea socio-profesionala atinerilor seropozitivi” 
Finantator: UNICEF Reprezentanta din Romania 
 
Proiectul a avut in vedere implicarea Retelei de Tineri Activisti “Luptatorii”  (RTAL) in activitati 
de advocacy in directia cresterii gradului de integrare socio-profesionala a tinerilor seropozitivi 
din Romania. 
 
Scopul proiectului a constat in cresterea capacitatii Retelei de Tineri Activisti „Luptatorii” de a 
participa la raspunsul national HIV/SIDA si de a oferi sprijin altor retele/coalitii ale tinerilor 
seropozitivi din tara si din regiune de a intari raspunsul regional HIV/SIDA, pentru a mentine 
serviciile de prevenire, tratament si ingrijire pentru persoanele infectate/afectate de HIV/SIDA. 
 
Obiectivele proiectului au fost urmatoarele:   

• La sfarsitul proiectului Reteaua de Tineri Activisti „Luptatorii” a finalizat procesul de 
organizare, structurare si planificare strategica, avand un statut implementat si respectat 
de toti membrii, o structura organizatorica functionala, un plan de actiune si dezvoltare 
strategica pe urmatorii 3 ani. 

• In anul 2007 Reteaua de Tineri „Luptatorii” a contribuit la raspunsul national si regional 
HIV/SIDA prin implicarea activa a retelelor de tineri seropozitivi nationale si regionale in 
promovarea integrarii socio-profesionale a persoanelor seropozitive din Romania si din 
regiune. 
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• Cresterea gradului de implicare al tinerilor seropozitivi din Romania in lupta impotriva 
stigmatizarii si discriminarii persoanelor seropozitive prin informarea comunitatii despre 
ceea ce inseamna sa traiesti cu HIV/SIDA („positive” life, living with HIV) 

 
Proiectul a cuprins o serie de activitati printre care:  

• Intalnire a Retelei de Tineri pentru planificarea activitatilor pentru anul 2007 si realizarea 
unei planificari strategice pentru urmatorii 3 ani; aceasta intalnire s-a derulat la Sinaia pe 
parcursul a 3 zile, perioada in care membrii retelei au elaborat cu sprijin din partea unui 
formator Planul strategic al  Retelei de Tineri Activisti „Luptatorii” 2007-2010; 

• Forumul Tinerilor Seropozitivi (2007) – Youth Consultation 2007, al carui scop a fost 
acela de a creste capacitatea retelelor nationale si regionale de tineri seropozitivi, prin 
implicarea directa a acestora in promovarea integrarii socio-profesionale a persoanelor 
care traiesc cu HIV/SIDA, de a participa in mod adecvat la raspunsul national si regional 
HIV/SIDA; Forumul Tinerilor Seropozitivi (2007) si-a propus : 

- cresterea nivelului de informare a tinerilor seropozitivi despre legislatia nationala 
si internatională care reglementeaza accesul persoanelor seropozitive pe piata 
muncii; 

- incurajarea  dialogului si a schimbului de experienta si de bune practici in randul 
tinerilor seropozitivi privind accesul pe piata muncii; 

- cresterea capacitatii retelelor tinerilor seropozitivi din Romania de a derula 
activitati de tip advocacy la nivel national si regional pentru integrarea socio-
profesionala a persoanelor seropozitive; 

- identificarea nevoilor tinerilor seropozitivi la locul de munca si constientizarea 
factorilor de decizie asupra acestor nevoi; 

• Intalnire intre reprezentantii tinerilor seropozitivi si reprezentanti ai angajatorilor / 
patronatul din Romania; scopul a fost acela de a prezenta  angajatorilor rezultatele 
Forumului tinerilor seropozitivi si solutiile propuse de ei in vederea cresterii accesului 
persoanelor seropozitive pe piata muncii; in acest sens au fost invitati la aceasta dezbatere 
angajatori care au departamente de resurse umane si politici de personal foarte clar 
conturate; reprezentatii angajatoriilor invitati au prezentat  maniera in care este abordata 
angajarea unei persoane seropozitive de catre angajatorii din Romania, problemele pe care 
un angajator le reclama in momentul cand o persoana seropozitiva doreste sa se angajeze 
intr-o firma, si principalele bariere in accesarea locurilor de munca. 

