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Motto:
„Ne dorim multe lucruri, mai ales iubire. Vrem să avem parte de
înŃelegere şi afectivitate, avem o viaŃă şi ştim să o trăim poate mai bine
decât ceilalŃi, 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. ViaŃa este frumoasă
dacă ştii să o traieşti şi dacă eşti lăsat să faci ceea ce iŃi doreşti. Asta ne
dorim şi noi, să fim lasaŃi să ne trăim viaŃa. Sperăm ca aceste lucruri să
se schimbe şi mai sperăm să avem un viitor destul de roz unde vom fi
acceptaŃi aşa cum suntem. Cu sau fără HIV tot oameni suntem, aşa că nu
vrem diferenŃe între noi!”
(Mesajul unui tanar seropozitiv)

MISIUNEA UNOPA
Uniunea NaŃională a OrganizaŃiilor Persoanelor Afectate de HIV/SIDA (UNOPA) este
singura federaŃie neguvernamentală din România formată din organizaŃii 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 adulŃi infectaŃi 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 protecŃie socială adecvată nevoilor persoanelor infectate/afectate de
HIV/SIDA şi la un suport psiho-social adecvat
 Dreptul la nediscriminare şi incluziune socială
 Dreptul la educaŃie şi integrare socio-profesională.
UNOPA este o voce la nivel naŃional pentru:
 Persoanele infectate HIV sau bolnave SIDA (copii, tineri, adulŃi) din România
 Familiile afectate de HIV/SIDA din România
OrganizaŃiile comunitare membre (în prezent 24) din Bucureşti şi din 16 judeŃe din
România numără peste 1200 de beneficiari, persoane infectate HIV sau bolnave SIDA.
UNOPA este o voce la nivel naŃional prin:
 Activitatea de promotor şi Vicepreşedinte în Comisia NaŃionala pentru
Supravegherea, Controlul şi Prevenirea Cazurilor de InfecŃie HIV.
 Organizarea de conferinŃe, seminarii şi reuniuni de lucru
 Organizarea/participarea la campanii publice, proteste, scrisori deschise, apeluri la
solidaritate, manifeste, comunicate şi conferinŃe de presă
 Organizarea de expoziŃii, spectacole şi evenimente specifice
 PublicaŃii
 Reprezentare în instanŃă
 Advocacy/Lobby pentru:
- promovarea şi respectarea drepturilor persoanelor care trăiesc cu HIV/SIDA
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- influenŃarea 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 intervenŃie:
Drepturile (universale şi specifice) – instrumente de reducere a vulnerabilităŃii fizice şi
sociale a persoanelor la HIV/SIDA, de reducere a impactului şi transmiterii virusului HIV
 Suport pentru liderii copiilor, tinerilor şi adulŃilor infectaŃi HIV/SIDA, la toate nivelurile
de răspuns la HIV/SIDA
 Suport pentru dezvoltarea instituŃională a organizaŃiilor membre şi a federaŃiei ca reŃea
 Suport pentru dezvoltarea serviciilor sociale oferite de organizaŃiilor membre

La sfarsitul anului 2008 UNOPA numara 22 organizatii membre, dupa cum urmeaza:

1. AsociaŃia „Noi şi ceilalŃi” – Bucureşti
2. AsociaŃia „O rază de lumină” - Mangalia
3. AsociaŃia „Benone”- Tîrgu-Mureş
4. AsociaŃia „Licurici” – Giurgiu
5. AsociaŃia „Lizuca ” – Bacău
6. AsociaŃia „Vocea Sperantei” – Prahova
7. AsociaŃia “NeghiniŃă”- Tîrgovişte
8. AsociaŃia “ViaŃă şi SperanŃă” – Giurgiu
9. AsociaŃia „Alexiana” - Piatra NeamŃ
10. AsociaŃia „Pro Sănătatea 2000”- Buzau
11. AsociaŃia „Tereza” - Botoşani
12. AsociaŃia „SperanŃa Băniei” - Craiova
13. AsociaŃia „InocenŃă şi speranŃă” - ReşiŃa
14. AsociaŃia „Iris” - Vaslui
15. AsociaŃia „SperanŃa Copiilor 2000” - Bârlad
16. AsociaŃia „Îngerii păzitori” - Medgidia
17. FundaŃia „Andreea” – Mediaş
18. AsociaŃia “FundiŃa Roşie” - Piatra NeamŃ
19. AsociaŃia “Pro Karma” – Tîrgu-Mureş
20. Asociatia Noua Speranta”- Petrila
21. Asociatia “Red Ribbon”- Falticeni
22. Asociatia Noi si Ceilalti – Filiala Prahova
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PROIECTE DERULATE DE UNOPA IN 2008
1. “Advocacy pentru integrarea socio-profesionala a tinerilor seropozitivi din Romania” –
proiect finantat de UNICEF, 27000 Euro
In perioada mai – octombrie 2007 UNOPA deruleaza proiectul „Advocacy pentru integrarea
socio-profesională a tinerilor care trăiesc cu HIV/SIDA”, finantat de catre UNICEF
Reprezentanta din Romania.
