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Motto:
„Ne dorim multe lucruri, mai ales iubire. Vrem sa avem parte de intelegere si
afectivitate, avem o viata si stim sa o traim poate mai bine decat ceilalti, ne
bucuram din plin de fiecare moment si savuram fiecare clipa. Desi nu avem
prea mult timp, suntem primii care observam copacii cand infloresc, pasarile
care vin si timpul care trece. Viata este frumoasa daca stii sa o traiesti si daca
esti lasat sa faci ceea ce iti doresti. Asta ne dorim si noi, sa fim lasati sa ne
traim viata. Speram ca aceste lucruri sa se schimbe si mai speram sa avem un
viitor destul de roz unde vom fi acceptati asa cum suntem. Cu sau fara HIV tot
oameni suntem, asa ca nu vrem diferente intre noi!”
(Mesajul unui tanar seropozitiv)

MISIUNEA UNOPA
Uniunea Nationala a Organizatiilor Persoanelor Afectate de HIV/SIDA (UNOPA) este
singura federatie neguvernamentala din Romania formata din organizatii ale persoanelor care traiesc
cu HIV/SIDA, axata pe advocacy pentru promovarea si apararea drepturilor persoanelor infectate si
afectate de HIV/SIDA din Romania.
Din iunie 2000 si pana in prezent, UNOPA a aparat si promovat drepturile a mii de copii,
tineri si adulti infectati HIV sau bolnavi SIDA, precum si drepturile familiilor lor:
 Acces la tratament antiretroviral continuu, gratuit si nediscriminatoriu
 Acces egal la servicii si ingrijiri medicale
 Dreptul la o protectie sociala adecvata nevoilor persoanelor infectate/afectate de HIV/SIDA
si la un suport psiho-social adecvat
 Dreptul la nediscriminare si incluziune sociala
 Dreptul la educatie si integrare socio-profesionala.
UNOPA este o voce la nivel national pentru:
 Persoanele infectate HIV sau bolnave SIDA (copii, tineri, adulti) din Romania
 Familiile afectate de HIV/SIDA din Romania
Organizatiile comunitare membre (in prezent 24) din Bucuresti si din 18 judete din Romania
numara peste 2500 de membri, persoane infectate HIV sau bolnave SIDA.
UNOPA este o voce la nivel national prin:
 Activitatea de promotor si Vicepresedinte in Comisia Nationala pentru
Supravegherea, Controlul si Prevenirea Cazurilor de Infectie HIV.
 Organizarea de conferinte, seminarii si reuniuni de lucru
 Organizarea/participarea la campanii publice, proteste, scrisori deschise, apeluri la
solidaritate, manifeste, comunicate si conferinte de presa
 Organizarea de expozitii, spectacole si evenimente specifice
 Publicatii
 Reprezentare in instanta
 Advocacy/Lobby pentru:
- promovarea si respectarea drepturilor persoanelor care traiesc cu HIV/SIDA
- influentarea politicilor publice din Romania in sensul adaptarii lor la nevoile persoanelor
care traiesc cu HIV/SIDA in Romania
- servicii publice, medicale si sociale de calitate
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Principii de interventie:
Drepturile (universale si specifice) – instrumente de reducere a vulnerabilitatii fizice si
sociale a persoanelor la HIV/SIDA, de reducere a impactului si transmiterii virusului HIV
 Suport pentru liderii copiilor, tinerilor si adultilor infectati HIV/SIDA, la toate nivelurile de
raspuns la HIV/SIDA
 Suport pentru dezvoltarea institutionala a organizatiilor membre si a federatiei ca retea
 Suport pentru dezvoltarea serviciilor sociale oferite de organizatiilor membre

La sfarsitul anului 2014 UNOPA numara 22 organizatii membre:

