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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 16 judeţe din
România numără peste 1200 de beneficiari, 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:
- promovarea şi respectarea drepturilor persoanelor care trăiesc cu HIV/SIDA
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- 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 2006 UNOPA numara 24 organizatii membre, dupa cum urmeaza:
1. Asociaţia „Noi şi ceilalţi” – Bucureşti
2. Asociaţia „O rază de lumină” - Mangalia
3. Asociaţia „Benone”- Tîrgu-Mureş
4. Asociaţia „O şansă pentru viitor”- Paşcani
5. Asociaţia „Licurici” – Giurgiu
6. Asociaţia „Zâmbete de copii” – Galaţi
7. Asociaţia „Lizuca ” – Bacău
8. Asociaţia „Glasul inimii” – Iaşi
9. Asociaţia „Vocea Sperantei” – Prahova
10. Asociaţia “Neghiniţă”- Tîrgovişte
11. Asociaţia “Viaţă şi Speranţă” – Giurgiu
12. Asociaţia „Alexiana” - Piatra Neamţ
13. Asociaţia „Pro Sănătatea 2000”- Constanţa
14. Asociaţia „Tereza” - Botoşani
15. Asociaţia „Speranţa Băniei” - Craiova
16. Asociaţia „Inocenţă şi speranţă” - Reşiţa
17. Asociaţia „Iris” - Vaslui
18. Asociaţia „Speranţa Copiilor 2000” - Bârlad
19. Asociaţia „Îngerii păzitori” - Medgidia
20. Fundaţia „Andreea” – Mediaş
21. Asociaţia “Fundiţa Roşie” - Piatra Neamţ
22. Asociaţia “Pro Karma” – Tîrgu-Mureş
23. Asociatia Noua Speranta”- Petrila
24. Asociatia “Red Ribbon”- Falticeni
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PROIECTE DERULATE DE UNOPA IN 2006

1.Proiectul:
"Initiativa pentru promovarea/apararea drepturilor persoanelor care traiesc cu
HIV/SIDA”
Finantator: Fondul Global de Combatere a HIV/SIDA, TBC si Malarie prin UMP - Ministerul
Sanatatii.
Scopul proiectului a fost dezvoltarea capacitatii organizationale si operationale a celor 22 de
organizatii de PLWHA membre UNOPA pentru a apara si promova eficient drepturile
persoanelor care traiesc cu HIV/SIDA din Romania
Proiectul s-a derulat pe perioada 2004-2006, in parteneriat cu 22 organizatii membre UNOPA.
Proiectul, prin monitorizarea respectării drepturilor persoanelor infectate şi afectate de
HIV/SIDA, a contribuit la imbunătăţirea promovarii şi respectarii drepturilor PLWHA în
România, la corectarea situaţiilor de încălcare, la revizuirea legislaţiei şi a politicilor sociale din
domeniu şi la creasterea calitatii serviciilor medicale şi de asistenţă psihosocială. Procesul de
monitorizare a avut in vedere in primul rand identificarea cazurilor de incalcare de drepturi si
initierea de masuri si demersuri pentru corectarea acestor cazuri, dorindu-se in final imbunatatirea
calitatii vietii PLWHA.
In primul trimestru al anului 2006 au fost trimise de catre organizatiile membre UNOPA rapoarte
de monitorizare, care cuprindeau incalcari de drepturi ale PLWHA, pe urmatoarele axe :
Tratament (antiretroviral, si pentru infectiile oportuniste ) si servicii de sanatate (medicale si
psiho-sociale)
Protectie sociala (legislatie, facilitati )
Dreptul la confidentialitate/ Discriminare (in spitale, scoli, institutii publice si private)
Organizatiile membre UNOPA au intreprins o serie de demersuri, interventii pentru solutionarea
cazurilor de incalcare a drepturilor PLWHA, cum ar fi:
Lobby si advocacy la nivel local pentru respectarea drepturilor persoanelor care traiesc cu
HIV/SIDA din Romania
Adrese, memorii, pentru semnalarea cazurilor de incalcare, catre institutiile autorizate (primarii,
DJASPC, Consiliile locale etc)
Interventii directe, audiente la persoanele autorizate din cadrul institutiilor publice;
Publicatii locale in presa locala;
UNOPA a realizat in primul trimestru al anului 2006 un raport privind respectarea drepturilor
persoanelor care traiesc cu HIV/SIDA din Romania care a fost diseminat catre Institutiile Publice
si ONG-urile din sectorul HIV/SIDA.

