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1.
Prezentare UNOPA

VIZIUNEA NOASTRĂ

O lume în care infecţia cu HIV este sub control şi persoanele seropozitive
sunt membri egali într-o societate care nu-i discriminează.

MISIUNEA NOASTRĂ

A promova şi apăra drepturile persoanelor infectate şi afectate de
HIV/SIDA din România.

PRINCIPIILE CARE NE
CONDUC

Dreptul la o protecţie socială adecvată
Dreptul la educaţie şi integrare socio-profesională
Acces egal la servicii şi îngrijiri medicale
Acces la tratament antiretroviral continuu, gratuit şi nediscriminatoriu

VALORI ÎN CARE
CREDEM

Implicarea pacienţilor în procesul de luare a deciziilor
Solidaritate între membrii organizaţiei
Transparenţă
Non-discriminare şi incluziune socială
Echitate socială
Proactivitate
Şanse egale

UNOPA este o orgnizatie nonguvernamentală umbrelă, ai cărei membri s-au unit pentru
atingerea obiectivelor comune pe care le au în apărarea și promovarea persoanelor care
trăiesc cu HIV/SIDA în România.
UNOPA este condusă de Adunarea Generală și Consiliul Director.
Adunarea Generală este formată din reprezentanții legali ai următoarelor organizații:
1.Asociaţia Persoanelor Afectate - Brăila
2.Fundaţia Andreea – Mediaş
3.Asociaţia Benone - Tirgu-Mures
4.Asociaţia Inocentă şi speranţă - Reşita
5.Asociaţia Iris - Vaslui
6.Asociaţia Licurici – Giurgiu
7.Asociaţia Lizucă – Bacău
8.Asociaţia Noi şi Ceilalţi – Bucureşti
9.Asociaţia Noua Speranţă - Petrilă
10.Asociaţia O rază de lumină Mangalia
11.Asociaţia Pro Karma – Tirgu-Mures
12.Fundaţia MGH - Constanţa
13.Asociaţia Red Ribbon – Fălticeni

14.Asociaţia Speranţa Băniei - Craiova
15.Asociaţia Speranţa Copiilor 2000 Bârlad
16.Asociaţia Speranţa în Viitor –
Timişoara
17.Asociaţia Tereza - Botoşani
18.Asociaţia Viaţa şi Speranţa – Giurgiu
19.Asociaţia Noi şi Ceilalţi – Filiala
Braşov
20.Asociaţia Noi şi Ceilalţi – Filiala
Constanţa
21.Asociaţia Noi şi Ceilalţi – Filiala
Prahova
22.Asociaţia Noi şi Ceilalţi – Filiala Arad

Consiliu Director UNOPA:

CristianTraicu
Vice-presedinte

Cristian Rosu
Presedinte

Constantin Vlase
Membru

Lenuta Nastrut
Membru

Ionut Valentin Nita
Membru

Echipa executivă:

Iulian Petre
Director Executiv

Florentina Trandafir
Asistent Financiar

Liliana Cacaraci
Responsabil Financiar

Daniela Manea
Asistent proiect

Geanina Surdu
Coord. Depart. Programe

Catalina Zaharia
Asistent proiect

Viorel Vasile
Asistent Financiar

2.
APĂRAREA ȘI
PROMOVAREA
DREPTURILOR
PERSOANELOR
AFECTATE DE
HIV/SIDA

În anul 2016 am continuat să menținem o comunicare deschisă cu conducerea spitalelor
de infecţioase, autoritățile publice locale și centrale cu competențe în domeniul sănătății,
educației, integrării sociale şi profesionale. Motivul pentru care am urmărit aceste dimensiuni
rezidă din faptul că acestea sunt aspecte care guvernează viaţa unei persoane seropozitive şi care
concură pentru asigurarea calităţii crescute a vieţii.