Prin acest proiect se doreste implicarea Retelei de Tineri Activisti “Luptatorii” in activitati de tip
advocacy in directia cresterii gradului de integrare socio-profesionala a tinerilor seropozitivi din
Romania.
Proiectul isi propune cresterea capacitatii Retelei de Tineri Activisti „Luptatorii” de a participa la
raspunsul national HIV/SIDA si de a oferi sprijin altor retele/coalitii ale tinerilor seropozitivi din
tara si din regiune de a intari raspunsul regional HIV/SIDA, pentru a mentine serviciile de
prevenire, tratament si ingrijire pentru persoanele infectate/afectate de HIV/SIDA.
Obiectivele proiectului sunt :
 Finalizarea de catre Reteaua de Tineri Activisti „Luptatorii” a procesului de
organizare, structurare si planificare strategica, avand un statut implementat si
respectat de toti membrii, o structura organizatorica functionala, un plan de actiune si
dezvoltare strategica pe urmatorii 3 ani.
 Implicarea si contributia Retelei de Tineri „Luptatorii” la raspunsul national si
regional HIV/SIDA prin implicarea activa a retelelor de tineri seropozitivi nationale si
regionale in promovarea integrarii socio-profesionale a persoanelor seropozitive din
Romania si din regiune.
 Cresterea gradului de implicare al tinerilor seropozitivi din Romania in lupta
impotriva stigmatizarii si discriminarii persoanelor seropozitive prin informarea
comunitatii despre ceea ce inseamna sa traiesti cu HIV/SIDA („positive” life, living
with HIV)
Printre activitatile proiectului se numara :
 Intalnire a Retelei de Tineri pentru planificarea activitatilor pentru anul 2007 si realizarea
unei planificari strategice pentru urmatorii 3 ani; aceasta activitate va presupune derularea
unui training care are ca scop elaborarea planificarii strategice a RTAL si a planului de
activitati si sustenabilitate de atragere si a altor tineri seropozitivi in retea, in sensul
cresterii reprezentativitatii teritoriale; planul strategic va fi tiparit si distribuit in randul
instituiilor publice si organziatiilro neguvernamentale care actioneaqza in secotrul
HIV/SIDA;;
 Forumul tinerilor seropozitivi Youth Consultation 2007, care isi propune creşterea
capacitatii reŃelelor naŃionale şi regionale de tineri seropozitivi, prin implicarea directă a
acestora în promovarea integrării socio-profesionale a persoanelor care trăiesc cu
HIV/SIDA, de a participa în mod adecvat la răspunsul naŃional şi regional HIV/SIDA
 Intalnire intre reprezentantii tinerilor seropozitivi si reprezentanti ai angajatorilor /
patronatul din Romania, care are in vedere identificarea unor modele de buna practica in
directia accesului persoanelor seropozitive la un loc de munca precum si a unor
posibilitati concrete de ocupare a unui loc de munca de catre persoanele seropozitive,
 Realizarea Revistei Pozitiv de catre Reteaua de Tineri Activisti “Luptatorii”; revista isi
propune sa contribuie la educarea comunitatii in directia unei mai bune intelegeri a
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nevoilor si problemelor persoanelor seropozitive, conducand astfel la o scadere a
discriminarii si stigmatizarii pe acest criteriu.

2. “Drepturile mele depind de NOI
– IniŃiativa naŃională de reducere a discriminării persoanelor afectate de HIV/SIDA într-o
Românie Europeană” - Proiect finantat de Uniunea Europeană prin: Programul Phare 2005 Consolidarea democraŃiei în România, Componenta 2 - DemocraŃie, drepturile omului, statul de
drept, independenŃa justiŃiei şi lupta împotriva corupŃiei.
