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Concurs național de postere „Fii inspirat!” 

 

Ești o persoană creativă, spontană? Esti elev și te pasionează artă? Ești cel care de obicei îi pui în mișcare pe cei din 

jurul tău? Atunci hai cu noi în echipa ”InspiRed” să ii inspiram pe cei din jurul nostru la deschidere, informare, toleranță! 

Cum poți face asta?  

Înscriindu-te la concursul de postere „Fii inspirat!” pe care Uniunea Națională a Organizațiilor Persoanelor Afectate 

de HIV/SIDA (UNOPA) îl organizează în perioada 10 noiembrie 2016-16 decembrie 2016, în cadrul campaniei InspiRED – 

o campanie despre oameni cu și fără HIV. Ca participant la concurs poți reda prin artă o experienţă/înțelegere proprie legată 

de problematica HIV/SIDA și persoanele seropozitive. 

Cui se adresează concursul? 

Concursul se adresează elevilor proveniți din scoli și din licee din toată țara. Concursul este structurat pe două categorii de 

vârstă astfel:  

- Categoria 1 – Ciclul gimnazial (elevi din clasele V-VIII) 

- Categoria 2 – Invățământ liceal, profesional ( participanții din această categorie nu vor depăși vârsta de 19 ani la data 

înscrierii în concurs) 

Cum poți participa la concurs? 

 Gasește-ți un profesor care să te coordoneze în realizarea lucrării 

 Citește împreună cu profesorul coordonator bibliografia și regulamentul concursului și stabilește o temă 

pentru posterul pe care vrei să îl realizezi 

 Completează formularul de înscriere 

 Realizează un poster format A2  

 Trimite posterul împreună cu formularul de înscriere la adresa prevăzuta în regulament 

Ce câștigi dacă te decizi să fii parte a echipei IspiRed? 

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

... vei dobândi informații corecte pe care nu le aveai până acum  

... vei fi parte a unei echipe de oameni „faini” care aleg să facă lucruri pentru comunitatea din care fac parte 

....toți participanții la Concurs, elevi și profesori coordonatori, vor obține diplome de participare 

...caștigătorii locurilor I, II și III pentru fiecare categorie de vârstă, vor participa la o festivitate de premiere care va 

avea loc în București și vor fi premiați conform regulamentului 

 ...posterele câștigătoare dar și alte postere selectate de juriu și echipa UNOPA vor fi promovate pe pagina de site, 

facebook și folosite în realizarea de materiale informative și de sensibilizare 

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 Manea. 

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. 

Așteptăm aplicația ta de înscriere și astfel dăm startul unei colaborări frumoase!  
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