1. Asociatia Persoanelor Afectate Braila - Braila
2. Fundatia „Andreea” – Medias
3. Asociatia „Benone”- Tirgu-Mures
4. Asociatia „Inocenta si speranta” - Resita
5. Asociatia „Iris” - Vaslui
6. Asociatia „Licurici” – Giurgiu
7. Asociatia „Lizuca ” – Bacau
8. Asociatia „Noi si ceilalti” – Bucuresti
9. Asociatia Noua Speranta”- Petrila
10. Asociatia „O raza de lumina” - Mangalia
11. Asociatia “Pro Karma” – Tirgu-Mures
12. Fundatia “MGH” - Constanta
13. Asociatia “Red Ribbon”- Falticeni
14. Asociatia „Speranta Baniei” - Craiova
15. Asociatia „Speranta Copiilor 2000” - Barlad
16. Asociatia “Speranta in Viitor” – Timisoara
17. Asociatia „Tereza” - Botosani
18. Asociatia “Viata si Speranta” – Giurgiu
19. Asociatia Noi si Ceilalti – Filiala Brasov
20. Asociatia Noi si Ceilalti – Filiala Constanta
21. Asociatia Noi si Ceilalti – Filiala Prahova
22. Asociatia Noi si Ceilalti – Filiala Arad
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PROIECTE DERULATE DE UNOPA IN 2014

1. Proiectul Viata cu HIV este finantat de Compania Glaxo Smith Kline si a fost demarat in luna
august 2012.
Scopul proiectului este acela de a asigura suport pentru pacientii seropozitivi din Romania pentru
cresterea aderentei la tratament.
Obiectivele proiectului:
O1 - Cresterea aderentei la tratamentul ARV in randul persoanelor seropozitive
O2 – Realizarea unui mecanism de comunicare si semnalare rapida de catre pacientii seropozitivi a
problemelor pe care le intampina
O3 - Cresterea gradului de informare in randul persoanelor seropozitive despre terapia HIV,
protectia sociala a persoanelor seropozitive si alte aspecte legate de statutul de persoana seropozitiva
Proiectul a venit in sprijinul persoanelor seropozitive prin punerea la dispozitie a doua servicii
gratuite:
SMS+: serviciu SMS Reminder pentru pacientii seropozitivi in directia cresterii aderentei la
tratament, prin semnalarea zilnica a momentului cand trebuie sa isi administreze tratamentul ARV
printr-un mesaj SMS.
Helpline telefonic pentru pacientii seropozitivi din Romania in vederea semnalarii problemelor cu
care se confrunta.