CONFERINŢE LOCALE
CU AUTORITĂȚI
PUBLICE
Perioada:
iunie - noiembrie
Întâlniri organizate:
5
Județe acoperite:
5 judeţe fără organizaţii
de PLHIV (Cluj, Bihor,
Maramureş, Vrancea,
Slatina)

O serie de întâlniri au purtat denumirea „Persoana seropozitivă, o
prioritate locală” şi au urmărit să ofere ocazia specialiștilor și
autorităților locale să își expună punctul de vedere în identificarea
soluțiilor potrivite și a demersurilor necesare pe plan local, pentru
a se extinde măsurile de prevenire a transmiterii infecției HIV în
comunitate și pentru o creștere a calității vieții persoanelor
seropozitive.
Totodată, ne-am propus să menținem atenția opiniei publice
asupra subiectului HIV/SIDA, pentru o mai bună conștientizare și
responsabilizare în raport cu prevenirea infecției și integrarea
socială a pacienților seropozitivi.
Aceste întâlniri s-au derulat cu precădere în judeţe în care nu există
asociaţii de pacienţi.

Dezbatere cu
autoritățile
publie în
Oradea

Dezbatere
cu
autoritățile
publie în
Baia Mare

DEZBATERI LA NIVEL
ÎNALT DESPRE
PROGRAMUL DE
SĂNĂTATE HIV/SIDA

Perioada:
5 decembrie 2016
Acoperire:
Naţională
Participanţi:
55

Dezbatere
cu
autoritățile
publie în
Vrancea

În data de 5 decembrie 2016, UNOPA, în parteneriat cu Institutul
Național de Boli Infecțioase „Prof. Dr. Matei Balș”, Centrul Român
HIV/SIDA și Academia Europeană de HIV/SIDA a organizat
evenimentul „Programul de tratament HIV în România – prezent şi
perspective”, la care au participat 55 de persoane, medici
infecţionişti din Bucureşti şi din ţară, reprezentanţi ai ONG-urilor
active în domeniu, reprezentanţi ai CNAS, pacienţi, reprezentanți ai
autorităților responsabile cu prevenirea și tratamentul infecției HIV,
reprezentanți ai autorităților responsabile cu protecția socială a
persoanelor seropozitive, jurnalişti.
S-au prezentat datele oficiale cu privire la infecţia HIV în România, s-a
dezbătut Dosarul Electronic de Sănătate beneficii şi riscuri, Cardul de
Sănătate, situaţia analizelor specifice de monitorizare a eficienţei
tratamentului ARV, accesul la servicii medicale şi tratament şi altele.
Cu această ocazie, UNOPA a oferit diplome pentru exprimarea
recunoştinţei organizaţiilor şi persoanelor cu HIV/SIDA pentru
activitatea, implicarea şi profesionalismul medicilor, reprezentanţilor,
jurnaliştilor în domeniul HIV/SIDA.

CREAREA DE CLIPURI
INFORMATIVE
DESPRE
TRATAMENTUL ARV
Perioada: martie –
noiembrie 2016
Acoperire: naţională

În 2016, UNOPA a creat 2 clipuri informative al căror scop este să
atragă atenţia autorităţilor şi publicului larg asupra pericolul
întreruperilor de tratament ARV şi impactul acestora asupra vieţii şi
psihicului persoanelor care trăiesc cu HIV/SIDA.
Aceste clipuri au fost încărcate pe Facebook UNOPA, pe site-ul
UNOPA, a fost diseminat pe platforme de ştiri şi vizionate în cadrul
evenimentelor UNOPA.

Taboul care a stat la baza ideii clipului Lumea Ascunsa - O poveste de dincolo de frica
Artist Alexandra Gherasim

Decupaj din pagina de primire a platformei online prin-ochii-mei.unopa.ro

DEZVOLTAREA UNEI
PLATFORME ONLINE
PRIN OCHII MEI
Perioada: mai –
noiembrie 2016
Acoperire: națională

MEMBRALITATE ÎN
CONSILIUL DE ETICĂ
DIN CADRUL
SPITALELOR

Am dezvoltat această platformă pentru a facilita pentru vizitatori
accesul la informaţii despre activităţile pe care le derulăm pentru
prevenirea întreruperilor la tratament ARV. Informaţiile de pe
platformă conţin rezultate ale dezbaterilor organizate, informaţii
despre tratamentul ARV, clipuri informative, sfaturi pentru jurnalişti
pentru a scrie articole despre tematica HIV/SIDA într-un mod
responsabil.