• Realizarea Revistei Pozitiv de catre Reteaua de Tineri Activisti “Luptatorii”; materialele 
necesare pentru editarea revistei  „Pozitiv” au fost colecate, analizate si sintetizate; revista 
curpinde povesti si istorisiri din viata tinerilor seropozitivi, poezii ale acestora inspirate 
din dramele traite de catre ei, din micile si putinele clipe de fericire pe care au stiut sa le 
cultive, etc; de asemenea revista abordeaza o serie de articole elaborate de catre tinerii 
seropozitivi, care trateaza perspective teme cum ar fi; modul cum virusul HIV le-a afectat 
viata, discriminarea, sentimente ca iubirea, fericirea, tristetea etc, precum si materiale care 
prezinta activitatile derulate de catre membrii retelei de activisti „Luptatorii”  de la 
inceputul infiintarii lor ca retea pana in prezent; revista se afla in curs de tiparire, in 
prezent;   

 
4. Proiectul: „Promisiune pentru viitor”  
Finantatori: Abbott Romania  
 
5. Proiectul: Campanie Nationala 2007 – “ Deschide-Ńi inima! Sunt la fel ca tine”  
Finantator: USAID prin JSI Research and Training Institute 
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In perioada Decembrie 2005 - Ianuarie 2006 UNOPA a derulat proiectul “Campania Nationala 
Deschide-ti inima”, finantat de JSI /USAID, al carui scop a fost combaterea atitudinilor 
discriminatorii impotriva  persoanelor care traiesc cu HIV/SIDA, din Romania. 
UNOPA a fost partener in cadrul acestei campanii, colaborand la organizarea activitatilor din 
cadrul campaniei. In cadrul proiectului au participat 15 de organizatii membre UNOPA din 13 
judete ( Constanta, Giurgiu, Caras-Severin, Bacau,  Neamt, Mures, Dolj,  Galati, Sibiu, Vaslui, 
Suceava,  Botosani, Dambovita  ) si Bucuresti.  
Organizatiile membre UNOPA partenere in acest proiect au implementat  la nivel local activitati 
de lobby si advocacy pentru combaterea discriminarii si stigmatizarii pe criteriul HIV/SIDA, cum 
ar fi :   

• Marsuri si funde umane pentru comemorarea victimelor HIV/SIDA 
• Mese rotunde cu autoritatile si cu factorii de decizie la nivel local 
• Conferinte de presa, emisiuni radio-tv 
• Activitati de informare si educare a comunitatii 

In cadrul acestei campanii UNOPA a organizat concursul de fotografie „Lumea vazuta prin ochii 
mei”, concurs la care au participat un numar de 17 echipe de tineri seropozitivi. Coordonatorii 
acestor echipe au beneficiat de instruire in cadrul junui training in care au fost initiati in arta 
fotografiei si in comunicarea vizuala. In concurs au fost inscrise 166 de fotografii, care au fost 
impartite pe 10 domenii. 10 tineri au fost premiati in cadrul acestui concurs. Tot in cadrul acestui 
concurs un tanar seropozitiv a realizat mai multe videoclipuri avand ca tema combaterea 
discriminarii si stigmatizarii pe criteriul HIV/SIDA. 
 
In parteneriat cu JSI si Ministerul Sanatatii, UNOPA a organizat o serie de concerte ale  formatiei 
„Vita de vie”, alaturi de trupa organizatiei membre UNOPA din Iasi „Glasul Inimii”, in 6 orase 
din tara: Oradea, Lugoj, Iasi, Medgidia, Giurgiu si Bucuresti. Aceste concerte au avut ca mesaj 
sloganul Campaniei „Deschide-ti Inima” si au avut o mare audienta, peste 5000 de tineri asistand 
la acestea. Un loc important in cadrul acestor concerte, alaturi de formatia „Vita de Vie” si 
trupele rock invitate, l-a avut trupa de voluntari din cadrul Asociatiei „Glasul Inimii” din Iasi, 
care au cantat doua piese in fiecare concert, cu un mare impact asupra publicului. 
 