2. Proiectul “In My SHOES” - proiect destinat persoanelor seropozitive si informarii tinerilor
derulat de Uniunea Nationala a Organizatiilor Persoanelor Afectate de HIV/SIDA (UNOPA) in
parteneriat cu Asociatia UNTEATRU, co-finantat printr-un grant din partea Elvetiei prin intermediul
Contributiei Elvetiene pentru Uniunea Europeana extinsa, in perioada iulie 2013 – iunie 2015.
Valoarea proiectului este de 245.710 CHF, din care 89,83% reprezinta finantare prin Programul de
Cooperare Elvetiano-Roman, iar diferenta de 10,17% o reprezinta contributia solicitantului.
Obiectivul general al proiectului este “Cresterea premiselor de integrare sociala pentru persoanele
seropozitive din Romania”.
Obiectivele specifice ale proiectului sunt:
- La finalul proiectului 140 de persoane seropozitive din Romania si-au dezvoltat abilitati de viata
independenta si sanatoasa
- La finalul proiectului 22300 tineri din populatia generala sunt informati si sensibilizati cu privire
la HIV/SIDA si drepturile persoanelor seropozitive
- La finalul proiectului exista o retea de institutii si ONG-uri functionala in 16 judete si Bucuresti
care colaboreaza pentru promovarea si apararea drepturilor persoanelor seropozitive
- La finalul proiectului capacitatea de a furniza servicii pentru promovarea si respectarea
drepturilor persoanelor seropozitive a crescut pentru 20 de asociatii de persoane seropozitive din 16
judete si Bucuresti
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Principalele rezultate asteptate ale acestui proiect sunt:
180 de tineri seropozitivi si-au dezvoltat dezvolta abilitati de viata independenta si sanatoasa
23 334 tineri din populatia generala sunt informati si sensibilizati cu privire la HIV/SIDA si
drepturile persoanelor seropozitive, prin 232 de actiuni in comunitate in cadrul Campanei In My
SHOES
80 de voluntari au fost instruiti pentru desfasurarea de activitati de informare si teatru social
A fost realizata o cercetare a contextului de viata al persoanelor seropozitive din Romania
Colaborarea intre institutiile si asociatiile din 16 judete si Bucuresti a crescut prin
organizarea a 40 dezbateri si 8 initiative comune pentru promovarea si apararea drepturilor
persoanelor seropozitive
Capacitatea de a furniza servicii pentru promovarea si respectarea drepturilor persoanelor
seropozitive a crescut pentru 20 de asociatii de persoane seropozitive din 16 judete si Bucuresti
3. Proiectul HIV STREET ART, o campanie de informare si educare… ALTFEL
Federatia UNOPA, in parteneriat cu Institutul National de Boli Infectioase “Prof. Dr. Matei Bals” si
Fundatia ”Prof. Dr. Matei Bals” a derulat incepand din luna decembrie 2013, timp de un an de zile,
“Campania nationala de informare si educare numita HIV STREET ART”, care a avut ca public tinta
adolescentii si ca principal scop asigurarea unei bune si corecte informari a acestora cu privire la
HIV/SIDA si constientizarea nevoii de testare HIV.
Instrumentul de transmitere a mesajelor este arta urbana sub toate formele ei, de la graffiti, street
dance, pana la teatrul de strada, HIV STREET ART fiind de fapt o poveste, povestea unei tinere
infectate cu HIV, transpusa, cu ajutorul graffiti, pe 5 panouri care ilustreaza etape din viata tinerei,
de la comportamentul la risc, testare, aflarea diagnosticului, stigmatizarea si autoizolarea, si pana la
acceptarea bolii si a tratamentului care o vor duce catre o viata normala, cu o familie fericita si copii
sanatosi.
HIV STREET ART a fost cu caravana in 4 orase din tara: Bucuresti in perioada 6-9 Decembrie
2013, Iasi in perioada 15-18 mai 2014, Timisoara perioada 2-5 iulie 2014 si Vama Veche, perioada
31 iulie 2014 - 03 august 2014.
Caravana a poposit cate 4 zile in fiecare dintre cele 5 orase, in zone pietonale cu trafic important, si a
desfasurat, la fata locului, activitati de informare. Voluntarii UNOPA au fost prezenti si au oferit
detalii despre panourile expuse, relatand povestea tinerei, transmitand mesajele campaniei si oferind
flyere cu informatii utile.
Peste 7.000 de tineri din populatia generala au beneficiat de informare in cadrul campaniei HIV
Street Art.
4. Proiectul Retea de suport pentru pacientii cu TB-MDR finantat de Fondul Global de Lupta
Impotriva HIV/SIDA, TB si Malariei prin Fundatia Romanian Angel Appeal, este desfasurat de catre
Federatia UNOPA in parteneriat cu ASPTMR (Asociatia pentru sprijinirea pacientilor cu B-MDR) in
colaborare cu Programul National de Control al Tuberculozei din Romania (PNCT).
Initial proiectul s-a desfasurat pe o perioada de 21 luni si a fost demarat in ianuarie 2013, cu un
buget in valoare totala de 520.280 euro, apoi s-a decis continuarea interventiilor de suport pentru
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pacientii cu TB-MDR pana in luna martie 2015, urmarindu-se sustinerea lor pana la finalizarea
schemelor de tratament specifice TB-MDR.
Scopul proiectului este acordarea de suport pentru cresterea aderentei la tratament a pacientilor cu
TB-MDR care prezinta risc crescut de abandon terapeutic.
Proiectul propune sa ofere doua tipuri de suport pentru pacientii cu risc crescut de abandon
terapeutic:
 Suport psihologic (telefonic, sedinte individuale de consiliere, grupuri de suport)
 Peer-suport (interventii de motivare, sustinere, informare prin telefon)
Obiectivele proiectului:
 Punerea in functiune a unei retele de suport pentru cresterea aderentei la tratament a
pacientilor TB-MDR cu risc crescut de abandon terapeutic
 Asigurarea suportului psihologic necesar pacientilor cu MDR pentru cresterea aderentei
la tratament, prin sedinte de cosiliere individuala si sesiuni de terapie de grup.
Grupul tinta deservit / beneficiarii proiectului
 Bolnavii TB-MDR cu risc crescut de abandon terapeutic
 Populatia generala, care va fi protejata de raspandirea infectiei cu TB-MDR
Strategiile si metodele preconizate in atingerea obiectivelor proiectului