2. Proiectul:
“Implicarea organizatiilor de persoane care traiesc cu HIV/SIDA in furnizarea serviciilor
sociale”
Finantator: Fondul Global de Combatere a HIV/SIDA, TBC si Malarie prin UMP - Ministerul
Sanatatii.
Proiectul se deruleaza pe perioada 2005-2008, in parteneriat cu 19 organizatii membre UNOPA.
Scopul proiectului este creşterea capacitatii organizaţiilor de PLWHA de a răspunde in mod
eficient si sustenabil nevoilor PLWHA

5

Strategia proiectului a fost aceea de a contribui print-un efort coordonat şi în colaborare cu
organizaţiile de PLWHA membre la creşterea calităţii vieţii PLWHA prin:
 creşterea aderenţei la tratament prin oferirea de informaţii medicale, prin consolidarea
relaţiei medic-pacient;
 creşterea accesului la serviciile de asistenţă psihosocială şi administrative existente în
sistemul public ca rezultat al asistenţei psihosociale acordate de organizaţiile de PLWHA;
 reintegrare socială şi profesională ca rezultat al serviciilor de asistenţă psihosocială,
cursuri de pregatire vocaţională, activităţi educativ–recreative, servicii oferite de
organizaţiile de PLWHA;
 identificarea situaţiilor de discriminare şi încurajarea atitudinilor de apărare a propriilor
drepturi prin asistenţă juridică oferită de organizaţiile de PLWHA;
 reducerea riscului de transmitere a infecţiei prin serviciile de grupuri de suport, peer
counseling, activităţi de informare, educare, comunicare (IEC) oferite de organizaţiile de
PLWHA
Fiecare organizatie membra UNOPA, si-a dezvoltat propriul pachet de servicii, cu ajutorul unei
echipe formata din: 1 coordonator local, 1 personal pihosocial/specializat, care a fost asigurata
prin intermediul proiectului. Astfel, personalul angajat de UNOPA la nivel local, in cadrul celor
19 organizatii membre, partenere in proiect au implementat activitatile proiectului conform
planului de lucru si au prezentat lunar rapoarte de activitate narative si financiare, in baza
instrumentelor de lucru puse la dispoziţie de echipa centrala UNOPA. Pentru coordonarea
implementării proiectului la nivel local, echipa centrala UNOPA a oferit asistenta tehnica echipei
locale in urma solicitărilor.
Pe parcursul proiectului, la sfarsitul anului 2006 se realizasera urmatoarele activitati:
 9 misiuni de teren, pentru evaluarea iniţiala, monitorizarea, supervizarea, asistenta tehnica
evaluarea finala a proiectului;
 intalniri de lucru cu echipa centrala +locala pentru coordonarea implementari;
 cursuri de instruire echipa locala si Board in managementul serviciilor sociale si
planificare strategica;
 cursuri de pregatire vocationala pentru beneficiarii organziatiilor member UNOPA ;
 16 intalniri de lucru cu autoritatile si presa la nivel local;
 705 vizite de asistenta sociala la domiciliu, fiind vizitate cate 1412 beneficiari
 128 sedinte grupuri de suport adulti;
 92 şedinţe grupuri de suport de tip peer counselling cu tinerii seropozitivi;
 tabere cu tineriii seroppozitivi din organzaitiile member UNOPA;
 32 excursii cu tinerii seropozitivi din organzaitiile member UNOPA;
 21 activitati practice ( sah, desen, fotografie etc)
 75 aniversari zile onomastice ale tinerilor seropozitivi, beneficiari ai organizatiilor
membre UNOPA ;
 întâlniri IEC (informare, educare si comunicare ) intre tinerii si specialisti invitati (medic
infectionsit, medic ginecolog, psiholog, specialsit in legislatie etc);
 25 întâlniri IEC (informare, educare si comunicare ) intre parintii copiilor seropozitivi si
specialisti invitati (medic infectionsit, medic ginecolog, psiholog, specialsit in legislatie
etc)
 sedinte Consiliu Director UNOPA
 20 documente de planificare strategica elaborate de organziatiile de persoane care traiesc
cu HIV/SIDA
 1 website UNOPA actualizat
 1 Conferinta Nationala UNOPA
 1 Forum Anual al persoanelor care traiesc cu HIV/SIDA;
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S-au editat o serie de brosuri cum ar fi: Retea de Tineri Activisti UNOPA „Luptatorii”;
„Traind cu HIV/SIDA”; “Retea membrii UNOPA”; de asemenea au fost editate si brosuri
de prezentare a organizatiilor membre UNOPA, flyere UNOPA si carti postale;