8. Proiectul: 
 “Campanie Nationala 2006-2007: Deschide-ti inima. Sunt la fel ca tine!” 
Finantator: USAID prin JSI Research and Training Institute 
 
Continuand o traditie a activitatilor ocazionate de Ziua Mondiala AntiSIDA, 1 decembrie, in anul 
2006 UNOPA a continuat activitatile de tip campanie in vederea combaterii discriminarii si 
stigmatizarii persoanelor seropozitive in Romania. In acest proiect au fost implicate 20 de 
organizatii membre UNOPA din 16 judete si Bucuresti. Acestea au desfasurat activitati de tipul:  

• Marsuri si funde umane pentru comemorarea victimelor HIV/SIDA 
• Mese rotunde cu autoritatile si cu factorii de decizie la nivel local 
• Conferinte de presa, emisiuni radio-tv 
• Activitati de informare si educare a comunitatii 

Pentru lansarea “Campaniei Nationale: Deschide-ti ochii. Sunt la fel ca tine”  a fost organizata o 
Conferinta de presa, la care au participat reprezentati ai Institutiei Prezidentiale, Ambasadei 
Americii, Ministerului Sanatatii Publice, JSI, UNOPA. Un tanar reprezentat al Retelei de Tineri 
Activisti „Luptatorii” a sustinut un emotionant discurs, intitulat “Mesaj din partea PLWHA”. 
Campania Nationala “Deschide-ti inima. Sunt la fel ca tine!” a continuat cu organizarea a doua 
evenimente pentru a marca celebrarea zilei de 1 Decembrie, Ziua Mondiala de Lupta impotriva 
SIDA.  
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EVENIMENTE PUBLICE UNOPA IN 2007 
 
1. Festivitatea de premiere a Concursului de Fotografie „Lumea vazuta prin ochii mei” 
Evenimentul organizat de catre UNOPA in parteneriat cu JSI a avut loc un data de 3 mai 2006, la 
Centrul Cultural al Ambasadei Americii la Bucuresti.  
La acest eveniment au participat oficialitati din partea Ambasadei Americii, USAID Romania, 
JSI, UNOPA, invitati din partea institutiilor si organizatiilor active in sectorul HIV/SIDA, artisti, 
si nu in ultimul rand, 22 de tineri participanti in cadrul concursului de fotografie.  
In cadrul acestui eveniment a avut loc si expozitia de fotografie in care au fost expuse un numar 
de 40 de fotografii din cele 166 fotografii inscrise in concurs. 
Cei 10 tineri castigatori au fost premiati, dar toti tinerii participanti la acest eveniment au declarat 
cu bucurie ca cel mai mare premiu pentru ei a fost acela ca si-au vazut lucrarile expuse si ca au 
avut ocazia de a participa la un astfel de concurs. 
 
 
2. Forumul Anual al PLWHA 2007Tinerilor Seropozitivi 2007 
In perioada 14 -15 iulie 2005, în Sala de ConferinŃe a Casei ONU a avut loc un eveniment in 
premiera in Romania „Forumul Tinerilor Seropozitivi”, organizat de UNOPA in parteneriat cu 
UNICEF Romania.  
La eveniment au participat reprezentanŃii ai reŃelelor de tineri seropozitivi (formale sau 
informale) din România, invitaŃi din străinătate, care s-au reunit atat pentru a dialoga si pentru a 
schimba experienta, cat si din dorinta de a creste  capacitatea reŃelei adulŃilor seropozitivi de a 
oferi sprijin adolescenŃilor/tinerilor seropozitivi. 
Astfel evenimentul a reunit un numar de 32 tineri seropozitivi, cu vârste între 15-25 ani, 
reprezentând diferite reŃele ale tinerilor infectaŃi/afectaŃi de HIV/SIDA din România şi din 
regiune: 

• ReŃeaua de Tineri Activişti UNOPA, “Luptătorii” 
• ReŃeua de tineri care activează în cadrul celor 3 Cluburi ale Tinerilor coordonate de 

FundaŃa „Alături de Voi” (ADV) 
• ReŃeua de tineri din cadrul AsociaŃiei Române Anti-SIDA (ARAS) 
• ReŃeua Regională de combatere a excluderii sociale a tinerilor afectati de HIV/SIDA 

