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Motto: 

„Ne dorim multe lucruri, mai ales iubire. Vrem să avem parte de 

înţelegere şi afectivitate, avem o viaţă şi ştim să o trăim poate mai bine 

decât ceilalţi, ne bucurăm din plin de fiecare moment şi savurăm fiecare 

clipă. Deşi nu avem prea mult timp, suntem primii care observăm copacii 

când înfloresc, păsările care vin şi timpul care trece. Viaţa este frumoasă 

dacă ştii să o traieşti şi dacă eşti lăsat să faci ceea ce iţi doreşti. Asta ne 

dorim şi noi, să fim lasaţi să ne trăim viaţa. Sperăm ca aceste lucruri să 

se schimbe şi mai sperăm să avem un viitor destul de roz unde vom fi 

acceptaţi aşa cum suntem. Cu sau fără HIV tot oameni suntem, aşa că nu 

vrem diferenţe între noi!”  

(Mesajul unui tanar seropozitiv) 

 

 

 

MISIUNEA UNOPA 

 

Uniunea Naţională a Organizaţiilor Persoanelor Afectate de HIV/SIDA (UNOPA) este 

singura federaţie neguvernamentală din România formată din organizaţii 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 adulţi infectaţi 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 protecţie socială adecvată nevoilor persoanelor infectate/afectate de 

HIV/SIDA şi la un suport psiho-social adecvat  

 Dreptul la nediscriminare şi incluziune socială 

 Dreptul la educaţie şi integrare socio-profesională. 

 

UNOPA este o voce la nivel naţional pentru: 

 Persoanele infectate HIV sau bolnave SIDA (copii, tineri, adulţi) din România 

 Familiile afectate de HIV/SIDA din România 

 

Organizaţiile comunitare membre (în prezent 24) din Bucureşti şi din 18 judeţe din 

România numără peste 1500 de membri, persoane infectate HIV sau bolnave SIDA. 

 

UNOPA este o voce la nivel naţional prin: 

 Activitatea de promotor şi Vicepreşedinte în Comisia Naţionala pentru 

Supravegherea, Controlul şi Prevenirea Cazurilor de Infecţie HIV. 

 Organizarea de conferinţe, seminarii şi reuniuni de lucru 

 Organizarea/participarea la campanii publice, proteste, scrisori deschise, apeluri la 

solidaritate, manifeste, comunicate şi conferinţe de presă 

 Organizarea de expoziţii, spectacole şi evenimente specifice 

 Publicaţii  

 Reprezentare în instanţă 

 Advocacy/Lobby pentru:  
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- promovarea şi respectarea drepturilor persoanelor care trăiesc cu HIV/SIDA 

- influenţarea 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 intervenţie: 

Drepturile (universale şi specifice) – instrumente de reducere a vulnerabilităţii fizice şi 

sociale a persoanelor la HIV/SIDA, de reducere a impactului şi transmiterii virusului HIV 

 Suport pentru liderii copiilor, tinerilor şi adulţilor infectaţi HIV/SIDA, la toate nivelurile 

de răspuns la HIV/SIDA 

 Suport pentru dezvoltarea instituţională a organizaţiilor membre şi a federaţiei ca reţea 

 Suport pentru dezvoltarea serviciilor sociale oferite de organizaţiilor membre  

 

 

La sfarsitul anului 2011 UNOPA numara 22 organizatii membre si 2 organizatii 

colaboratoare: 

 

 

1. Asociaţia „Alexiana” - Piatra Neamţ  

2. Fundaţia „Andreea” – Mediaş  

3. Asociaţia „Benone”- Tîrgu-Mureş 

4. Asociaţia „Inocenţă şi speranţă” - Reşiţa  

5. Asociaţia „Iris” - Vaslui  

6. Asociaţia „Licurici” – Giurgiu  

7. Asociaţia „Lizuca ” – Bacău  

8. Asociaţia „Noi şi ceilalţi” – Bucureşti 

9. Asociatia Noua Speranta”- Petrila 

10. Asociaţia „O rază de lumină” - Mangalia  

11. Asociaţia “Pro Karma” – Tîrgu-Mureş 

12. Asociaţia “Pro Sănătatea” – Buzău 

13. Asociatia “Red Ribbon”- Fălticeni 

14. Asociaţia „Speranţa Băniei” - Craiova  

15. Asociaţia „Speranţa Copiilor 2000” - Bârlad  

16. Asociaţia “Speranță în Viitor” – Timișoara  

17. Asociaţia „Tereza” - Botoşani  

18. Asociaţia “Viaţă şi Speranţă” – Giurgiu  

19. Asociatia Noi si Ceilalti – Filiala Brașov 

20. Asociatia Noi si Ceilalti – Filiala Constanța 

21. Asociatia Noi si Ceilalti – Filiala Prahova 

22. Asociatia Noi si Ceilalti – Filiala Arad 

 