Desi activitatile la nivelul celor 19 organizatii membre UNOPA, implementatoare ale proiectului,
sau sfarsit la sfarsitul lunii martie 2006, organizatiile continua sa ofere pe plan local servicii de
tip peer. Ca rezultat a continuarii derularii serviciilor precum si a existentei retelei locale de
sprijin, a crescut vizibilitatea si credibilitatea celor 19 organizatii membre UNOPA.
3. Proiectul:
„Advocacy pentru creşterea calităţii vieţii persoanelor care trăiesc cu HIV/SIDA in
România”
Finantator: Fondul Global de Combatere a HIV/SIDA, TBC si Malarie prin UMP - Ministerul
Sanatatii.
Proiectul se deruleaza pe perioada 2006-2007, in parteneriat cu 17 organizatii membre UNOPA.
Scopul proiectului este imbunatatirea calitatii vietii PLWHA din Romania prin dezvoltarea
sistemului national sanatate, ingrijiri medicale si psiho-sociale in sensul cresterii gradului de
satisfacere a nevoilor acestora
UNOPA, prin acest proiect, si-a propus sa contribuie la dezvoltarea sistemului de ingrijiri
medicale si suport-psihosocial adresat PLWHA, prin :
 Realizarea unei analize a corespondentei sistemului de ingrijiri medicale si suport psihosocial cu nevoile actuale ale PLWHA;
 Identificarea corecta a nevoilor PLWHA si comunicarea acestor nevoi factorilor politici
de decizie pentru a avea o baza concreta, reala in elaborarea politicilor publice sau
imbunatatirea celor existente.
 Monitorizarea implementarii politicilor publice pentru a vedea in ca masura acestea
satisfac nevoile de ingrijire, tratament, asistenta sociala si suport psihosocial ale PLWHA.
UNOPA doreste ca prin proiectul “Advocacy pentru creşterea calităţii vieţii persoanelor care
trăiesc cu HIV/SIDA in România” sa transmita factorilor politici de decizie din sectorul
HIV/SIDA, o analiza a nevoilor PLWHA si sa se asigure ca nevoile PLWHA si recomandarile
obtinute din analiza satisfacerii acestor nevoi prin sistemul national de servicii de sanatate,
ingrijiri, asistenta sociala si psihosociala, vor fi integrate in Strategia Nationala HIV/SIDA 20082013 si in Planul National de implementare a acesteia.
4. Proiectul:
"Conferinta Nationala pentru educarea parintilor in vedera oferirii de suport. HIV/SIDA si
prevenirea abandonului familial si emotional"
Finantator: Departamentul de Agricultura al Statelor Unite ale Americii (USDA) prin programul
International Partnership for Human Development (IPHD) si Asociatia Caritas – Bucuresti
Proiectul a fost derulat in perioada 2004 – 2006. Prin acest proiect UNOPA a contribuit la
cresterea capacitatii celor 22 de organizatii de PLWHA membre UNOPA de a raspunde nevoilor
persoanelor infectate/afectate HIV/SIDA in vederea prevenirii abandonului familial si emotional
in randul persoanelor care traiesc cu HIV/SIDA.
Activitatile proiectului au constat in desfasurarea unei conferinte de formare privind educarea
parintilor in vedera oferirii de suport. HIV/SIDA si prevenirea abandonului familial si emotional
pentru 44 de parinti lideri din 22 de organizatii membre UNOPA. Urmatorul pas l-a constituit
organizarea si derularea de grupuri de suport, lunare, sustinute de parinti pentru parinti cu copii
seropozitivi, in 22 de organizatii membre UNOPA pentru prevenirea abandonului familial si
emotional al persoanelor care traiesc cu HIV/SIDA. Participarea si implicarea parintilor la
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grupurile de suport a condus la intelegerea de catre acestia a problemelor familiale cu care se
confrunta si la imbunatatirea abilitatilor emotionale si sociale da a relationa cu propriul copil.
Parintii au constientizat importanta cunoasterii diagnosticului, fiind informati in cadrul
grupurilor de suport asupra consecintelor dezvaluirii sau nedezvaluirii diagnosticului. Pe
parcurusul desfasurarii grupurilor de suport s-a format o retea de suport intre organizatie si alti
specialisti ( medici, psihologi, asistenti sociali) la nivel local.
UNOPA a monitorizat si a oferit pe parcursul proiectului asistenta tehnica, privind derularea
grupurilor de suport de catre cele 22 de organizatii membre UNOPA.
5. Proiectul:
„Forumul National al tinerilor activisti UNOPA 2006”
Finantatori: UNICEF si GlaxoSmithKline