(SEYPA) – coordonată de Romanian Angel Appeal (RAA) 
• AsociaŃia pentru apărarea drepturilor, reintegrării sociale a persoanelor care trăiesc cu 

HIV/SIDA „CREDINłA” – organizaŃie republicană obştească din Republica Moldova 
ReŃeaua InternaŃională a tinerilor care trăiesc cu HIV/SIDA „Young Positives” (Olanda) – 
afiliată reŃelei internaŃionale a persoanelor seropozitive (GNP+) 

 
In cadrul Forumul au fost dezbatute pe parcursul a 7 sesiuni de lucru, teme privind combaterea 
atitudinilor discriminatorii in randul PLWHA si prevenire infectiei cu HIV. Fiecare sesiune s-a 
concretizat in discutii libere, prezentari si grupuri de lucru, punandu-se accentul pe gasirea de 
solutii si pe stimularea implicarii tinerilor infectaŃi/afectaŃi HIV/SIDA în luarea deciziilor 
privitoare la politici sau programe de acces universal la tratament, acces la informare sau educaŃie 
şi formare de abilităŃi 
   
Printre subiectele principale abordate in Forumului s-au numarat: 
 - principalele activităŃi derulate de reŃelele tinerilor seropozitivi din Romania şi din regiune; 
-  problemele cu care se confrunta reŃelele tinerilor infectaŃi/afectaŃi de HIV/SIDA; 
- adolescenŃii cu risc crescut de infectare HIV; 
- rolul reŃelelor naŃionale şi regionale în activităŃi tip advocacy pentru integrarea tinerilor 
seropozitivi; 
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- rolul tinerilor infectaŃi/afectaŃi de HIV/SIDA în conştientizarea comunităŃii cu privire la stigma 
şi discriminarea tinerilor seropozitivi. 
 
 
7. Forumul Anual al PLWHA 
In perioada 12 -14 Decembrie 2006 a avut loc la Busteni Hotel Silva „Forumul Anual al 
PLWHA”, eveniment organizat de catre UNOPA in cadrul proiectului „Implicarea organizatiilor 
de PLWHA in oferirea de servicii adresate PLWHA”, finantat de Fondul Global de Lupta 
impotriva HIV/SIDA, Tuberculozei si a Malariei. 
 
Forumul Anual al PLWHA a fost un eveniment gandit in sensul de a reuni  reprezentanti ai 
PLWHA din cadrul organizatiilor membre UNOPA precum si din alte ONG-uri care activeza in 
sectorul HIV/SIDA, oferindu-le posibilitatea de a se exprima liber, de a dialoga si de a-si 
impartasi sentimentele, gandurile, problemele cu care se confrunta in prezent PLWHA , dar si 
solutiile gasite. 
 
La Forumul Anual au participat 59 de persoane din Bucuresti si 15 judete (Constanta, Galati, 
Caras-Severin, Giurgiu, Neamt, Suceava, Botosani, Dolj, Mures, Hunedoara, Prahova, Vaslui, 
Bacau, Sibiu si Dambovita ). Din totalul participantilor 29 au fost tineri adolescenti seropozitivi 
cu varste cuprinse intre 15 – 26 de ani, din cadrul organizatiilor membre UNOPA si din cadrul 
altor ONG-uri din sectorul HIV/SIDA: RAA, ARAS si ADV.  
 
In cadrul Forumului s-a discutat despre rolul pe care il au PLWHA in contextul Strategiei 
Nationale, cum pot fi implicate PLWHA in tot ceea ce inseamna lupta impotriva HIV/SIDA in 
Romania. Concluziile care au rezultat au evidentiat faptul ca PLWHA au un rol foarte important 
in ceea ce priveste prevenirea si lupta impotriva a tot ceea ce inseamna HIV/SIDA, iar strategiile 
in acest sens trebuie sa fie realizate prin consultare si prin implicarea PLWHA. 
 