Bugetul proiectului: 66.190 Euro
Valoare finantare Phare: 55.990 Euro
Proiectul se adreseaza atat UNOPA ca federatie a organizatiilor persoanelor afectate de
HIV/SIDA care va fi pregatita pentru suport, asistenta tehnica si servicii de specialitate
organizatiilor membre cat si ONG-urilor membre in vederea cresterii capacitatii institutionale si
operationale de a-si promova si apăra drepturile. Prin proiect se creaza un mecanism functional
de monitorizare a incalcarilor drepturilor persoanelor afectate de HIV/SIDA si de reactie rapida
pentru indreptarea situatiilor semnalate ( advocacy, lobby, interventii in mass-media). Proiectul
vizează continuarea efortului de întărire a rolului de advocacy pe care UNOPA si organizatiile
neguvernamentale membre îl joacă în respectarea protejarea drepturilor omului, in special a
poersoanelor afectate/infectate de HIV/SIDA, în asigurarea accesului la informaŃie. Proiectul
urmareste cresterea capacitatilor ONG-urilor membre ale UNOPA pentru a acŃiona ca watchdog in domeniu respectarii drepturilor persoanelor afectate de HIV/SIDA. UNOPA porneste in
acest proiect de la respectarea principiului egalitatii de sansa si a tratamentului egal pentru toate
persoanele afectate/infectate de HIV/SIDA din Romania. Monitorizarea respectarii drepturilor
acestor persoane si capacitarea organizatiilor membre (pentru a realiza cat mai eficient acest tip
de activitate) vor contribui la lupta împotriva discriminării împotriva persoanelor seropozitive.
Organizatiile membre implicate in activitatile de monitorizare vor primi unui set de servicii de
asistenta specializata adresate organizatiilor membre ce vor fi implicate activ in monitorizarea
respectarii drepturilor persoanelor afectate de HIV/SIDA.
Activitatile implementate de persoane care traiesc cu HIV/SIDA sunt in special activitati de
suport si promovare/aparare a drepturilor. Strategia de raspuns a organizatiilor de PLWHA la
nevoile persoanelor afectate de HIV/SIDA are la baza principiul “noi pentru noi”, adica servicii
oferite de PLWHA care au trecut de la stadiul de beneficiar vulnerabil la “actor” imputernicit
(empowerment) in ceea ce priveste gestionarea situatiilor problematice. Fara implicarea
PLWHA1 in raspunsul coordonat, comprehensiv si multisectorial la HIV/SIDA, nu am putea avea
o imagine corecta a ceea ce inseamna «a fi seropozitiv» si «a trai cu HIV». Nu am avea
dimensiunea nevoilor si situatiilor cu care se confrunta PLWHA, nu am putea beneficia de
expertiza si experienta lor, indispensabile pentru elaborarea si implementarea unor politici
publice eficiente si pentru cresterea calitatii serviciilor din sistemul de sanatate si asistenta
psihosociala. ONG-urile persoanelor afectate de HIV/SIDA pot reprezenta cel mai bine
interesele, pot reduce discriminarea, pot asigura respectarea drepturilor acestor persoane. Aceste
ONG-uri au cerinte de dezvoltare insitutionala si operationala multiple insa rolul acestor ONGuri in monitorizarea respectarii drepturilor persoanelor afectate de HIV/SIDA este deja
recunoscut in sectorul guvernamental. Acest rol este insa este slab perceput de catre comunitatile
locale, (date fiind constrangerile - lipsa resurselor, lipsa vizibilitatii acestora). Proiectul se
adreseaza in mod special asociatiilor membre UNOPA prin activitati de sprijin si asistenta care
raspunde necesitatilor de suport, sprijin si asistenta de specialitate iar activitatile prevazute, au
fost proiectate pentru a raspunde cat mai adecvat nevoilor prioritare de asistenta ale grupului tinta
astfel incat acestea sa fie capacitate sa actioneze concertat pentru asigurarea respectarii
drepturilor persoanelor care traiesc cu HIV/SIDA.