Scopul proiectului a fost dezvoltarea retelei la nivel national si crearea de legaturi cu retele
regionale ale tinerilor care traiesc cu HIV/SIDA in Europa si Asia Centrala, pentru combaterea
stigmei si a discriminarii si pentru a mentine atentia asupra rolului decisiv pe care il joaca tinerii
ca resursa in raspunsul la HIV/SIDA
Proiectul a fost implementat in trei etape:
1. O prima etapa a constat in desfasurarea, in perioada 15 -20 iunie a unui Training pentru tinerii
seropozitivi membrii ai Retelei de Tineri Activisti „Luptatorii”, a carui tema a fost: comunicarea
in retea si atragerea de fonduri din comunitate. Training-ul a avut loc la Bran, judetul Brasov si
au participat 20 membrii ai Retelei de Tineri Activisti
Cursul a abordat doua teme majore, modul de lucru in retea si strangerea de fonduri, incluzand
prezentari si discutii focalizate pe :
- comunicarea in interiorul retelei si modalitati de a face ca reteaua sa fie functionala;
- strangerea de fonduri la nivelul comunitatii;
2. A doua etapa a constat in organizarea, in perioada 14 -15 iulie 2006 a Forumului National al
Tinerilor Seropozitivi.
Scopul forumului a fost de a încuraja dialogul şi schimbul de experienţă între tinerii
infectaţi/afectaţi de HIV/SIDA şi de a creşte capacitatea reţelei adulţilor seropozitivi de a oferi
sprijin adolescenţilor/tinerilor seropozitivi.
La eveniment au participat un numar de 32 tineri seropozitivi, cu vârste între 15-25 ani,
reprezentând diferite reţele ale tinerilor infectaţi/afectaţi de HIV/SIDA din România şi din
regiune, alaturi de specialisti care activeaza in sectorul HIV/SIDA.
Tinerii au apreciat posibilitatea de a participa la forum, pentru ei fiind o ocazie de a se cunoaşte
şi de a pune bazele unei colaborări. Mulţi participanţi cu potential de lideri în reţelele din care
provin au exprimat dorinţa puternică de a continua această muncă de advocacy şi de a colabora.
Prin faptul ca a reunit pentru prima data diferite retele ale tinerilor seropozitivi din tara si
strianatate, Forumul a reprezentat un eveniment unic organizat până în accel moment în România.
În acelaşi timp, forumul reprezintă un prim pas în conturarea/structurarea unui demers comun al
tinerilor seropozitivi în promovarea şi apărarea drepturilor persoanelor infectate/afectate de
HIV/SIDA.
3. A treia etapa a constat in desfasurarea, in perioada 02-06 Septembrie 2006 la Sinaia, Hotel
Regina, a Cursului de Advocacy folosind metoda peer-drama;
Organizarea Cursului de advocacy folosind medota peer-drama, pentru tinerii membrii ai Retelei
de Tineri Activisti UNOPA, a constituit ultima etapa a proiectului „Forumul National al tinerilor
activisti UNOPA 2006”.
Cursul a avut loc la Sinaia, Hotel Regina, in perioada 02-06 Septembrie 2006, si au participat 21
tineri seropozitivi membri ai Retelei de Tineri Activisti UNOPA “Luptatorii”, 7 tineri voluntari
ARAS, insotitori din partea UNOPA.
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Scopul training-ului a fost acela de a oferi cunostintele si dezvoltarea abilitatilor necesare in
activitatea de peer drama la tinerii membrii ai Retelei de Tineri Activisti "Luptatorii", cuprinzand
urmatoarele activitati :
- pregatire pentru interpretare ;
- planificarea si dezvoltarea unui scenariu dramatic, punerea in scena si repetitiile pentru
reprezentatii;
- reprezentatiile;
- discutii si evaluare;
Tot in cadrul acestui proiect s-au mai realizat:
 filmul de prezentare al Retelei de Tineri Activisti „Luptatorii”, care a fost diseminat
catre organizatiile active in sectorul HIV/SIDA
 o serie de 3 postere avand ca tema discriminarea persoanelor seropozitive, destinate
sistemului sanitar, sistemului de invatamant si sistemului de asitenta sociala.
Acest proiect a reprezentat, prin facilitarea implicării directe a copiilor şi adolescenţilor
seropozitivi în promovarea şi apărarea drepturilor persoanelor infectate şi afectate HIV, un
răspuns concret la evoluţia misiunii UNOPA, a procesului de emancipare a persoanelor afectate
de HIV/SIDA din România, şi, în mod special, la nevoile de implicare activă în probleme şi
decizii care îi afectează direct, nevoi exprimate de adolescenţii şi tinerii din cadrul federaţiei.