 

       Organizatii colaboratoare UNOPA 

 

23. Asociația „Life”- Galați 

24. Asociația Persoanelor Afectate-Brăila 
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PROIECTE DERULATE DE UNOPA IN 2011 

 

 

1. Proiectul „Integrarea socio - profesionala a persoanelor seropozitive din Romania”, 

cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea 

Resurselor Umane 2007-2013 si a fost implementat de Uniunea Nationala a Organizatiilor 

Persoanelor Afectate de HIV/SIDA (UNOPA) in colaborare cu 20 de organizatii de persoane 

seropozitive din 17 judete ale tarii si din Bucuresti. Proiectul a avut o durata de 33 de luni, 

incepand cu decembrie 2008 pana in septembrie 2011, valoarea totală a proiectului a fost estimată 

la 5.152.787,00 Lei (fără TVA) din care: valoarea eligibilă a finanţării nerambursabile acordată 

din FSE este de 4.167.863,46 lei (82,65 %), valoarea eligibilă a finanţării nerambursabile 

acordată din bugetul naţional este de 874.923,54 lei (17,35 %), contribuţia eligibilă a 

Beneficiarului 110.000,00 lei (2,13%). 

 

Obiectivul general al proiectului este cresterea gradului de integrare socio-profesionala pentru 

persoanele seropozitive din Romania. 

 

Obiectivele specifice ale proiectului sunt: 

1. La sfarsitul proiectului a crescut gradul de formare si pregatire pentru specialistii  care 

furnizeaza servicii de consiliere si orientare scolara/profesionala persoanelor seropozitive din 

Romania. 

2. La sfarsitul proiectului a crescut capacitatea de a ocupa un loc de munca la un numar de peste 

1000 tineri seropozitivi. 

3. La sfarsitul proiectului a crescut nivelul de informare al angajatorilor din Romania cu privire la 

drepturile si nevoile persoanelor seropozitive. 

 

Prin acest proiect, prin intermediul a peste 20 de asociatii de persoane seropozitive din tara,  

UNOPA si-a propus derularea de activitati adresate direct unui grup foarte vulnerabil din 

Romania si anume grupul persoanelor seropozitive, care numara peste 10 000 de persoane, dintre 

care peste 7000 sunt tineri cu varsta intre 18-22 ani. Acest grup este expus in mod direct 

stigmatizarii sociale si discriminarii, inregistreaza un handicap educational crescut din cauza 

abandonului scolar cauzat de discriminare, stigmatizare si boala, ceea ce conduce la 

imposibilitatea accesarii unui loc de munca.  

 

Acest proiect se incadreaza in cadrul Liniei directoare integrate numarul 18 din cadrul „Liniilor 

Directoare Integrate pentru Cresterea Economica si Ocupare 2005-2008”, care propune Integrarea 

pe piata muncii a persoanelor aflate in cautarea unui loc de munca si a persoanelor dezavantajate 

prin: stabilirea unor masuri active pe piata muncii prin identificarea nevoilor existente, sprijinirea 

persoanelor in cautarea unui loc de munca, oferirea consilierii precum si a  unor cursuri de 

formare, furnizarea de servicii sociale necesare pentru integrarea pe piata muncii a persoanelor 

dezavantajate. 

 

Totodata acest proiect contribuie la indeplinirea obiectivului „10.6. - Promovarea iniţiativelor 

favorabile ocupării grupurilor supuse riscului excluziunii sociale” din cadrul Programului 

National de Reforma, prin derularea unor activitati menite sa creasca gradul de integrare socio-

profesionala a persoanelor seropozitive din Romania. 