Colaborarea cu sectiile de TB-MDR pentru referirea pacientilor evaluati cu risc crescut
de abandon terapeutic catre reteaua de suport pentru pacientii cu TB-MDR
Colaborarea cu specialistii care furnizeaza si monitorizeaza tratamentul in ambulatoriu
pentru pacientii TB-MDR
Acordarea de stimulente pentru voluntarii care desfasoara munca de peer suporteri pentru
a-i motiva sa isi defasoare activitatea pana la finalul proiectului

Principalele rezultate ale acestui proiect sunt:
 30 voluntari selectati in vederea desfasurarii activitatilor de peer-suport
 321 de pacienti TB sprijiniti de DOTS suporteri
 2080 masti distribuite
 321 de pacienti care au primit interventii de psihoterapie
 269 pacienti care primesc suport pentru cresterea aderentei
 18 sedinte de lucru ale echipei multidisciplinare
 500 rapoarte lunare de activitate intocmite
 321 de fise de activitate
 30 de peer-suporteri ai pacientilor cu TB-MDR care au primit stimulente
 7 vizite de M&E realizate pentru a sprijini implementarea proiectului
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5. Proiectul EDUCATIE POZITIVA desfasurat de Federatia UNOPA in parteneriat cu 20 de
organizatii membre din 16 judete.
Scopul proiectului este acela de a asigura o calitate a vietii crescuta pentru persoanele seropozitive
din Romania, prin succes terapeutic si integrare sociala.
Obiectivele proiectului:
O1 - Cresterea aderentei la tratamentul ARV in randul persoanelor seropozitive din 20 de asociatii
de pacienti
O2 - Cresterea gradului de integrare sociala a persoanelor seropozitive din Romania
Principalele activitati ale proiectului sunt:
 Organizarea lunara de grupuri de suport de catre 20 de asociatii de pacienti.
Grupurile de suport au fost organizate de catre asociatii de persoane seropozitive din cadrul
Federatiei UNOPA, coordonate de o persoana care are experienta in acest tip de activitate,
metoda utilizata fiind in special aceea a educatiei intre egali. La aceste grupuri de suport au
participat in jur de 10 pacienti / intalnire din zona de activitate a organizatiei.
 Organizarea de sesiuni de informare si educare pentru pacienti sustinute de specialisti
in anumite domenii.
Asociat grupurilor de suport s-au organizat sesiuni de informare dedicate pacientilor
seropozitivi sustinute voluntar de catre cadre medicale, psihologi, alti specialisti pe teme
legate de managementul infectiei HIV, aderenta la tratament, prevenirea transmiterii verticale
si orizontale, etc. Pentru aceste sesiuni asociatiile de persoane seropozitive au invitat
specialistii care activeaza in zona lor pentru a sustine prezentari participantilor si pentru a
raspunde intrebarilor acestora pe diferite teme.
Rezultatele proiectului:
 20 de grupuri de suport organizate pentru persoanele seropozitive
 20 de sesiuni de informare organizate pentru pacientii seropozitivi
6. Proiectul “Support +” este finantat de Compania GlaxoSmithKline si a fost demarat in Ianuarie
2014.
Scopul proiectului este acela de a asigura suport pentru pacientii seropozitivi din Romania pentru
cresterea aderentei la tratament si a succesului terapeutic prin metoda educatiei intre egali (peer
suport), in cadrul a 3 centre regionale HIV/SIDA.
Obiectivele proiectului:
O1 - Cresterea aderentei la tratamentul ARV in randul persoanelor seropozitive
O2 - Cresterea gradului de informare in randul persoanelor seropozitive despre terapia HIV,
protectia sociala a persoanelor seropozitive si alte aspecte legate de statutul de persoana seropozitiva
In anul 2014 au fost sustinuti un numar de peste 200 de pacienti seropozitivi, au avut loc peste 220
de sedinte de educatie intre egali si peste 70 de grupuri de suport pentru pacienti.
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EVENIMENTE PUBLICE UNOPA IN 2014