6. Proiectul:
“Dezvoltarea capacităţii tinerilor seropozitivi din România pentru implementarea
programelor de educaţie între egali (Peer-education)”
Finantator: USAID prin JSI Research and Training Institute
Proiectul „Dezvoltarea capacităţii tinerilor seropozitivi din România pentru implementarea
programelor de educaţie între egali (Peer-education)” s-a derulat in perioada 01 Mai – 31
Septembrie 2006.
Scopul proiectului l-a constituit formarea de peer-eductors în educaţia sexuală si sănătatea
reproducerii, care să deruleze activităţi de informare privind educaţia sexuală şi sănătatea
reproducerii în grupul ţintă (peers) şi care să promoveze abilităţi / deprinderi sănătoase pentru
viaţa de familie şi de cuplu.
Proiectul a vizat dezvoltarea in randul organizatiilor membre UNOPA a capacitatii institutionale
de a oferi tinerilor seropozitivi din Romania servicii de peer-education pe componenta de
sanatatea reproducerii si sexualitatii.
Pentru a raspunde acestor nevoi UNOPA a organizat un training, in urma caruia tinerii
adolescenti seropozitivi au primit informatii despre: anatomia aparatului reproducător / genital
feminin şi masculin; fiziologia aparatului reproducător / genital feminin şi masculin; BTS,
HIV/SIDA, infecţii ale aparatului reproducător; metodele contraceptive specifice PLWHA;
sarcina la femeile seropozitive; serviciile care le ofera un centru de planificare
Tot in urma acestui training tinerii seropozitivi si-au insusit o serie de abilitati cum ar fi: de
ascultare activă (încurajarea peer-ului să vorbească deschis şi liber) şi de comunicare; de a
furniza informaţii noi, corecte despre HIV/SIDA, BTS-uri, infecţii ale aparatului reproducător ,
metode contraceptive etc; să recunoască si sa exprime emoţiile celorlalţi; să transmită în mod
convingător mesaje afective-verbal şi nonverbal; să exprime empatie faţă de PLWHA; de
negociere (a insista asupra practicării sexului protejat); de a găsi soluţii creative la diferitele
probleme, de a lucra in echipa etc
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7. Proiectul:
“Campanie Nationala 2005-2006: Deschide-ti inima”
Finantator: USAID prin JSI Research and Training Institute
In perioada Decembrie 2005 - Ianuarie 2006 UNOPA a derulat proiectul “Campania Nationala
Deschide-ti inima”, finantat de JSI /USAID, al carui scop a fost combaterea atitudinilor
discriminatorii impotriva persoanelor care traiesc cu HIV/SIDA, din Romania.
UNOPA a fost partener in cadrul acestei campanii, colaborand la organizarea activitatilor din
cadrul campaniei. In cadrul proiectului au participat 15 de organizatii membre UNOPA din 13
judete ( Constanta, Giurgiu, Caras-Severin, Bacau, Neamt, Mures, Dolj, Galati, Sibiu, Vaslui,
Suceava, Botosani, Dambovita ) si Bucuresti.
Organizatiile membre UNOPA partenere in acest proiect au implementat la nivel local activitati
de lobby si advocacy pentru combaterea discriminarii si stigmatizarii pe criteriul HIV/SIDA, cum
ar fi :
 Marsuri si funde umane pentru comemorarea victimelor HIV/SIDA
 Mese rotunde cu autoritatile si cu factorii de decizie la nivel local
 Conferinte de presa, emisiuni radio-tv
 Activitati de informare si educare a comunitatii
In cadrul acestei campanii UNOPA a organizat concursul de fotografie „Lumea vazuta prin ochii
mei”, concurs la care au participat un numar de 17 echipe de tineri seropozitivi. Coordonatorii
acestor echipe au beneficiat de instruire in cadrul junui training in care au fost initiati in arta
fotografiei si in comunicarea vizuala. In concurs au fost inscrise 166 de fotografii, care au fost
impartite pe 10 domenii. 10 tineri au fost premiati in cadrul acestui concurs. Tot in cadrul acestui
concurs un tanar seropozitiv a realizat mai multe videoclipuri avand ca tema combaterea
discriminarii si stigmatizarii pe criteriul HIV/SIDA.
In parteneriat cu JSI si Ministerul Sanatatii, UNOPA a organizat o serie de concerte ale formatiei
„Vita de vie”, alaturi de trupa organizatiei membre UNOPA din Iasi „Glasul Inimii”, in 6 orase
din tara: Oradea, Lugoj, Iasi, Medgidia, Giurgiu si Bucuresti. Aceste concerte au avut ca mesaj
sloganul Campaniei „Deschide-ti Inima” si au avut o mare audienta, peste 5000 de tineri asistand
la acestea. Un loc important in cadrul acestor concerte, alaturi de formatia „Vita de Vie” si
trupele rock invitate, l-a avut trupa de voluntari din cadrul Asociatiei „Glasul Inimii” din Iasi,
care au cantat doua piese in fiecare concert, cu un mare impact asupra publicului.
8. Proiectul:
“Campanie Nationala 2006-2007: Deschide-ti inima. Sunt la fel ca tine!”
Finantator: USAID prin JSI Research and Training Institute
Continuand o traditie a activitatilor ocazionate de Ziua Mondiala AntiSIDA, 1 decembrie, in anul
2006 UNOPA a continuat activitatile de tip campanie in vederea combaterii discriminarii si
stigmatizarii persoanelor seropozitive in Romania. In acest proiect au fost implicate 20 de
organizatii membre UNOPA din 16 judete si Bucuresti. Acestea au desfasurat activitati de tipul:
 Marsuri si funde umane pentru comemorarea victimelor HIV/SIDA
 Mese rotunde cu autoritatile si cu factorii de decizie la nivel local
 Conferinte de presa, emisiuni radio-tv
 Activitati de informare si educare a comunitatii
Pentru lansarea “Campaniei Nationale: Deschide-ti ochii. Sunt la fel ca tine” a fost organizata o
Conferinta de presa, la care au participat reprezentati ai Institutiei Prezidentiale, Ambasadei
Americii, Ministerului Sanatatii Publice, JSI, UNOPA. Un tanar reprezentat al Retelei de Tineri
Activisti „Luptatorii” a sustinut un emotionant discurs, intitulat “Mesaj din partea PLWHA”.
Campania Nationala “Deschide-ti inima. Sunt la fel ca tine!” a continuat cu organizarea a doua
evenimente pentru a marca celebrarea zilei de 1 Decembrie, Ziua Mondiala de Lupta impotriva
SIDA.
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EVENIMENTE PUBLICE UNOPA IN 2006
1. Festivitatea de premiere a Concursului de Fotografie „Lumea vazuta prin ochii mei”
Evenimentul organizat de catre UNOPA in parteneriat cu JSI a avut loc un data de 3 mai 2006, la
Centrul Cultural al Ambasadei Americii la Bucuresti.
La acest eveniment au participat oficialitati din partea Ambasadei Americii, USAID Romania,
JSI, UNOPA, invitati din partea institutiilor si organizatiilor active in sectorul HIV/SIDA, artisti,
si nu in ultimul rand, 22 de tineri participanti in cadrul concursului de fotografie.
In cadrul acestui eveniment a avut loc si expozitia de fotografie in care au fost expuse un numar
de 40 de fotografii din cele 166 fotografii inscrise in concurs.
Cei 10 tineri castigatori au fost premiati, dar toti tinerii participanti la acest eveniment au declarat
cu bucurie ca cel mai mare premiu pentru ei a fost acela ca si-au vazut lucrarile expuse si ca au
avut ocazia de a participa la un astfel de concurs.