 

Una dintre activitatile proiectului a fost directionata catre instruirea specialistilor care sa ofere 

servicii de consiliere si orientare socioprofesionala adresate persoanelor seropozitive. Prin 

instruire specialistilor in consilierea si orientarea socio-profesionala a persoanelor seropozitive s-

a urmarit cresterea gradului de acces al persoanelor seropozitive la acest tip de servicii. 
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In paralel s-a oferit servicii de consiliere si orientare socio-profesionala in cadrul a 20 de asociatii 

ale persoanelor seropozitive din 17 judete ale tarii plus Bucuresti. In cadrul acestor asociatii au 

fost angajati specialisti care au furnizat servicii de consiliere persoanelor seropozitive. 

Consilierea a fost oferita atat individual, cat si in grup, prin organizarea grupurilor de suport intre 

egali pentru persoanele seropozitive (activitate care si-a dovedit eficienta in cresterea gradului de 

integrare al persoanelor seropozitive in comunitate). Prin acesta activitate s-a urmarit schimbarea 

autoperceptiei negative inregistrata la persoanele seropozitive si la cresterea dorintei de integrare 

socio-profesionala la fiecare dintre persoane, precum si cresterea cunostintelor legate de 

accesarea unui loc de munca.  

 

In functie de nevoile evaluate la persoanele care au accesat serviciile de consiliere UNOPA a 

sprijinit obtinerea unor calificari sau continuarea studiilor de catre tinerii seropozitivi. 

 

Prin acest proiect am realizat in premiera in Romania o actiune focalizata de informare in randul 

angajatorilor si al lucratorilor din firme/institutii/companii cu privire la HIV/SIDA, la drepturile 

persoanelor seropozitive la locul de munca, la modul in care se pot integra persoanele 

seropozitive la locul de munca. Aceste actiuni de informare au cuprins atat informare directa 

realizata de catre personalul proiectului pentru lucratori, cat si mese rotunde la care au participat 

angajatorii, autoritatile locale, mass-media. Mesele rotunde au fost organizate de catre fiecare 

dintre cele 20 de asociatii ale persoanelor seropozitive si au avut ca tema „Integrarea socio-

profesionala a persoanelor seropozitive”. Scopul acestor actiuni a fost acela de a creste gradul de 

acceptare a persoanelor seropozitive la locul de munca.  

 

 

Rezultate cumulative obtinute in cadrul proiectului pana la data de 30 septembrie 2011: 

o Proiectul a fost implementat prin intermediul a 21 de asociatii de persoane 

seropozitive 

o Echipa de proiect a fost instruita prin intermediul a 2 seminarii 

o Proiectul si rezultatele lui au fost promovate in cadrul conferintei de lansare a 

proiectului, a conferintei de inchidere si cu ocazia evenimentelor organizate la 

nivel local 
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o 1109 de tineri seropozitivi au beneficiat de servicii de consiliere si orientare socio-

profesionala 

o au fost furnizate 10910 ore de consiliere individuala si 556 intalniri de tip grup de 

suport 

o au fost organizate 13 cursuri de instruire a specialistilor in consilierea si orientarea 

socio-profesionala a tinerilor seropozitivi, la care au participat 245 specialisti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o 325 tineri seropozitivi au parcurs un curs de instruire profesionala 

o au fost oferite 200 burse de scolarizare anuale tinerilor seropozitivi 

o 832 tineri consiliati in directia cautarii unui loc de munca  

o au fost desfasurat activitati de informare pentru angajati in cadrul a 726 firme 

o au fost realizate 43 de campanii locale de informare si educare in comunitate 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o 146 508 de persoane au primit informare despre HIV/SIDA si drepturile PLWHA 

o au fost organizate 61 de mese rotunde cu tema „Integrarea socioprofesionala a persoanelor 

seropozitive” 
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o a fost organizate 2 Forumuri ale PLWHA la care au participat 174 de persoane 

infectate si afectate de HIV/SIDA 
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o Au fost realizate si diseminate 2 editii ale revistei Pozitiv (5000 exemplare pentru 

fiecare editie) 

                                                                                                    
 

 

o 1010 de persoane infectate si afectate de HIV/SIDA sunt utilizatori ai forumului 

virtual de discutii  

o au fost realizate 65 de vizite de monitorizare si evaluare ale implementarii 

proiectului  

o au fost organizate 11 sedinte de bord al solicitantului 

 

 

 

2.  Proiectul „Abordări integrate de prevenire HIV/SIDA în România” o fost finanțat printr-un 

grant oferit de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Mecanismul Financiar SEE (Spațiul 

Economic European), fiind un proiect individual în componenta granturi, aria „Sănătate şi 

ocrotirea copilului” şi reprezintă materializarea unui parteneriat extins între organizaţii şi instituţii 

ce au ca misiune implicarea în problematica HIV/SIDA. 