1. FORUMUL ANUAL AL PERSOANELOR SEROPOZITIVE 2014, HOTEL RIN
CENTRAL BUCURESTI
Federatia UNOPA a organizat in perioada 25-27 februarie 2014, la Hotel Rin Central Bucuresti,
Forumul National al Persoanelor Seropozitive „POSITIVE HEALTH”. Forumul National al
PLWHA a fost organizat in cadrul proiectului “In My SHOES” co-finantat de Elvetia prin
intermediul Programului de Cooperare Elvetiano-Roman pentru reducerea disparitatilor economice
si sociale in cadrul Uniunii Europene extinse.
La forumul National al PLWHA au participat 120 persoane infectate si afectate de HIV/SIDA,
membre in cadrul asociatiilor colaboratoare UNOPA, alte persoane infectate sau afectate HIV/SIDA
din judetele unde nu exista asociatii ale PLWHA, specialisti si reprezentanti UNOPA.

Obiectivul Forumului National al PLWHA a fost:
Informarea persoanelor infectate si afectate de HIV/SIDA cu privire la implicatiile medicale si
sociale ale infectiei cu HIV in Romania.
Forumul National al PLWHA a fost impartit in mai multe sesiuni, pe durata a 2 zile (o zi plina si
doua jumatati de zi)
In cadrul fiecarei sesiuni de discutie, au fost identificate dificultatile pe care persoanelor afectate si
infectate de HIV/SIDA le intampina si au fost propuse solutii si directii de actiune viitoare.
Discutiile din cadrul forumului au fost moderate de catre Iulian Petre, director executiv UNOPA,
Geanina Surdu- asistent proiect si Jean Baptiste Odobestianu- formator pe problematica HIV/SIDA
in cadrul proiectului.
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Evenimentul a demarat cu o sesiune de deschidere in care: au fost prezentate scopul si obiectivele
evenimentului, au fost preluate asteptarile participantilor si a fost realizata prezentarea
participantilor. In cadrul aceleiasi sesiuni a fost realizata prezentarea proiectului „In My SHOES”.
Cea de-a doua sesiune a fost dedicata marturiilor participantilor- „Viata cu HIV”. In cadrul sesiunii,
3 persoane seropozitive au ales sa isi impartaseasca propria experienta in ceea ce priveste viata cu
HIV, modul in care aleg sa se raporteze la aderenta la tratament, precum si la viata sociala si
profesionala. Ulterior prezentarilor, participantii au avut posibilitatea sa adreseze intrebari si sa isi
impartasesca propriile experiente, opinii si bariere in ceea ce priveste viata cu HIV.
Sesiunile au fost moderate de Geanina Surdu- asistent proiect si Jean Baptiste Odobestianu- formator
pe problematica HIV/SIDA in cadrul proiectului.