2. Participarea la Targul de Sanatate 2006
In perioada 09 -11 Iunie 2006, UNOPA a participat la “Targul de Sanatate”, organizat la
Romexpo Bucuresti, de catre Centrul National de Studii pentru Medicina Familiei. La eveniment
au fost prezente atat organizatiile neguvernamentale care activeaza in sectorul HIV/SIDA, cum ar
fi :ARAS, RAA, ADV cat si alte ONG-uri cu diferite domenii de activitate: ONPHR, CPSS,
Y4Y, SECS etc.
Echipa UNOPA impreuna cu voluntarii UNOPA, au participat la amenajarea standului de
prezentare cu: materiale informative pe HIV/SIDA (brosuri, pliante etc), afise, prezervative,
flyere de prezentare UNOPA. Voluntarii UNOPA au prezentat publicului interesat, activitatile
derulate de catre cele 24 de organizatii membre UNOPA, precum serviciile oferite PLWHA.

3. Forumul Tinerilor Seropozitivi 2006
In perioada 14 -15 iulie 2005, în Sala de Conferinţe a Casei ONU a avut loc un eveniment in
premiera in Romania „Forumul Tinerilor Seropozitivi”, organizat de UNOPA in parteneriat cu
UNICEF Romania.
La eveniment au participat reprezentanţii ai reţelelor de tineri seropozitivi (formale sau
informale) din România, invitaţi din străinătate, care s-au reunit atat pentru a dialoga si pentru a
schimba experienta, cat si din dorinta de a creste capacitatea reţelei adulţilor seropozitivi de a
oferi sprijin adolescenţilor/tinerilor seropozitivi.
Astfel evenimentul a reunit un numar de 32 tineri seropozitivi, cu vârste între 15-25 ani,
reprezentând diferite reţele ale tinerilor infectaţi/afectaţi de HIV/SIDA din România şi din
regiune:
 Reţeaua de Tineri Activişti UNOPA, “Luptătorii”
 Reţeua de tineri care activează în cadrul celor 3 Cluburi ale Tinerilor coordonate de
Fundaţa „Alături de Voi” (ADV)
 Reţeua de tineri din cadrul Asociaţiei Române Anti-SIDA (ARAS)
 Reţeua Regională de combatere a excluderii sociale a tinerilor afectati de HIV/SIDA
(SEYPA) – coordonată de Romanian Angel Appeal (RAA)
 Asociaţia pentru apărarea drepturilor, reintegrării sociale a persoanelor care trăiesc cu
HIV/SIDA „CREDINŢA” – organizaţie republicană obştească din Republica Moldova
Reţeaua Internaţională a tinerilor care trăiesc cu HIV/SIDA „Young Positives” (Olanda) –
afiliată reţelei internaţionale a persoanelor seropozitive (GNP+)
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In cadrul Forumul au fost dezbatute pe parcursul a 7 sesiuni de lucru, teme privind combaterea
atitudinilor discriminatorii in randul PLWHA si prevenire infectiei cu HIV. Fiecare sesiune s-a
concretizat in discutii libere, prezentari si grupuri de lucru, punandu-se accentul pe gasirea de
solutii si pe stimularea implicarii tinerilor infectaţi/afectaţi HIV/SIDA în luarea deciziilor
privitoare la politici sau programe de acces universal la tratament, acces la informare sau educaţie
şi formare de abilităţi
Printre subiectele principale abordate in Forumului s-au numarat:
- principalele activităţi derulate de reţelele tinerilor seropozitivi din Romania şi din regiune;
- problemele cu care se confrunta reţelele tinerilor infectaţi/afectaţi de HIV/SIDA;
- adolescenţii cu risc crescut de infectare HIV;
- rolul reţelelor naţionale şi regionale în activităţi tip advocacy pentru integrarea tinerilor
seropozitivi;
- rolul tinerilor infectaţi/afectaţi de HIV/SIDA în conştientizarea comunităţii cu privire la stigma
şi discriminarea tinerilor seropozitivi.
4. Conferinta Nationala UNOPA
UNOPA a organizat in perioada 04-05 Octombrie 2006, la Hotelul Residence din Bucuresti
Conferinta Nationala UNOPA cu tema „Implicarea organizatiilor de PLWHA in furnizarea de
servicii adresate PLWHA”.
Acest eveniment a fost parte integranta a proiectului „Implicarea organizatiilor de PLWHA in
furnizarea de servicii adresate PLWHA”, finantat de catre Fondului Global de combatere
HIV/SIDA TBC si Malarie prin UMP - Ministerul Sanatatii. In organizarea acestui evenimet
UNOPA a primit sprijinul Companiei Abbott.
Conferinta Nationala UNOPA a fost un eveniment gandit in sensul de a reuni reprezentanti din
cadrul organizatiilor persoanelor afectate de HIV/SIDA, ai organizatiilor active in sectorul
HIV/SIDA, ai institutiilor publice, precum si reprezentanti ai Ministerului Sanatatii, Ministerului
Muncii, Ministerului Educatiei si Cercetarii, Institutului National de Boli Infectioase „Prof Dr
Matei Bals” etc. La Conferinta au participat 69 de invitati din Bucuresti si 13 judete (ClujNapoca, Constanta, Galati, Caras-Severin, Giurgiu, Neamt, Suceava, Botosani, Dolj, Mures,
Hunedoara, Vaslui, Bacau).
In cadrul Conferintei au fost organizate 2 ateliere de lucru :
- Un atelier cu tema „Situatia actuala a tratamentului si a ingrijirilor medicale acordate
PLWHA”, moderat de d-l Eduard Petrescu, Coordonator National UNAIDS si Rosu Cristian,
Presedintele UNOPA. In cadrul acestui atelier de lucru, s-au dezbatut probleme legate de
tratamentul ARV si al bolilor oportuniste, asistenta medicala si psiho-sociala acordata PLWHA,
efecutarea analizelor medicale specifice persoanelor seropozitive. La atelier a participat un
numar de 23 de persoane.
- Un atelier cu tema „ Situatia actuala a protectiei sociale acordate PLWHA”, moderat de d-na
Valentina Contescu Consilier al Primului Ministru / Presedinte CNSPC/CCM si d-na Cristina
Bucata, Director executiv UNOPA. In cadrul acestui atelier au participat 29 de persoane si s-au
dezbatut probleme legate de serviciile de protectie sociala acordate PLWHA, de confidentialitate,
recunoasterea vinei statului roman pentru infectarea copiilor in spitale, prevederile legale
reglementate de legea 519 si 584, integrarea socio-profesionala a tinerilor seropozitivi etc
In cadrul acestei conferinte a fost realizata o expozitie in cadrul careia cele 24 organizatii membre
UNOPA au avut ocazia sa isi expuna materialele realizate in cadrul activitatilor realizate cu
beneficiarii si au fost prezentate o serie de filmulete realizate de tineri seropozitivi.
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In cadrul conferintei au fost lansate si posterele realizate de catre Reteaua de Tineri Activisti
„Luptatorii” in cadrul proiectului finantat de UNICEF. Totodata a fost realizata premierea
Concursului de proiecte organizat de catre UNOPA cu sprijinul UNICEF, in cadrul careia un