Proiectul a fost implementat de un parteneriat între Fundația Tineri pentru Tineri și alte 4 

organizaţii neguvernamentale (Asociaţia Română pentru Promovarea Sănătăţii – ARPS, 

Asociaţia Română Anti-SIDA – ARAS, Uniunea Naţională a Organizaţiilor Persoanelor Afectate 

de HIV/SIDA – UNOPA, Fundaţia „Alături de Voi” România– ADV România) şi Consiliul 

Naţional pentru Combaterea Discriminării - CNCD. 

 

Proiectul s-a derulat in perioada Mai 2009 – Aprilie 2011 cu un buget destinat pentru UNOPA de  

151 132 E. 

 

Scopul proiectului: 

Încurajarea unui comportament responsabil şi nediscriminatoriu referitor la HIV/SIDA. 

 

Acest proiect si-a propus să ofere tinerilor (15-25 de ani) informaţii corecte în ceea ce priveşte 

HIV/SIDA, pentru a-i motiva să adopte un stil de viaţă mai sănătos, un comportament responsabil 

şi o atitudine nediscriminatorie faţă de persoanele infectate cu HIV. În același timp si-a dorit 

realizarea unei puternice campanii de responsabilizare socială și de luptă împotriva stigmatizării. 

 

Împărţit în 3 componente majore, proiectul a vizat o intervenţie integrată de prevenire în rândul 

populaţiei generale de tineri, componenta desfășurată de UNOPA incluzând: intervenţii în 
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comunitate prin comunicare interpersonală; instruirea autorităţilor locale, educaţie (educatori 

între egali – peer educators). 

 

Implementarea efectivă a programelor  (componenta UNOPA) s-a desfăşurat în 17 judete ale tarii 

si Bucuresti şi a presupus: realizarea de materiale de informare-educare-comunicare; instruirea 

educatorilor între egali; activităţi de prevenire şi promovare a comportamentelor responsabile în 

afara şcolii. 

 

Ca rezultate pentru intreg proiectul, vorbim despre: implementarea unei campanii de prevenire 

HIV/SIDA adresată tinerilor: peste 110.000 de tineri au beneficiat de activităţi de comunicare 

interpersonală (în şcoală şi în afara şcolii); transmiterea de mesaje de combatere a discriminării 

către populaţia generală prin mass-media: peste 160.000 de tineri au primit mesaje de prevenire şi 

adoptare a unui comportament nediscriminatoriu; instruirea profesioniştilor (cadre didactice, 

medici, jurnalişti) şi a populaţiei afectate de HIV/SIDA: 1.418 profesionişti au fost instruiţi. 

 

 

Rezultate cumulative obtinute in cadrul proiectului pana la data de 31 aprilie 2011: 

 

- Au fost realizate in total 20 de intalniri cu autoritatile locale, la aceste intalniri participand un 

numar de 484 de persoane. In cadrul intalnirilor au fost abordate teme de discutie legate de: 

HIV/SIDA – topic major pe lista prioritătilor de sănătate publică la nivel mondial; Discriminarea 

persoanelor infectate cu HIV; Prevenirea infectiei HIV, etc 

-  au fost organizate 10 cursuri pentru PLWHA la care au participat 104 tineri afectati de 

HIV/SIDA 

- au fost realizate  63 de sesiuni cu PLWA, cu teme legate de prevenire HIV si nediscriminare, la 

care au participat 221 beneficiari 

 

 

 

 

                                                                                                     

 

- au fost tiparite suporturile de curs si materialele IEC care au fost 

folosite in cadrul cursurilor PLWA 

 

 

 

 

 

 

 

 

- au fost realizate 766 intalniri de coordonare, la care au participat 49 de voluntari 

- au fost realizate un numar de 632 activitati de de prevenire in afara scolii 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

10 

- 76 439 tineri din populatia generala au beneficiat de informare pe problematica HIV/SIDA 

(mesaje de prevenire, distribuire de materiale informative si prezervative) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Proiectul  “Situatia actuala a PLWHA din Romania” in valoare de  6725 Euro, a fost 

finantat de UNICEF Romania si implementat in perioada Aprilie 2010- Iunie 2011. 

