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Proiect In My SHOES 

 
...Purtând pantofi de voluntar! 

 

 

Ești o persoană creativă, spontană, energică? Îți place teatrul? Te pasionează binele 

comunității în care trăiești? Atunci, UNOPA te invită să încalți pantofi de voluntar! 

Uniunea Națională a Organizațiilor Persoanelor Afectate de HIV/SIDA (UNOPA) 

desfășoară proiectul In My Shoes, în cadrul căruia organizează o campanie de educare 

HIV/SIDA în rândul tinerilor, prin teatru social și distribuire de materiale informative.  

Ce înseamnă teatru social? Teatrul social reprezintă o formă de teatru interactiv, 

improvizat, cu scop social, care încurajează participanții să ia atitudine, să apere valorile și 

principiile morale în care cred, să răspundă promt răsturnărilor de situație, să găsească soluții 

la problemele identificate.  

Campania de educare HIV/SIDA In My SHOES  conține activități de teatru social, 

derulate de echipe de voluntari, supervizate de un coordonator de teatru social. Temele 

abordate vor face referire la situații de viață, probleme cu care se confruntă persoanele 

seropozitive. 

Scopul activităților este acela de  a informa și sensibiliza tinerii față de efectele 

comportamentelor de discriminare, marginalizare asupra vieții persoanelor seropozitive, 

experimentând pentru o scurtă perioadă, trăirile unei persoane seropozitive sau trăirile celor 

apropiați ei.  

În calitate de voluntar vei face parte dintr-o echipă care desfășoară activități de 

informare și de teatru social în diferite locații, grupuri de 20-30 de tineri: școli, licee, piețe, 

cluburi pentru tineri, la diverse evenimente (concerte, târguri).  

Activitatea se va încheia cu o sesiune de întrebări și discuții pe baza temelor atinse. 
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Astfel se vor oferi celor din public informații corecte despre HIV/SIDA și persoanele 

seropozitive, se vor lămuri miturile apărute în scenetă, drepturile persoanelor seropozitive etc. 

Purtând pantofii de voluntar... 

 ...vei beneficia de o sesiune de instruire, ce se va derula pe parcursul a 3 zile, sub 

îndrumarea coordonatorului de teatru social și a unui formator cu experiență în prevenirea 

HIV/SIDA 

 ...vei învăța și dezvolta abilități necesare teatrului social și de interacționare cu un 

public 

 ...vei experimenta și cunoaște persoane și situații noi 

 ...vei dobândi abilități de gestionare a conflictelor 

 ...îți vei stimula și dezvolta creativitatea, vei descoperi resurse care altfel nu ar 

putea fi accesate 

 ...vei exersa calități de leadership 

 ... vei dezvolta abilități de lucru în echipă 

 ... vei dobândi experiență utilă pentru CV.  

Îți plac acești pantofi de voluntar? Consideri că ți se potrivesc? Atunci înscrie-te 

în procesul de selecție urmând următorii pași: 

PASUL 1: completează chestionarul alăturat 

PASUL 2: realizează un scurt filmuleț in care să te prezinți pe tine și 

motivația ta de implicare în proiect 

PASUL 3: trimite chestionarul completat și filmulețul la adresa de email 

geanina.surdu@unopa.ro 

 Pe baza acestora, echipa de proiect va evalua toate aplicațiile și va selecționa viitorii voluntari ai 

proiectului In My SHOES.  Vom fi încântați să te avem în echipa noastră locală și în grupul mare 

de voluntari! 

Echipa locală va fi compusă din 4 voluntari plus coordonatorul de voluntari, care 

împreună vor organiza minim 7 activități de teatru social în orașul de care aparțin.  

Grupul mare de voluntari reprezintă multitudinea echipelor locale care, fiecare, vor 

desfășura activitățile de informare și teatru social în orașele natale.  
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Aceste activități se vor desfășura în 16 județe ale țării și în București.  

Am pantofii mei de voluntar! Dacă ai pantofi de voluntar, atunci ai echipă, iar toată 

echipa împreună va fi invitată să participe la o sesiune de instruire în care  va obține toate 

informațiile necesare cu privire la teatru social și prevenire HIV/SIDA,  va avea primele ocazii 

de colaborare și de formare a spiritului echipei.  

Perioada în care se vor organiza sesiunile de instruire a voluntarilor va fi decembrie 

2013 – martie 2013. Activitățile de voluntariat  se vor desfașura în perioada aprilie 2014 - 

iunie 2015.  

Pentru mai multe informații, ne puteţi contacta telefonic la 021 319 9329, 0735853592,  

0735853569 ori prin email pe adresa de e-mail geanina.surdu@unopa.ro. Persoane de 

contact: Geanina Surdu, Daniela Ciudesnic. 

Campania de educare HIV/SIDA se organizează în cadrul proiectului In My Shoes  

cofinanțat prin Fondul Tematic pentru Participarea Societății Civile din cadrul Programului de 

Cooperare Elvețiano-Român derulat de catre Uniunea Națională a Organizațiilor Persoanelor 

Afectate de HIV/SIDA (UNOPA) în parteneriat cu UNTEATRU. 

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

este singura federaţie neguvernamentală din România formată din organizaţii ale persoanelor 

afectate de HIV/SIDA, axată pe advocacy pentru promovarea şi apărarea drepturilor 

persoanelor infectate şi afectate de HIV/SIDA din România. 

Asociatia UNTEATRU reprezinta un proiect cultural independent unic, o necesitate in 

contextul social-cultural bucurestean actual. Aparitia unui teatru independent inseamna 

nevoia concretizata de acte culturale, dorinta omului de a fi martorul intamplarii artistice in 

spatii neconventionale. 

Pantofii de voluntar sunt la moda, de aceea așteptăm aplicația ta de înscriere și 

astfel să dăm startul unei colaborări frumoase!  
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