In cadrul  Forumului Anual al PLWHA au fost organizate 2 ateliere de lucru: 
 
Un atelier intitulat  « Nevoile tinerilor care traiesc cu HIV/SIDA din Romania si cum raspund 
serviciile existente acestor nevoi », moderat de d-na Bianca Buzeto - UNAIDS 
Un atelier intitulat   « Nevoile adultilor care traiesc cu HIV/SIDA din Romania si cum raspund 
serviciile existente acestor nevoi » moderat de d-l Eduard Petrescu de la UNAIDS  
In cadrul celor 2 ateliere de lucru atat adultii seropozitivi cat si tinerii seropozitivi au reusit sa 
identifice nevoile de servicii medicale si de protectie sociala pe care PLWHA din Roamania le 
au, sa identifice care dintre servicii lipsesc cu desavarsire si care nu functioneaza adecvat.  
 
Forumul Anual al PLWHA a fost organizat intr-un cadru deschis si o atmosfera 
calda/armonioasa, si a dat posibilitatea PLWHA de a-si exprima liber opiniile, de a-si 
impartaseasca problemele, dar si solutiile gasite sau optiunile posibile, si de a realiza un schimb 
de bune practici care sa duca la imbunatatirea calitatii vietii PLWHA.  
Forumul a creat posibilitatea colaborarii intre PLWHA, stabilirii de noi relatii/legaturi intre 
ONG-urile care activeaza in domeniul HIV/SIDA  si prin faptul ca au participat atat  adulti 
seropozitvi cat si tineri seropozitivi, s-a promovat si incurajat importanta pe care o are 
colaborarea stransa intre PLWHA .  
 
8. „Campania Nationala 2006-2007: Deschide-ti inima.Sunt la fel ca tine” 
„Campania Nationala 2006-2007: Deschide-ti inima.Sunt la fel ca tine”, a fost un eveniment 
organizat cu ocazia Zilei de 1 Decembrie, Ziua Mondiala de Lupta impotriva SIDA, pentru 
celebrarea solidaritatii fata de persoanele care traiesc cu HIV/SIDA. Campania a fost finantat de 
Guvernul American prin intermediul  Agentiei Statelor Unite pentru Dezvolatarea Internationala 
(USAID) in cadrul Intiativei pentru Santatea Familiei din Romania, implementata de catre 
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Institutul de Cercetare si Formare John Snow (JSI). 
UNOPA s-a numarat printre partenerii acestui eveniment, alaturi de  Ministerul Sanatati Publice, 
ARAS, ADV.  
Conferinta de presa organizata cu oacazia lansarii „Campaniei Nationale: Deschide-ti inima.Sunt 
la fel ca tine!”, a constituit si prilejul prezentarii lucrarilor foto premiate in cadrul concursului 
national ‚”Lumea vazuta prin ochii mei”,  care au fost realizate de catre tinerii din Retea de 
Activisti UNOPA . In cadrul conferintei un tanar seropozitiv, membru al Retelei de tineri 
Activisti „Luptatorii” a prezentat mesajul tinerilor seropozitivi din Romania. 
La finalul evenimentului voluntarii si echipa UNOPA , alaturi de alti voluntari si reprezentati din 
sectorul HIV/SIDA au participat la realizarea funditei umane.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RAPORT FINANCIAR UNOPA 2006 
 

Surse de finantare 2006 USD EUR 

ponderea in 
total venituri 

% 

Fondul Global pentru combaterea Malariei, TBC si SIDA prin UMP 
Ministerul Sanatatii 219.827 167.551 69,00% 

JSI&Agentia Statelor Unite pentru Dezvoltare Internationala - USAID 30.750 23.437 9,65% 

Fundatia Terre des hommes-Lausanne 17.450 13.300 5,48% 

UNICEF 37.546 28.617 11,79% 

Cotizatii si sponsorizari companii private 13.010 9.916 4,08% 

TOTAL 318.583 242.822 100,00% 
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CHELTUIELI 2006 USD 

Cheltuilei cu personalul 96.124 

Cheltuieli cu materialele consumabile 7.171 

Cheltuieli de transport 6.470 

Achizitii echipamente 7.374 

Cheltuieli aferente organizatiilor membre 32.441 

Conferinte, seminarii, work-shop, training, alte intalniri 60.250 

Cheltuieli cu materiale de prezentare si informare (IEC) 42.186 

Cheltuieli administrative 13.795 

Audit financiar 4.521 

Diverse 3.708 

TOTAL 274.041 

 