 

Obiectivul proiectului: Documentarea situatiei actuale a PLWHA din Romania din punctul de 

vedere al accesului la tratament in anul 2010, accesului la servicii medicale si protectie sociala. 

Activitati derulate:  

UNOPA va realiza un chestionar destinat persoanelor seropozitive, cu itemi referitori la accesul 

la tratament, accesul la servicii medicale, protectie sociala. 

Chestionarul a fost  aplicat unei parti din populatia de persoane seropozitive. Aceasta s-a realizat 

prin intermediul organizațiilor neguvernamentale care oferă servicii specializate – asociații ale 

persoanelor afectate de HIV/SIDA (membre ale Federatiei UNOPA), Sens Pozitiv, ARAS și 

Alături de Voi, în perioada martie – aprilie 2011. Chestionarele au fost aplicate la sediul 

asociației, la spital sau la domiciliul persoanei (ținând cont că acestea se aflau în legătură cu 

organizațiile membre UNOPA). 

Valoare esantionului a fost stabilit la 618 subiecti.  

Chestionarele centralizate de UNOPA, au fost prelucrate si a rezultat un raport de monitorizare 

care a fost facut public si va fi folosit in demersurile de advocacy in relatia cu autoritatile 

responsabile. 
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Rezultate cumulative obtinute in cadrul proiectului pana la data de 31 iunie 2011 

 

- un raport de cercetare “Situatia actuala a PLWHA din Romania” realizat 

 

4. Proiectul „Cresterea aderentei la tratamentul ARV in randul persoanelor seropozitive” a 

fost sponsorizat de Compania Bristol-Myers Squibb si s-a derulat in perioada 2010-2011. 

Proiectul a presupus facilitarea comunicarii intre pacientii seropozitivi, medici, psihologi si 

reprezentanti ai asociatiilor de pacienti, intr-o abordare cuprinzatoare, menita sa asigure o 

informare cat mai completa si corecta a pacientilor cu privire la tratamentul ARV, efecte 

secundare, sanatatea reproducerii, protectie sociala. In cadrul proiectului au avut loc 7 intalniri cu 

pacientii si 7 conferinte de presa in orasele: Bacau, Giurgiu, Suceava, Botosani, Neamt, Vaslui, 

Galati. 

 

 

Obiectivele proiectului: 

O1 Cresterea aderentei la tratamentul ARV in randul persoanelor seropozitive din 7 judete ale 

tarii, prin intalniri cu pacientii organizate de catre UNOPA, cu participarea persoanelor infectate 

si afectate de HIV, cu participarea medicilor specialisti, a psihologilor si reprezentantilor 

asociatiilor de pacienti. 

O2 Cresterea gradului de integrare sociala a persoanelor seropozitive din Romania prin actiuni de 

informare locale si prin campania nationala cu ocazia zilei Mondiale SIDA, 1 Decembrie. 

 

In cadrul intalnirilor au participat persoane infectate cu virusul HIV si apartinatori, medic 

infectionist, psiholog, reprezentanti UNOPA si ai asociatiilor de pacienti, alti invitati si s-au 

abordat teme legate de aderenta la tratament, de efecte secundare, de prevenire a transmiterii de la 

mama la fat, de sanatatea reproducerii, de protectie sociala. 

La conferintele de presa s-au prezentat problemele persoanelor seropozitive semnalate la 

intalnirile cu acestea. 

La aceste evenimente au participat reprezentanti UNOPA, ai asociatiilor de pacienti, medici, 

psihologi, alti invitati. Prin aceste evenimente s-a urmarit sensibilizarea autoritatilor si opiniei 

publice in directia cresterii acesului la servicii medicale, la tratament, la protectie sociala a 

pacientilor seropozitivi. Totodata au fost transmise mesaje legate de prevenirea HIV/SIDA. 

In cadrul proiectului a fost realizat un pliant care contine informatii despre HIV/SIDA, calile de 

transmitere, mesaje de informare in directia combaterii stigmei si discriminarii. Pliantul a fost 

tiparit in 50 000 de exemplare si a fost distribuit cu ocazia evenimentelor publice si a campaniilor  

de informare. 