Consiliul de etică reprezintă forul de autoritate morală constituit în
cadrul spitalelor publice, în vederea garantării punerii în valoare a
principiilor morale sau deontologice în cadrul sistemului de sănătate.
Reprezentanți ai organizațiilor membre UNOPA fac parte din Consilii
de Etică astfel:
- Năstruț Lenuța – Preș. Aş. Iris - Spitalul Judeţean de Urgenţă Vaslui
- Vlase Constantin – Preș. APA Brăila - Spitalul de Pneumoftiziologie
din Brăila
- Vatavu Ana – Preș. Aş. Lizucă - Spitalul Județean de Urgență Bacău,
Spitalul de Pneumoftiziologie Bacău
- Roșu Cristian – Preș. Aş. Noi și Ceilalți - Spitalul Clinic „Dr. Victor
Babeş” București, Spitalul Clinic de Urgență "Sf. Ioan" Bucureşti
- Petre Iulian – Director Executiv UNOPA – Institutul Național de Boli
Infecțioase „Matei Balș”, Spitalul Clinic de Psihiatrie “Prof. Dr.
Al.Obregia”

3.
ACŢIUNE DE

PREVENȚIE ȘI
TESTARE HIV

Și anul acesta ne-am implicat în activități de educare și informare stradale, școli și licee, pe
social media pentru ca una dintre cele mai importante componente în lupta cu virusul HIV este
prevenția. Considerăm că educarea tinerei generații ne aduce cu un pas mai aproape de un viitor
fără HIV.
În ultimii numărul de infecții noi cu virusul HIV, îndeosebi în rândul populaţiei tinere a fost în
continuă creștere. Am urmărit ca prin acțiuni directe să tragem semnale de alarmă cu privire la
această tendință, să pledăm pentru introducerea educației pentru sănătate în învățământul de
masă, să derulăm activități de informare în mai multe dintre județele țării, să încheiem
parteneriate cu școli și licee, protocoale de colaborare cu instituții locale și județene pentru a
derula activități de prevenție.

CAMPANII DE
INFORMARE
STRADALE

Activităţile s-au realizat în 17 localităţi ale ţării de către asociaţiile de
persoane seropozitive cu ajutorul voluntarilor şi au vizat informarea
comunităţii despre infecţia HIV/SIDA şi mijloacele de prevenire.

Perioada: noiembrie –
decembrie 2016
Acoperire:
16 judeţe
Persoane informate:
5000

Asociaţiile membre UNOPA s-au mobilizat şi au realizat o serie
întreagă de evenimente şi activităţi destinate atât informării
comunităţii cu privire la infecţia HIV, cât şi marcării solidarităţii cu
persoanele care trăiesc cu HIV.
Pentru a creşte vizibilitatea acestor acţiuni s-au organizat: funde
umane, marşuri, distribuire de pliante şi fundiţe roşii, lansare de
lampioane, aprindere de candele.

CAMPANII DE
EDUCARE A
ELEVILOR ŞI
STUDENŢILOR

Activităţile de educare a elevilor au vizat discuţii despre mijloacele
de prevenire, metodele de transmitere a infecţiei, despre persoanele
seropozitive şi cât de mult afectează atitudinile de discriminare şi
stigmatizare viaţa acestora.

Perioada:
noiembrie – decembrie
2016
Acoperire: 16 judeţe
Elevi informaţi:
6000

Copiii şi tinerii aparţinând populaţiei generale sunt pe de o parte un
grup vunerabil, (fiind expuşi situaţiilor de risc în trecerea de la
copilărie la viaţa adultă), dar, în acelaşi timp, grup cu mare potenţial
de dezvoltare a comportamentelor responsabile şi nediscriminatorii
pe termen lung, contribuind astfel la dezvoltarea unei societăţi
bazate
pe
toleranţă
şi
nu
pe
stigmatizare.