1

PLWHA = persoane care traiesc cu HIV/SIDA (infectate si afectate direct de maladie)
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Necesitatile pe care le resimt organizatiile membre UNOPA sunt: necesitati materiale si
financiare (cresterea accesului la surse de finantare, in vederea intaririi capacitatii institutionale
si operationale a organizatiilor membre UNOPA); necesitati informationale (facilitarea
comunicarii si schimbul de informatii intre ONG-urile membre; informare si consiliere in
probleme specifice sectorului nonprofit ; informare referitoare la programele de
finantare/subventii si donatori; asistenta de specialitate pentru elaborarea propunerilor de
finantare); necesitati din perspectiva resurselor umane (asistenta pentru fidelizarea
personalului superior pregatit; instruire /formare de personal in domenii prioritare, necesitatea
implementarii de sisteme de calitate/principii de buna practica pentru a contribui la intarirea
rolului de watch-dog si de advocacy).
Grupul tinta al prezentului proiect este constituit din 22 asociatii de persoane infectate/afectate de
HIV/SIDA ce sunt membre a Uniunii Nationale a Organizatiilor Persoanelor Afectate de
HIV/SIDA (UNOPA). Acestea sunt: (1)Asociatia Viata si Speranta 2003; (2) Asociatia Benone;
(3)Asociatia Ingerii Pazitori; (4)Asociatia Andreea; (5)Asociatia Tereza; (6)Asociatia Pro Karma;
(7) Asociatia Licurici; (8) Asociatia Iris; (9)Asociatia Fundita Rosie; (10) Asociatia Lizuca; (11)
Asociatia Pro Sanatatea 2000; (12) Asociatia Zambete de Copii; (13)Asociatia Speranta Copiilor
2000; (14)Asociatia Inocenta si Speranta; (15)Asociatia O Raza de Lumina; (16)Asociatia Noi si
Ceilalti; (17)Asociatia Alexiana; (18) Asociatia Neghinita; (19)Asociatia Red Ribbon;
(20)Asociatia Speranta Baniei; (21)Asociatia Noua speranta; (22)Asociatia Vocea Sperantei. Cele
22 asociatii numara, in prezent, peste 1200 de persoane infectate HIV sau bolnave SIDA, din
care peste 1000 sunt tineri (infectati pe cale nozocomiala, in perioada 1986 -1991 si care, in
prezent, au varste cuprinse intre 17-20 ani).
Beneficiarii finali sunt reprezentati de aprox. 10.000 persoane infectate si afectate de HIV/SIDA
(PLWHA) din Romania; actorii institutionali guvernamentali si neguvernamentali din sectorul
HIV/SIDA; comunitatile locale din Bucuresti si 15 judete care vor beneficia de
serviciile/activitatile derulate de organizatiile membre UNOPA..
Obiectivul general al proiectului este de a intari capacitatea institutionala si operationala a
organizatiilor persoanelor infectate/afectate HIV/SIDA, de a raspunde mai eficient nevoilor
beneficiarilor si a putea influenta mediul in care ONG-urile sunt create si functioneaza.
Obiectivele specifice ale proiectului :
1. pregatirea UNOPA pentru a furniza suport, asistenta tehnica si servicii de specialitate
organizatiilor neguvernamentale nonprofit ale persoanelor infectate/afectate HIV/SIDA
2. cresterea capacitatii institutionale si operationale a ONG-urilor cuprinse in proiect de a-si
promova si apăra drepturile prin furnizarea de suport, asistenta tehnica si servicii de consultanta
3. Crearea unui mecanism functional de monitorizare a incalcarilor drepturilor persoanelor
afectate de HIV/SIDA si de reactie rapida pentru indreptarea situatiilor semnalate
Principalii parteneri pentru implementare vor fi Fundatia Pestalozzi – partener 1 si CENTRAS
Bucuresti –partener 2. Ambele organizatii partenere au expertiza in livrarea de programe de
instruire si asistenta destinata sectorului neguvernamental. Partenerii au fost implicati in perioada
de pregatire a proiectului, vor fi implicati in perioada de implementare si vor acorda asistenta
tehnica si follow-up dupa incheierea proiectului si vor sprijini UNOPA in identificarea nevoilor
de dezvoltare ale organizatiilor membre. Partenerii vor contribui cu resurse la completarea bazei
informationale, vor asigura pregatirea materialelor de instruire si sustinerea efectiva a sesiunilor
de instruire, vor furniza specialisti in dezvoltare organizationala vor realiza transfer de expertiza
si competente, vor oferi suport tehnic intre sesiunile de transfer prin follow-up.