In jurul zilei de 1 Decembrie a fost desfasurata Campania Nationala ocazionata de Ziua Mondiala 

SIDA „Cresterea aderentei la tratamentul ARV in randul persoanelor seropozitive”. 

Activitatea este traditionala pentru UNOPA, s-a desfasurat in 20 de judete si a cuprins cel putin o 

masa rotunda cu autoritatile si mass media, precum si evenimente stradale de constientizare si 

informare a opiniei publice cu privire la HIV/SIDA. 

 

Rezultate obtinute pana la data de 31 decembrie 2011: 

 

- au fost organizate 7 conferinte de presa cu tema „Ia-ti tratamentul! Bucura-te de viata!”  in 7 

judete 

- au fost organizate 7 intalniri cu personele infectate si afectate de HIV/SIDA, cu tema „Ia-ti 

tratamentul! Bucura-te de viata!”, in 7 judete 

-  a fost realizat un pliant de informare pe problematica HIV/SIDA care a fost tiparit in 50 000 de 

exemplare. 

- a fost realizata o Campanie Nationala ocazionata de ziua Mondiala SIDA „Ia-ti 

tratamentul!Bucura-te de viata!”. 
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EVENIMENTE PUBLICE UNOPA IN 2011 

 

 

1. FORUMUL ANUAL AL PLWHA 2011, Sinaia, Hotel Palace  
 

Federatia UNOPA a organizat in perioada 18-20 Februarie 2011, la Hotel PALACE Sinaia, 

Forumul National al PLWHA. Forumul National al PLWHA 2011 a fost organizat in cadrul 

proiectului „Integrarea socio-profesionala a persoanelor seropozitive din Romania”, proiect 

cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea 

Resurselor Umane 2007-2013”. 

 

La forumul National al PLWHA 2011 au participat 106 PLWHA, membre in cadrul asociatiilor 

colaboratoare UNOPA si alte persoane infectate sau afectate HIV/SIDA din judetele unde nu 

exista asociatii ale PLWHA. 

 

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 isi 

impartasi sentimentele, gandurile, problemele cu care se confrunta in prezent PLWHA , dar si 

solutiile gasite. 

 

Forumul Anual al PLWHA , si-a propus : 

 

 Sa reuneasca reprezentanti ai PLWHA din toata tara 

 Sa fie un adevarat forum, unde PLWHA sa poata sa se exprime liber, sa dialogheze, 

sa-si impartaseasca ideile problemele si solutiile 

 Evidentierea nevoilor actuale ale PLWHA din Romania din punctul de vedere al 

PLWHA 

 

Principalele teme de dezbatere ale acestui forum au fost legate de integrarea socio-profesionala a 

persoanelor seropozitive, si s-au derulat pe parcursul a doua zile. 

Prima zi de forum a fost destinata sesiunilor: 
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 deschidere si prezentare  

 „Infectia cu HIV – aspectele medicale, factori importanti in integrarea socio-profesionala 

a peroanelor seropozitive”   

 „Tratamentul ARV si efectele secundare ale acestuia in relatia profesionala” 

A doua zi a forumului a fost deschisa cu o discutie legata de importanta tratamentului ARV in 

procesul integrarii socio-profesionale si accesul la tratament in anul 2011. 

O alta tema abordata in cadrul Forumului a fost „Protectia sociala a persoanelor seropozitive - 

Schimbari in sistemul de protectie sociala a persoanei seropozitive,  Noul Cod Social” 

 

La finalul celor 2 zile de forum domnul Iulian Petre, director executiv UNOPA a prezentat 

concluziile evenimentului si au fost impartasite impresii cu privire la materialele si informatiile 

prezentate.  

Printre concluziile identificate au fost:  

• Forumul a aratat ca desi au existat progese in ultimii ani atat pe latura medicala cat si pe 

cea sociala,   persoanele seropozitive din Romania se confrunta in continuare cu probleme, cum 

sunt intreruperile de tratament din cauza sistemului deficitar de achizitii, accesul deficitar la 

diferite servicii medicale. 