4.
ACCEPTARE.

COMBATERE
STIGMĂ ŞI
DISCRIMINARE

CABINA PHOTOBOOT Activitatea a urmărit sensibilizarea şi empatizarea populaţiei
generale faţă de persoanele care trăiesc cu HIV, oferindu-le ocazia să
„MESAJE PENTRU
le încurajeze fotografiindu-se cu mesaje pozitive.
TINE”
Perioada: noiembrie –
decembrie 2016
Acoperire: Bucureşti şi
naţional (online)
Participanţi: 2000

Cabina a fost prezentă în cadrul mai multor evenimente care au avut
loc în perioada noiembrie - decembrie: activitate de informare a
studenţilor, congres medical, dezbatere cu privire la Programul
HIV/SIDA în România, ceea ce a făcut ca grupurile implicate în
activitate să fie diverse.

CONCURS NAȚIONAL Derulat cu aprobarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice,
concursul a urmărit încurajarea elevilor să adopte comportamente
DE POSTERE
de acceptare şi deschidere faţă de persoanele seropozitive şi oferirea
„FII INSPIRAT”
Perioada: noiembrie –
decembrie 2016
Acoperire: Naţională
Rezultat: 571 de postere
trimise, peste 200
instituţii şcolare
participante

unei oportunităţi pentru elevi de a reda prin artă o
experienţă/înţelegere proprie legată problematica HIV/SIDA şi
persoanele seropozitive.
Concursul s-a desfasurat cu ocazia Zilei de 1 Decembrie - Ziua
Mondială de luptă împotriva HIV/SIDA, urmărind să atragă atenția
asupra nevoii de deschidere și acceptare a persoanelor care trăiesc
cu HIV/SIDA. Stigmatul HIV/SIDA perpetuează o teamă nejustificată
faţă de acest subiect, faţă de informare sau faţă de testare.
Discriminarea persoanelor infectate cu HIV se dovedeşte a fi poate
cel mai dificil obstacol întâmpinat de programele de
prevenire a infecţiei cu HIV.

Posterul face referire la puterea bolii
(SIDA) de a „separa” oamenii, putere pe
care doar noi prin atitudinea noastră i-o
dăm. Mesajul este de a atenționa
oamenii să trateze cu maturitate și
umanitate persoanele seropozitive.
Tudorof Silviu Constantin, cl. IX, Liceul
de Arta George Georgescu, Tulcea,
Premiul II, Concurs InspiRed

5.
SUPORT.

CONSULTANŢĂ.
NETWORKING

Sprijinirea persoanelor seropozitive pentru a beneficia de protecţie socială adecvată și de
suport psihosocial este o direcție de acțiune prioritară pentru UNOPA.
În anul 2016 am continuat să oferim informații despre modalitățile de accesare a
indemnizațiilor oferite de stat, să facilităm relația cu instituțiile medicale și cu autorităţile publice,
să înțelegem mai bine nevoile în continuă schimbare ale persoanelor care trăiesc cu HIV/SIDA, să
oferim alternative pentru autogestionarea oboselii terapeutice, acceptarea diagnosticului,
integrarea în comunitate, formarea unei perspective optimiste asupra viitorului.

FORUMUL NAŢIONAL
AL PERSOANELOR
SEROPOZITIVE
Perioada: mai 2016
Acoperire: Naţională
Participanţi: 100

GRUPURI DE SUPORT
Perioada: iulieseptembrie 2016
Acoperire: 16 judeţe
Participanţi: aprox. 500

Eveniment cu tradiţie, Forumul Naţional al Persoanelor Seropozitive
Are ca principale obiective oferirea de noutăţi privind infecţia
HIV/SIDA, pentru a discuta implicaţiile sociale, medicale şi
profesionale, pentru comunicare, networking, sharing.
Anul acesta întâlnirea s-a derulat la Predeal şi s-a concentrat pe
discuţii privind eficienta tratamentului, sănătatea reproducerii şi
accesul la servicii medicale

Această activitate este destinată creşterii gradului de informare şi al
aderenţei la tratamentul ARV. Grupurile de suport au fost organizate
de către asociaţii de persoane seropozitive din cadrul Federaţiei
UNOPA şi au fost coordonate de o persoană care are experienţă în
acest tip de activitate.