numar de 7 tineri au fost premiati pentru proiectele scrise si depuse in concurs. Premierea a fost
realizata de catre dl Pierre Poupard – Reprezentant UNICEF.
5. „Camarazi de cursa lunga”
Evenimentul a fost organizat de UNOPA in parteneriat cu Institutul National de Boli
Infectioase “Prof Dr Matei Bals” cu ocazia Zilei de 1 decembrie, Ziua Mondiala AntiSIDA. La
acest eveniment au participat reprezentati ai Institutiei Prezidentiale, Ministerului Sanatatii,
Ministerului Muncii si Solidaritati Sociale si Familiale, ai Institutiilor publice, ai ONG-urilor din
sectorul HIV/SIDA, cadre medicale active in domeniul HIV/SIDA. In deschiderea acestui
eveniment au luat cuvantul dl. Eugen Nicolaescu, Ministrul Sanatatii si dl. Bogdan Chiritoiu,
Consilier prezidential. In cadrul acestui eveniment d-l Prof Dr Streinu Cercel a prezentat Datele
statistice de la data de 31 septembrie 2006 cu privire la evolutia cazurilor de infectie cu HIV in
Romania. Evenimentul s-a desfasurat sub sloganul „Camarazi de cursa lunga”, care a dorit sa
sublinieze parteneriatul si colaborarea intre toti actorii implicati in lupta impotriva acestui flagel.
6. „Impreuna pentru viata”
Evenimentul a fost organizat in data de 7 decembrie 2006, la complexul Mall din Vitan
Bucuresti, de catre UNOPA cu sprijinul Companiei Farmaceutice Abbott. Evenimentul si-a dorit
sa anticipeze Sarbatoarea Craciunului si a transmis un mesaj de solidaritate intre specialistii din
sistemul sanitar si de asistenta sociala si persoanele seropozitive. In deschiderea evenimentului a
fost organizata o cinferinta de presa la care au participat reprezentanti ai institutiilor publice cu
responsabilitati in asistenta sociala a persoanelor seropozitive, reprezentanti ai Institutului
National Prof. Dr. „Matei Bals”, Presedintele UNOPA si reprezentantul Companiei Abbott. La
acest eveniment au participat peste 100 de copii seropozitivi din Romania, care au avut ocazia sa
vizioneze un film de actialitate si sa primeasca daruri din partea lui Mos Craciun.
7. Forumul Anual al PLWHA
In perioada 12 -14 Decembrie 2006 a avut loc la Busteni Hotel Silva „Forumul Anual al
PLWHA”, eveniment organizat de catre UNOPA in cadrul proiectului „Implicarea organizatiilor
de PLWHA in oferirea de servicii adresate PLWHA”, finantat de Fondul Global de Lupta
impotriva HIV/SIDA, Tuberculozei si a Malariei.
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-si
impartasi sentimentele, gandurile, problemele cu care se confrunta in prezent PLWHA , dar si
solutiile gasite.
La Forumul Anual au participat 59 de persoane din Bucuresti si 15 judete (Constanta, Galati,
Caras-Severin, Giurgiu, Neamt, Suceava, Botosani, Dolj, Mures, Hunedoara, Prahova, Vaslui,
Bacau, Sibiu si Dambovita ). Din totalul participantilor 29 au fost tineri adolescenti seropozitivi
cu varste cuprinse intre 15 – 26 de ani, din cadrul organizatiilor membre UNOPA si din cadrul
altor ONG-uri din sectorul HIV/SIDA: RAA, ARAS si ADV.
In cadrul Forumului s-a discutat despre rolul pe care il au PLWHA in contextul Strategiei
Nationale, cum pot fi implicate PLWHA in tot ceea ce inseamna lupta impotriva HIV/SIDA in
Romania. Concluziile care au rezultat au evidentiat faptul ca PLWHA au un rol foarte important
in ceea ce priveste prevenirea si lupta impotriva a tot ceea ce inseamna HIV/SIDA, iar strategiile
in acest sens trebuie sa fie realizate prin consultare si prin implicarea PLWHA.
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In cadrul Forumului Anual al PLWHA au fost organizate 2 ateliere de lucru:
Un atelier intitulat « Nevoile tinerilor care traiesc cu HIV/SIDA din Romania si cum raspund
serviciile existente acestor nevoi », moderat de d-na Bianca Buzeto - UNAIDS
Un atelier intitulat « Nevoile adultilor care traiesc cu HIV/SIDA din Romania si cum raspund
serviciile existente acestor nevoi » moderat de d-l Eduard Petrescu de la UNAIDS
In cadrul celor 2 ateliere de lucru atat adultii seropozitivi cat si tinerii seropozitivi au reusit sa
identifice nevoile de servicii medicale si de protectie sociala pe care PLWHA din Roamania le
au, sa identifice care dintre servicii lipsesc cu desavarsire si care nu functioneaza adecvat.
Forumul Anual al PLWHA a fost organizat intr-un cadru deschis si o atmosfera
calda/armonioasa, si a dat posibilitatea PLWHA de a-si exprima liber opiniile, de a-si
impartaseasca problemele, dar si solutiile gasite sau optiunile posibile, si de a realiza un schimb
de bune practici care sa duca la imbunatatirea calitatii vietii PLWHA.
Forumul a creat posibilitatea colaborarii intre PLWHA, stabilirii de noi relatii/legaturi intre
ONG-urile care activeaza in domeniul HIV/SIDA si prin faptul ca au participat atat adulti
seropozitvi cat si tineri seropozitivi, s-a promovat si incurajat importanta pe care o are
colaborarea stransa intre PLWHA .
8. „Campania Nationala 2006-2007: Deschide-ti inima.Sunt la fel ca tine”
„Campania Nationala 2006-2007: Deschide-ti inima.Sunt la fel ca tine”, a fost un eveniment
organizat cu ocazia Zilei de 1 Decembrie, Ziua Mondiala de Lupta impotriva SIDA, pentru
celebrarea solidaritatii fata de persoanele care traiesc cu HIV/SIDA. Campania a fost finantat de
Guvernul American prin intermediul Agentiei Statelor Unite pentru Dezvolatarea Internationala
(USAID) in cadrul Intiativei pentru Santatea Familiei din Romania, implementata de catre
Institutul de Cercetare si Formare John Snow (JSI).
UNOPA s-a numarat printre partenerii acestui eveniment, alaturi de Ministerul Sanatati Publice,
ARAS, ADV.
Conferinta de presa organizata cu oacazia lansarii „Campaniei Nationale: Deschide-ti inima.Sunt
la fel ca tine!”, a constituit si prilejul prezentarii lucrarilor foto premiate in cadrul concursului
national ‚”Lumea vazuta prin ochii mei”, care au fost realizate de catre tinerii din Retea de
Activisti UNOPA . In cadrul conferintei un tanar seropozitiv, membru al Retelei de tineri
Activisti „Luptatorii” a prezentat mesajul tinerilor seropozitivi din Romania.
La finalul evenimentului voluntarii si echipa UNOPA , alaturi de alti voluntari si reprezentati din
sectorul HIV/SIDA au participat la realizarea funditei umane.
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RAPORT FINANCIAR UNOPA 2006