•  Persoanele seropozitive intampina dificultati in ceea ce priveste accesul la locuri de 

munca, cauzate pe de o parte de slaba informare a angajatorilor fata de problematica HIV/SIDA 

si de oferta tot mai scazuta de locuri de munca  si pe de alta parte de faptul ca nu toate persoanele 

seropozitive isi cunosc drepturile si domeniile in care se solicita testarea HIV la angajare. 

 

Fedback-ul participantilor la forum a fost unul pozitiv, acestia afirmand ca temele propuse pentru 

discutie au fost de actualitate, acoperind in mare parte noutatile medicale si sociale in ceea ce 

priveste HIV/SIDA, iar specialistii invitati au asigurat  transmiterea unor informatii corecte. 

 

Ca umare a problemelor identificate s-a concluzionat ca fiind necesar sa se continue eforturile 

comunitatii in directia rezolvarii problemelor cu care se confrunta persoanele seropozitive, 

colaborarea dintre ONG-uri, persoanele seropozitive si institutiile de stat implicate in furnizarea 

tratamentului, precum si activitatile de advocacy si lobby in fata autoritatilor. 

 

2. Conferinta de închidere a proiectului „Integrarea socio-profesionala a persoanelor 

seropozitive din Romania” 

Federatia UNOPA a organizat in data de 15 septembrie 2009, la Hotel Lev Or din Bucuresti,  

Conferinta de inchidere a proiectului ”Integrarea socio-profesionala a persoanelor seropozitive 

din Romania”, proiect derulat de UNOPA pe o perioada de 33 de luni si cofinantat de Fondul 

Social European prin POSDRU. 

La eveniment au participat 24 de persoane, reprezentanti mass – media, reprezentanti ai 

institutiilor publice, reprezentanti ai ONG-urilor (fundatii, asociatii) care activeaza in domeniul 

HIV/SIDA implicate de mai multi ani in proiecte si programe vizand integrarea sociala si 

profesionala a persoanelor seropozitive, precum si persoane seropozitive. 

Conferinta s-a derulat pe parcursul a doua sesiuni: 

Sesiunea I: Deschidere conferintei si prezentarea rezultatelor proiectului 

 

In deschiderea conferintei a luat cuvantul Domnul Iulian Petre – Director Executiv UNOPA care 

a vorbit despre importanta derularii proiectului. 

Conferinta a continuat cu prezentarea rezultatelor proiectului ”Integrarea socio-profesionala a 

persoanelor seropozitive din Romania”. 

D-na Mola Marinela-vicepresedinte UNOPA si presedinte al asociatiei Viata si Speranta din 

Giurgiu a vorbit depre implementarea proiectului la nivel local: dificultati intampinate, 

oportunitati aparute la nivel local in implementarea proiectului, rezultate obtinute. 
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Sesiunea II: Situatia actuala a integrarii socio-profesionale a persoanelor seropozitive din 

Romania 

A doua sesiune a conferintei a fost destinata identificarii situatiei de integrare socio-profesionale 

a persoanelor seropozitive din Romania. La sesiune au participat, reprezentanti ai institutiilor 

publice, reprezentanti ai ONG-urilor (fundatii, asociatii) care activeaza in domeniul HIV/SIDA 

implicate de mai multi ani in proiecte si programe vizand integrarea sociala-profesionala. 

In cadrul sesiunii s-au analizat programele existente pentru intergarea socio-profesionala a 

persoanelor seropozitive, derulate atat de ONG-uri cat si de institutii. S-a realiazat o analiza a 

nevoilor persoanelor seropozitive in ceea ce priveste integararea socio-profesionala. De asemenea 

au fost cautate solutii pentru continuitate programelor destinate persoanelor seropozitive la 

nivelul ONG-urilor, linii de finantare, etc. 

Concluziile conferintei au aratat ca exista dificultati majore in asigurarea sustenabilitatii 

programelor de integrare profesionala persoanelor seropozitive, desi nevoia de implemetare a 

unor astfel de servicii este inca mare. 

 

3. CONFERINTE DE PRESA „Cresterea aderentei la tratamentul ARV in randul 

persoanelor seropozitive” 
In anul 2011 au fost realizate 6 conferinte de presa cu tema „Ia-ti tratamentul!Bucura-te de 

viata!” 

 

In cadrul conferintelor de presa s-au prezentat problemele persoanelor seropozitive semnalate in 

cadrul intalnirilor cu acestea. 