ÎNTÂLNIRI DE
INFORMARE ŞI
EDUCARE PENTRU
PERSOANE
SEROPOZITIVE
PRIVATE DE LIBERTATE
Perioada: august 2016
Acoperire: Penitenciarele
Giurgiu şi Jilavă
Participanţi: aprox. 250

Întâlnirile au fost organizate de asociațiile membre UNOPA la nivel
local și sunt susținute de un medic infecționist.
În total au fost organizate 4 vizite: 3 la penitenciar Jilava şi 1 vizită la
Penitenciar Giurgiu.
În cadrul fiecărei vizite dl. Dr. Adrian Abagiu a prezentat felul cum
evoluează infecția HIV în organism, modul în care sistemul imunitar
răspunde, care este rolul tratamentului, frecvența cu care acesta se
ia și posibile efecte ale omiterii dozelor, care este gândirea doctorului
când stabilește o anumită schemă de tratament, când și de ce se
schimbă schema de tratament, efectele secundare şi când acestea
devin motiv pentru schimbarea schemei, metode de a scădea
impactul efectelor secundare pe termen lung.

Impresii ale participanților în
urma Forumului Național

SESIUNI DE
INFORMARE PENTRU
CREŞTEREA
ADERENŢEI
Perioada: iulieseptembrie 2016
Acoperire: 16 judeţe
Participanţi: aprox. 500

Sesiunile de informare au fost organizate de către asociaţii de
persoane seropozitive din cadrul Federaţiei UNOPA şi au
beneficiat de prezenţa unui specialist în domenii cu influenţă în
viaţa persoanelor cu HIV/SIDA: relaţia medic-pacient, relaţia
dintre HIV şi tuberculoză, strategii de îmbunătăţire a aderenţei la
tratament, sănătatea reproducerii, rolul administrării corecte a
tratamentului, etc.

În cadrul proiectului „Bursele Dorel Pintilie” s-a urmărit acordarea
PROGRAMUL DE
BURSE DOREL PINTILIE de sprijin financiar pentru persoane seropozitive din România
Perioada: august decembrie 2016
Acoperire: Naţională
Participanţi: 20 aplicaţii
eligibile, 7 burse acordate

care doresc să se dezvolte din punct de vedere personal şi
profesional. Sprijinul financiar putea fi folosit pentru a acoperi
costuri directe ce ţin de taxe de studii, taxe pentru participarea la
cursuri, taxe pentru participarea la diferite forme de ateliere, şcoli
de vară, programe, etc. Proiectul a fost derulat de către Federaţia
UNOPA cu sprijinul financiar al GSK România.

Impresii ale participanților în
urma Forumului Național

SUPORT PRIN
EDUCATOR ÎNTRE
EGALI
Perioada: ianuarie septembrie 2016
Beneficiari: peste 100
persoane seropozitive
Acoperire: Centrul și
nordul Moldovei

SPRIJIN PRIN
SERVICIUL SMS+
Perioada: ianuarie - mai
2016
Beneficiari: peste 250
persoane seropozitive
Acoperire: naţională

Proiectul Suport+ a continuat şi în 2016 cu un educator între
egali, urmărind consilierea persoanelor care trăiesc cu HIV/SIDA
pentru a le ajuta să depăşească anumite dificultăţi de ordin
situaţional ale vieţii curente, suport pentru acceptarea
diagnosticului, în confruntarea cu agravarea bolii sau cu
respingerea socială etc. Principalul scop este depăşirea situaţiilor
dificile din momentul respectiv, oferirea de înţelegere, încurajare,
susţinere, empatie. Această activitate este derulată de la egal la
egal, consilierul fiind de asemenea persoană care trăieşte cu HIV.