Surse de finantare 2006

USD

EUR

Fondul Global pentru combaterea Malariei, TBC si SIDA prin UMP
Ministerul Sanatatii
JSI&Agentia Statelor Unite pentru Dezvoltare Internationala - USAID
Fundatia Terre des hommes-Lausanne
UNICEF
Cotizatii si sponsorizari companii private
TOTAL

219.827
30.750
17.450
37.546
13.010
318.583

167.551
23.437
13.300
28.617
9.916
242.822

ponderea in
total venituri
%
69,00%
9,65%
5,48%
11,79%
4,08%
100,00%

SURSE DE FINANTARE UNOPA 2006
Fondul Global pentru
combaterea Malariei, TBC si
SIDA prin UMP Ministerul
Sanatatii

4%
12%

JSI&Agentia Statelor Unite
pentru Dezvoltare Internationala
- USAID

5%

Fundatia Terre des hommesLausanne
10%
UNICEF
69%
Cotizatii si sponsorizari
companii private

CHELTUIELI 2006
Cheltuilei cu personalul
Cheltuieli cu materialele consumabile
Cheltuieli de transport
Achizitii echipamente
Cheltuieli aferente organizatiilor membre
Conferinte, seminarii, work-shop, training, alte intalniri
Cheltuieli cu materiale de prezentare si informare (IEC)
Cheltuieli administrative
Audit financiar
Diverse
TOTAL

USD
96.124
7.171
6.470
7.374
32.441
60.250
42.186
13.795
4.521
3.708
274.041
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