La aceste evenimente au participat reprezentanti UNOPA, ai asociatiilor de pacienti, medici, 

psihologi, alti invitati.  

Prin aceste evenimente s-a urmarit sensibilizarea autoritatilor si opiniei publice in directia 

cresterii acesului la servicii medicale, la tratament, la protectie sociala a pacientilor 

seropozitivi.Totodata au fost transmise mesaje legate de prevenirea HIV/SIDA. 

 

3. CAMPANIA NATIONALA – ZIUA MONDIALA ANTISIDA. 

Aceasta campanie este o traditie pentru UNOPA si pentru organizatiile membre UNOPA, fiind 

realizata anual incepand din anul 2002. In acest an, campania a  avut ca tema „Ia-ti 

tratamentul!Bucura-te de viata!” 

Activitatile pe care le-am desfasurat in acest an in cadrul Campanei sunt: 

 Campanii locale organizate de 22 de asociatii ale persoanelor seropozitive din 19 judete 

ale tarii, cuprinzand: 

- Mese rotunde cu participarea autoritatilor locale, ONG-urilor locale,  mass-media si 

pacientii seropozitivi,  

- Campanie de informare stradala despre infectia HIV/SIDA si mijloacele de prevenire. 
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RAPORT FINANCIAR UNOPA 2011 

 

 
Situatia veniturilor 

ANUL 2011 

    
Denumire Sponsor 

Suma 
 (EUR) 

Suma  
(RON) % 

Bristol-Meyers Squibb  24,718 72,120.00 6.14% 

Abbott Laboratories  3,400 14,205.50 0.84% 

GlaxoSmithKline  14,000 60,822.60 3.48% 

UNDP 3,223 14,018.00 0.80% 

Merk Sharp & Dohme Romania  5,500 23,405.50 1.37% 

Roche Romania  5,000 21,100.00 1.24% 

PFIZER ROMANIA  529 2,300.00 0.13% 

FSE-POSDRU 306,909 1,335,052.00 76.22% 

SEE 30,155 131,175.00 7.49% 

Venituri din dobanzi 37 161.00 0.01% 

Cotizatii si contributii 7,136 31,041.00 1.77% 

Donatii ale persoanelor fizice 2% din 
impozitul pe venit 704 3,062.00 0.17% 

Diversi 1,375 5,982.00 0.34% 

TOTAL 402,685 1,714,445 100.00% 
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SITUATIA CHELTUIELILOR 

ANUL 2011 

    
Nr. crt CHELTUIELI LEI % 

1 Cheltuieli privind materialele consumabile 64,309.00 3.80% 

2 Achizitii materiale de natura obiectelor de inventar 1,451.00 

0.09% 

3 Alimente si racoritoare pentru participantii la 
intalnirile cu beneficiarii 

74,963.00 

4.43% 

4 Cheltuieli cu transportul/deplasarile personalului  33,708.00 1.99% 

5 Cheltuieli cu transportul participantilor la 
evenimente 

45,526.00 

2.69% 

6 Cheltuieli administrative 16,310.00 0.96% 

7 Cheltuieli cu inchirierea  31,151.00 1.84% 

8 Cheltuieli cu primele de asigurare 4,911.00 0.29% 

9 Cheltuieli cu colaboratorii pentru cursurile de 
formare beneficiari 

60,034.00 

3.55% 

10 Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate 2,594.00 0.15% 

11 Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii 32,336.00 1.91% 

12 Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate 4,047.00 0.24% 

13 Servicii executate de terti 83,010.00 4.91% 

14 Cursuri de formare beneficiari FSE 18,220.00 1.08% 

15 Auditul financiar al proiectelor 19,600.00 1.16% 

16 Cheltuieli cu cazarea si masa participantilor 38,559.00 2.28% 

17 Taxe si impozite 582.00 0.03% 

18 Cheltuieli cu salariile personalului 656,233.00 38.81% 

19 Ajutoare acordate PLWHA prin intermediul 
asociatiilor membre UNOPA 

38,832.00 

2.30% 

20 Donatii, burse acordate PLWHA 236,600.00 13.99% 

21 Cheltuieli privind amortizarea imobilizarilor 44,480.00 2.63% 

22 Alte taxe, contributii sociale 183,358.00 10.84% 

  TOTAL 1,690,814.00 100.00% 

 