Prin serviciul SMS+, pe care pacienţii seropozitivi din România îl
puteau utiliza gratuit prin completarea unui formular existent pe
website-ul programului, http://www.viatacuhiv.ro/, aceştia
puteau primi până la două sms-uri pe zi care să le amintească
momentul în care trebuie să își administreze tratamentul. Prin
completarea formularului, pacienții îşi alegeau orele la care vor
să le fie trimis sms-ul (conform calendarului de tratament stabilit
de medic) și textul personalizat al mesajului pe care vor să îl
primească.

6.
SUPORT
PENTRU
PACIENȚII CU

TUBERCULOZĂ

Anul acesta am continuat să derulăm proiecte al căror scop principal este oferirea de
suport pentru creşterea aderenței la tratament a pacienţilor cu tuberculoză. Aceste proiecte se
derulează cu finanțare din partea Fondul Global de Luptă Împotriva HIV/SIDA, TB şi Malariei
prin Fundaţia Romanian Angel Appeal și în parteneriat cu Asociaţia pentru sprijinirea
pacienţilor cu TB-MDR.

ASIGURAREA DOT ŞI A
SUPORTULUI SOCIAL
PENTRU PACIENŢII CU
TUBERCULOZĂ
Perioada: start proiect decembrie 2016
Acoperire: 6 județe
Beneficiari: 1863 pacienţi cu TB

SUPORT PENTRU
CREŞTEREA
ADERENŢEI PRIN PRIN
STIMULENTE SOCIALE
Perioada: start proiect noiembrie 2016
Acoperire: 6 judete
Beneficiari: 1738 pacienţi cu TB

DOT (Tratamentul direct observat) suport constă în
observarea şi monitorizarea administrării tratamentului
pentru pacienţii incluşi în proiect şi completarea aderenţei
pacientului de către voluntarii proiectului care îşi derulează
activitatea la nivelul dispensarelor TB din 6 judeţe din
România.

Aceste stimulente sociale sunt oferite pacienţilor cu TB
care au avut o aderenţă crescută la tratament şi au
respectat indicaţiile medicului infecţionist.

În funcţie de încadrarea în riscul de neaderenta aceste
stimulente sub formă de tichete sociale pot avea o
valoare de 50 lei/lună sau 80 lei/lună.

Suport psihosocial pentru
creştere aderenţei la
tratament

Pentru pacienţii TB tratamentul este greu de suportat şi de
durată îndelungată, iar asigurarea unui suport psihologic şi
social adecvat joacă un rol important în creşterea şi
susţinerea unei aderenţe crescute, pe toată durata
administrării tratamentului.
Suportul psihologic se realizează prin şedinţe de consiliere
individuale, grupuri de suport, suport telefonic între egali.
Şedinţele de consiliere individuală psihologică şi socială şi
grupurile de suport sunt organizate şi susţinute în cadrul
echipelor multidisciplinare din centrele dezvoltate la nivelul
spitalelor de infecţioase în cele 6 judeţe.
Serviciul de suport între egali se desfăşoară în parteneriat
cu ASPTMR (Asociaţia pentru sprijinirea pacienţilor cu TBMDR) şi constă în apeluri telefonice realizate de către foşti
pacienţi cu tuberculoză care au încheiat cu succes
tratamentul.

Ședință de lucru cu voluntarii DOT, echipele multidisciplinare si organizațiile partenere în proiect