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3. Proiectul: Campania Nationala „Deschideti Inima! Sunt la fel ca tine” – finantat de
UNAIDS, 15000 Euro
Continuand o traditie a activitatilor ocazionate de Ziua Mondiala AntiSIDA, 1 decembrie, in anul
2008 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, UNAIDS, UNOPA. Un tanar reprezentat al Retelei de
Tineri Activisti „Luptatorii” a sustinut un emotionant discurs, intitulat “Mesaj din partea
PLWHA”.

4. Proiectul „Integrarea socio - profesionala a persoanelor seropozitive din Romania” este un
Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial
Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 si este implementat de catre Uniunea Nationala a
Organizatiilor Persoanelor Afectate de HIV/SIDA (UNOPA) in colaborare cu 20 de organizatii
de persoane seropozitive din 17 judete ale tarii si din Bucuresti. Proiectul are o durata de 30 de
luni, incepand cu decembrie 2008 pana in iunie 2011, valoarea totală a proiectului este estimată la
5.152.787,00 Lei (fără TVA) din care: valoarea eligibilă a finanŃării nerambursabile acordată din
FSE este de 4.167.863,46 lei (82,65 %), valoarea eligibilă a finanŃării nerambursabile acordată
din bugetul naŃional este de 874.923,54 lei (17,35 %), contribuŃia eligibilă a Beneficiarului
110.000,00 lei (2,13%).
Obiectivul general al proiectului este cresterea gradului de integrare socio-profesionala pentru
persoanele seropozitive din Romania.
Obiectivele specifice ale proiectului sunt:
1. La sfarsitul proiectului a crescut gradul de formare si pregatire pentru specialistii care
furnizeaza servicii de consiliere si orientare scolara/profesionala persoanelor seropozitive din
Romania.
2. La sfarsitul proiectului a crescut capacitatea de a ocupa un loc de munca la un numar de peste
1000 tineri seropozitivi.
3. La sfarsitul proiectului a crescut nivelul de informare al angajatorilor din Romania cu privire la
drepturile si nevoile persoanelor seropozitive.
Prin acest proiect, prin intermediul a peste 20 de asociatii de persoane seropozitive din toata tara,
ne propunem derularea unor activitati adresate direct unui grup foarte vulnerabil din Romania,
adica grupul persoanelor seropozitive, care numara in acest moment peste 10000 de persoane,
dintre care peste 7000 sunt tineri cu varsta intre 18-22 ani. Acest grup este expus in mod direct
stigmatizarii sociale si discriminarii, inregistreaza un handicap educational crescut din cauza
abandonului scolar cauzat de discriminare, stigmatizare si boala, ceea ce conduce la
imposibilitatea accesarii unui loc de munca. Prin acest proiect ne propunem sa oferim unui numar
de tineri seropozitivi posibilitatea unei pregatiri vocationale adecvata abilitatilor si nevoilor lor
pentru a se putea integra profesional. Totodata vom oferi servicii de training specialistilor care
lucreaza in institutii care ofera servicii directe persoanelor seropozitive, in directia cresterii
gradului de formare si instruire in ceea ce priveste consilierea si orientarea scolara/profesionala a
persoanelor seropozitive. Tot in acest sens vom desfasura campanii nationale de informare a
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angajatorilor cu privire la nevoile si drepturile persoanelor seropozitive pe piata muncii, campanii
de combatere a discriminarii si stigmatizarii persoanelor seropozitive la locul de munca. Aceste
activitati vor fi derulate de 20 de asociatii ale persoanelor seropozitive din toate regiunile tarii.
Acest proiect contribuie la atingerea obiectivului general al POS DRU prin asigurarea de
oportunitati sporite pentru participarea pe piata muncii pentru un numar de peste10.000 persoane
seropozitive din Romania.
Acest proiect se incadreaza in cadrul Liniei directoare integrate numarul 18 din cadrul „Liniilor
Directoare Integrate pentru Cresterea Economica si Ocupare 2005-2008”, care propune Integrarea
pe piata muncii a persoanelor aflate in cautarea unui loc de munca si a persoanelor dezavantajate
prin: stabilirea unor masuri active pe piata muncii prin identificarea nevoilor existente, sprijinirea
persoanelor in cautarea unui loc de munca, oferirea consilierii precum si a unor cursuri de
formare, furnizarea de servicii sociale necesare pentru integrarea pe piata muncii a persoanelor
dezavantajate, contribuirea la coeziunea sociala si teritoriala precum si la reducerea gradului de
saracie; o analiza permanenta a sistemului de beneficii si taxe inclusiv managementul si
conditionarea beneficiilor si reducerea ratei taxelor cu scopul de a asigura o plata cat mai buna si
un nivel corespunzator de protectie sociala.