Cea de-a doua zi a inceput cu o sesiune dedicata deschiderii oficiale a forumului. Vorbitori in cadrul
sesiunii au fost: d-l Cristian Rosu, presedinte UNOPA, Dr. Cristian Busoi – Presedinte CNAS , Dr.
Adrian Pana – Secretar de Stat Ministerul Sanatatii.
In cadrul sesiunii de deschidre s-a discutat si despre: Programul HIV/SIDA in 2014 si Perspectiva
managerului despre Programul HIV/SIDA. Vorbitori au fost Dr. Mihaela Bardos – Ministerul
Sanatatii, Prof.Dr. Adrian Streinu Cercel, Prof. Dr. Emanoil Ceausu – Spitalul Clinic „Dr. Victor
Babes”.Moderatorul sesiunii a fost Iulian Petre- Director Executiv UNOPA
A doua sesiune a forumului a fost destinata aspectelor medicale si psihologice in terapia HIV.
Vorbitori in cadrul sesiunii au fost: Conf. Dr. Otilia Benea – INBI Matei Bals – Coordonator
UATM; Dr. Luminita Ene - Spitalul „Victor Babes; Dr. Sorin Petrea – Director medical - INBI
Matei Bals; Psiholog Odette Chirila – INBI Matei Bals. Sesiunea a cuprins informatii generale
despre programul HIV/SIDA precum si aspecte neurocognitive corelate cu aderenta la tratament in
cazul pacientului seropozitiv, cum este afectat organismul unei persoane seropozitive care are o
aderenta scazuta la tratament precum si al supravietuitorilor de lunga durata.
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A treia sesiune a zilei a avut ca tema „Femeia seropozitiva azi”. Vorbitori in cadrul sesiunii au fost
Dr. Mariana Mardarescu – Sef sectie - Imunodepresie copii precum si Coordonator al
Compartimentului de Evaluare si Monitorizare a Infectiei HIV/SIDA in România in cadrul INBI
"Matei Bals, Psiholog Carina Matei – Sectia imunodepresie copii din cadrul INBI "Matei Bals".
Sesiunea a acoperit aspectele pe care o femeie seropozitiva trebuie sa le ia in calcul in momentul in
care se decide sa aiba un copil: analize medicale, schimbarea medicatiei, nastere prin cezariana,
riscul de transitere HIV de la mama la fat. De asemenea au fost abordate aspecte psihologice in cazul
unei aderente scazute la tratament, participantii fiind invitati sa adreseze intrebari legate de tematica
prezentata.
Ultima sesiune a zilei a fost dedicata subiectului „HIV si consumul de droguri”. Sesiunea a fost
prezentata de d-na Dr. Simona Erscoiu – Sef sectie Casa Andreea, Spitalul „Victor Babes” si a fost
moderata de Iulian Petre – Director executiv UNOPA. Sesiunea a abordat problemele cu care se
confrunta persoanele consumatoare de droguri care sunt si persoane seropozitive: aderenta scazuta la
tratament, comportamente la risc, dificultati in mentinerea unei scheme terapeutice.
La finalul sesiunii, d-l Iulian Petre- moderator, a prezentat concluziile zilei.

Ziua a treia de forum a debutat cu o sesiune dedicata protectiei sociale si integrarii profesionale a
persoanelor seropozitive din Romania. Vorbitori in cadrul sesiunii au fost:
Prof.Dr. Eugenia Naghi – Presedinte - Societatea de Medicina Muncii; Petrisor Ostafie – Membru
Board – Fundatia Alaturi de Voi. Sesiunea a abordat situatia actuala din punct de vedere legislativ si
practic la nivelul societatii romanesti in ceea ce priveste angajarea persoanelor seropozitive,
obstacolele pe care le intampina, incadrarea in grad de invaliditate, un model de angajare protejata a
persoanelor seropozitive, etc.
Sesiunea de incheiere a abordat din nou marturii ale participantilor in ceea ce priveste viata cu HIV.
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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.
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.
Mesaje cheie:
Forumul a raspuns nevoilor persoanelor infectate si afectate HIV/SIDA prin asigurarea informatiilor
corecte si de actualitate despre:
- Aderenta la tratamentul ARV
- Prevenirea transmiterii virusului de la mama la fat
- Accesul la tratament
- Protectia sociala a persoanelor seropozitive
•
In prezent, terapia medicamentoasa le permite persoanele care traiesc cu HIV/SIDA sa aiba o
viata aproape normala. Printre beneficiile tratamentului luat la timp, in mod constant, se numara:
o
Cresterea calitatii vietii
o
Cresterea sperantei de viata
•
Riscul de transmitere a virusului de la mama seropozitiva la fat scade considerabil daca se iau
masuri de precautie precum:
Luarea tratamentului antiretroviral pe timpul sarcinii
Nasterea prin cezariana
Nu se recomanda alaptarea copilului la san
Pentru cateva saptamani este necesar sa i se dea copilului tratament ARV
•
Rolul asociatiilor de pacienti HIV/SIDA este acela de a lupta pentru promovarea si apararea
drepturilor persoanelor seropozitive: dreptul la nediscriminare, incluziune sociala, profesionala si
educatie, dar prioritar ramane asigurarea accesului nediscriminatoriu, gratuit si continuu la tratament
si accesul la servicii medicale, altele decat cele din cadrul Spitalelor de Boli Infectioase