7.
ACTIVITĂȚI PENTRU

DEZVOLTAREA
ORGANIZAȚIONALĂ

În 2016, dezvoltarea profesională a echipei executive a continuat prin participarea la
conferinţe şi evenimente cu tematici relevante pentru activitatea UNOPA.
Urmărind dezvoltarea continuă, UNOPA a aplicat pentru Programul de Creşterea
Capacităţii Organizaţionale derulat de European Patiens Forum (http://www.eupatient.eu/whatwedo/Capacity-Building-programme), al cărui obiectiv este revizuirea planului
strategic UNOPA 2013-2020 şi dezvoltarea de competenţe în comunicare strategică.
Pentru a deveni mai accesibili, în 2016, UNOPA a optimizat site-ul oficial www.unopa.ro
pentru sistemele de operare mobile.
Pe lângă acestea, UNOPA a derulat o activitate de screening şi diagnoză organizaţională
prin care s-a urmărit:
Cunoașterea opiniei beneficiarilor despre modul în care nevoile lor sunt
acoperite de către activităţile federaţiei şi ale asociaţiilor membre
Cunoaşterea modulului în care federaţia şi asociaţiile membre sunt văzute de
către beneficiari, precum şi identificarea nevoilor pentru care nu există
programe.
Identificarea de persoane care doresc să se implice în conducerea asociaţiilor
de persoane seropozitive.
Activitatea de diagnoză a fost condusă de un expert contractat şi s-au folosit
metode precum: aplicare de chestionare reprezentanţilor publici locali, elevilor, beneficiarilor,
întâlniri de discuţii şi focus group.
Concluziile şi rezultatele diagnozei vor fi discutate în prima Adunare Generală UNOPA din
2017 şi vor fi integrate în proiectele viitoare ale federaţiei.

8.
ASPECTE

FINANCIARE

VENITURI 2016

DENUMIRE
Finantare Fondul Global

RON

EUR

%

1,211,645.19

269,254.49

67.24%

311,127.12

68,764.97

17.26%

Sponsorizare BRISTOL MYERS SQUIBB

83885.92

18,540.37

4.65%

Sponsorizare GLAXOSMITHKLINE

77000.00

17,018.46

4.27%

Sponsorizare Johnson and Johnson

52000.00

11,492.98

2.89%

Sponsorizare JC GENERAL SERVICES J & J

40000.00

8,840.76

2.22%

Sponsorizare MERCK SHARP DOHME

9025.46

1,994.80

0.50%

Donatii PF 2% venit

1710.90

378.14

0.09%

15701.34

3,470.29

0.87%

1,802,095.93

399,755.26

100.00%

Finantare FDSC Fondul ONG

Alte venituri
TOTAL

17.26%

4.65%
4.27%
2.89%
2.22%
0.50%

67.24%

0.09%

0.87%

Finantare Fondul Global

Finantare FDSC Fondul ONG

Sponsorizare BRISTOL MYERS SQUIBB

Sponsorizare GLAXOSMITHKLINE

Sponsorizare Johnson and Johnson

Sponsorizare JC GENERAL SERVICES J & J

Sponsorizare MERCK SHARP DOHME

Donatii PF 2% venit

Alte venituri

CHELTUIELI 2016
CHELTUIELI 2016

LEI

EURO

Programele Fondului Global Proiect "Servicii integrate pentru pacienții cu TB din
România" S6

896,208

199,612

Programele Fondului Global Proiect "Tratament sub directa observatie pentru
pacientii TB din Romania" S3

299,113

66,650

Prgramul de cooperare elvetiano-roman, Fondul ONG Proiect "Prin ochii mei"

270,628

59,814

Campania 1 Decembrie-Ziua mondială de luptă
împotriva HIV/SIDA

45,513

10,059

Proiect "Educatie pozitiva"

33,600

7,426

Proiect "Suport+" Iasi

27,639

6,109

Proiect "SMS+" Imedsupport

19,173

4,238

Proiect "Bursele Dorel Pintilie"

17,650

3,901

9,000

1,989

43,736

9,666

1,662,259

369,464

Proiect "Viata cu +" informare in penitenciare
Alte cheltuieli UNOPA (taxe, amortizarea mijloacelor
fixe, diferente de curs valutar, alte servicii)

TOTAL

Lista proiectelor derulate în 2016
 Proiectul EDUCAŢIE POZITIVĂ desfăşurat în parteneriat cu 20 de organizaţii membre din 16 judeţe ale
tării. Scopul proiectului este acela de a asigura o calitate a vieţii crescută pentru persoanele
seropozitive din România, prin succes terapeutic şi integrare socială (iulie – septembrie 2016).
 Proiect VIAŢA cu + finanţat de Bristol-Myers Squibb, derulat cu sprijinul asociaţiilor locale membre
UNOPA. Scopul proiectului este acela de a asigura o calitate a vieții crescută pentru persoanele
seropozitive din România, prin succes terapeutic și integrare socială. Proiectul s-a concentrat
creșterea aderenței la tratamentul ARV în rândul persoanelor seropozitive din 16 județe, precum și al
celor private de libertate din penitenciarele Giurgiu și Jilavă. (aprilie – septembrie 2016)
 Proiect Servicii integrate pentru pacienţii cu TB din România finanţat de Fondul Global de Luptă
Împotriva HIV/SIDA, TB şi Malariei prin Fundaţia Romanian Angel AppAeal, desfăşurat în parteneriat
cu ASPTMR (Asociaţia pentru sprijinirea pacienţilor cu B-MDR). Scopul proiectului este creşterea
aderenţei la tratament pentru pacienţii cu tuberculoză din 6 judeţe din România (1 aprilie 2015 – 31
decembrie 2017).
 Proiect Tratament sub directă observaţie pentru pacienţii cu TB din România finanţat de Fondul
Global de Luptă Împotriva HIV/SIDA, TB şi Malariei prin Fundaţia Romanian Angel Appeal. Creşterea
aderenţei la tratament pentru pacienţii cu Tuberculoză din 6 judeţe din România prin dezvoltarea
unei reţele pentru acordarea de suport social şi DOT suport pentru pacienţii cu TB trataţi în ambulator
în dispensarele TB. (1 aprilie 2015 – 31 decembrie 2017).
 Proiect Prin ochii mei co-finanţat printr-un grant din partea Elveţiei prin intermediul contribuţiei
elveţiene pentru Uniunea Europeană Extinsă. Obiectivul general este respectarea dreptului la viață și
la sănătate pentru persoanele seropozitive din România prin implicarea PLHIV în rezolvarea
problemelor cu care se confruntă, responsabilizarea autorităţilor faţă de furnizarea neîntreruptă a
tratamentului ARV, informarea şi sensibilizarea populaţiei generale privind drepturile persoanelor
seropozitive.
 Proiect Burse Dorel Pintilie finanţat de GSK România a oferit sprijin financiar pentru persoane
seropozitive din România care doresc să se dezvolte din punct de vedere personal şi profesional.
Sprijinul financiar poate acoperi costuri directe ce ţin de taxe de studii, taxe pentru participarea la
cursuri, taxe pentru participarea la diferite forme de ateliere, şcoli de vară, programe, etc. (august decembrie 2016)
 Proiect Suport + finanţat de GSK România a oferit suport pentru formarea a 6 persoane cu HIV/SIDA
pentru a furniza suport între egali în cadrul a 3 centre regionale HIV/SIDA – Bucureşti (Institutul “Prof.
Dr. Matei Balş”), Constantă şi Iaşi. În 2016, suportul între egali a continuat în doar în Iaşi (ianuarieseptembrie 2016).
 Proiect SMS+ finanţat de GSK România, proiectul a oferit un serviciu gratuit tuturor persoanelor care
trăiesc HIV/SIDA din România, obiectivul fiind susținerea persoanelor seropozitive în lupta lor de zi cu
zi cu boala, în special în atingerea unui nivel cât mai ridicat al aderenței la tratament (n.r. aderența la
tratament înseamnă administrarea corectă a tratamentului pentru eficiența lui maximă), vitală în
cazul pacienţilor seropozitivi. (august 2012 – mai 2016)

 Campania InspiRed derulată cu sprijinul mai multor sponsori, a inclus mai multe activităţi (dezbatere
publică, concurs naţional de postere, cabina Photobooth, întâlniri cu beneficiarii, informare în şcoli şi
licee, etc). Derulată cu ocazia zilei Mondială HIV/SIDA campania a urmărit să încurajeze la deschidere,
nondiscriminare față de persoanele ce trăiesc cu HIV/SIDA atunci când au ocazia să le întâlnească ori
să vorbească despre ele. (noiembrie – decembrie 2016).

Multumiri
deosebite sponsorilor
,
UNOPA în anul 2016!