2. CAMPANIA NATIONALA – ZIUA MONDIALA DE LUPTA HIV/SIDA.
Cu ocazia zilei de 1 Decembrie, Ziua Mondiala de lupta impotriva HIV/SIDA, Federatia UNOPA a
organizat o campanie de informare, educare si sensibilizare a comunitatii. Campania s-a desfasurat
in perioada 01.11.2014 – 15.12.2014, atat la nivel central cat si la nivel local, prin intermediul
asociatiilor calaboratoare UNOPA.
Aceasta campanie este o traditie pentru UNOPA si pentru organizatiile membre UNOPA, fiind
realizata anual incepand din anul 2002.
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Activitatile pe care le-am desfasurat in acest an in cadrul Campaniei sunt:
1) 19 campanii locale de informare si educare in comunitate, pentru combaterea stigmatizarii
si discriminarii persoanelor seropozitive. Aceste campanii au fost realizate de 19 organizatii
colaboratoare UNOPA. Campaniile de informare au fost desfasurate in locatii diferite pentru a
acoperi un numar cat mai mare de persoane si au cuprins actiuni de distribuire pliante, materiale
informative, prezervative in cluburi, magazine, stradal, precum si in alte locatii.
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2) 20 dezbateri cu tema „HIV/SIDA – o problema a comunitatii” organizate de asociatiile
colaboratoare UNOPA, in 20 judete ale tarii si Bucuresti. Dezbaterile au urmarit informarea societatii
cu privire la situatia persoanelor seropozitive, dificultatile pe care acest grup vulnerabil le intampina,
precum si prezentarea drepturilor pe care persoanele seropozitive le au. La dezbateri au participat
reprezentanti ai autoritatilor locale, reprezentanti au ONG-urilor locale, reprezentanti mass media.

3) 19 evenimente de comemorare a victimelor HIV/SIDA in Romania si de solidaritate cu
persoanele seropozitive, realizate de asociatiile colaboratoare UNOPA, in 19 judete ale tarii si
Bucuresti. Evenimentele au constat in realizarea de marsuri de solidaritate, funde umane, funde din
lumanari aprinse, lansarea de lampioane si afisarea de mesaje de solidaritate fata de victimele
HIV/SIDA.
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RAPORT FINANCIAR UNOPA 2014
VENITURI UNOPA 2014
DENUMIRE
Sponsorizare JC GENERAL SERVICES J & J
Sponsorizare BMS
Sponsorizare GSK
Sponsorizare ABBVIE
Sponsorizare MSD
Sponsorizare Social Marketing
Finantare Fondul Global
Finantare FDSC Fondul ONG
Donatii PF 2% din impozit pe venit
Cotizatii, contributii membri
Alte finantari
TOTAL

RON

EUR

%

42.750,00
86.461,05
84.230,20
88.653,07
35.000,00
13.128,00
779.071,11
483.368,00
1.955,00
28.000,00
77.264,17

9.500,00
19.213,57
18.717,82
19.700,68
7.777,78
2.917,33
175.777,00
107.415,11
434,44
6.222,22
17.169,82

2,49%
5,03%
4,90%
5,15%
2,04%
0,76%
45,30%
28,10%
0,11%
1,63%
4,49%

1.719.880,60

384.845,78

100,00%
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CHELTUIELI UNOPA 2014
Descriere
Cheltuieli de transport (participanti si personal propriu)
Evenimente organizate de UNOPA
Finantari asociatii membre UNOPA
Brosuri, flyere, pliante, tricouri
Intretinere sediu si chirie
Materiale consumabile pentru birou si evenimente
Piese de schimb, reparatii si asigurari
Salarii personal (inclusiv taxe salariati si angajator)
Colaboratori, conventii civile
Bunuri, echipamente, licente
Servicii diverse terti
Telecomunicatii si curierat
Finantari parteneri
Protocol, reclama, publicitate
Impozite, taxe, comisioane
Alte cheltuieli
TOTAL

RON
56697
311722
90400
31849
45746
29027
10794
676954
14891
8578
27411
84033
322329
5126
7062
52319
1774938

%
3,19%
17,56%
5,09%
1,79%
2,58%
1,64%
0,61%
38,14%
0,84%
0,48%
1,54%
4,73%
18,16%
0,29%
0,40%
2,95%
97,05%
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