Totodata acest proiect contribuie la indeplinirea obiectivului „10.6. - Promovarea iniŃiativelor
favorabile ocupării grupurilor supuse riscului excluziunii sociale” din cadrul Programului
National de Reforma, prin derularea unor activitati menite sa creasca gradul de integrare socioprofesionala a persoanelor seropozitive din Romania.
Acest proiect isi propune sa imbunatateasca mult aceasta situatie si sa raspunda necesitatilor si
nevoilor indentificate la nivelul grupului persoanelor seropozitive din Romania. Fara o abordare
comprehensiva a tuturor factorilor care conduc la marginalizarea persoanelor seropozitive din
Romania, acest grup va fi expus permanent riscului excluziunii sociale. De aceea prin acest
proiect ne-am propus sa raspundem tuturor acestor provocari si sa crestem gradul de integrare
sociala si profesionala pentru persoanele seropozitive din Romania.
In primul rand dorim sa instruim specialistii care sa ofere servicii servici de consiliere si
orioentare socioprofesionale adresate persoanelor seropozitive. Vom incerca sa instruim minim
un specialist din fiecare judet al tarii, astfel incat sa creem premisele cresterii gradului de
furnizare a serviciilor de consiliere si orientare socio-profesionala la nivel national. Prin aceasta
instruire dorim sa crestem gradul de acces al persoanelor seropozitive la acest tip de servicii.
In paralel vom oferi oferi servicii de consiliere si orientare socio-profesionala in cadrul a 20 de
asociatii ale persoanelor seropozitive din 17 judete ale tarii plus Bucuresti. Aceste asociatii sunt
puncte de referinta ale persoanelor seropozitive din regiunea respectiva, sunt cele care le
reprezinta drepturile si unde ele activeaza si relationeaza cu cei asemeni lor. In cadrul acestor
asociatii vom angaja un specialist care va furniza serviciile de consiliere persoanelor seropozitive.
Consilierea va fi oferita atat individual, cat si in grup, prin organizarea grupurilor de suport intre
egali pentru persoanele seropozitive (activitate care si-a dovedit eficienta in cresterea gradului de
integrare al persoanelor seropozitive in comunitate). Aceasta va conduce la schimbarea
autoperceptiei negative inregistrata la persoanele seropozitive si la cresterea dorintei de integrare
socio-profesionala la fiecare dintre persoane.
In functie de nevoile evaluate la persoanele care acceseaza aceste servicii, vom sprijini obtinerea
unor calificari profesionale sau continuarea studiilor de catre tinerii seropozitivi.
Prin acest proiect vom realiza in premiera in Romania o actiune focalizata de informare in randul
angajatorilor si al lucratorilor din firme/institutii/companii cu privire la HIV/SIDA, la drepturile
persoanelor seropozitive la locul de munca, la modul in care se pot integra persoanele
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seropozitive la locul de munca. Aceste actiuni de informare vor cuprinde atat informare directa
realizata de catre personalul proiectului pentru lucratori, cat si mese rotunde la care vor participa
angajatorii, autoritatile locale, mass-media. Mesele rotunde vor fi organizate de catre fiecare
dintre cele 20 de asociatii ale persoanelor seropozitive si vor avea ca tema „Integrarea socioprofesionala a persoanelor seropozitive”. Aceasta va conduce la un grad mai mare de acceptare a
persoanelor seropozitive la locul de munca.
Aceasta activitate o vom extinde si in cadrul comunitatii, vom organiza campanii de informare si
de combatere a stigmatizarii si discriminarii pe crietriul HIV/SIDA. Aceste campanii vor conduce
la un grad mai mare de informare si de pregatire al comunitatii pentru a accepta persoanele
seropozitive ca membrii activi ai comunitatii din care fac parte.

5. Proiectul “From vulnerability to empowerment – educatie pentru viata”, finantat de
Fondul Global de Lupta Impotriva HIV/SIDA, TBC si Malariei, 393 000 Euro.
Scopul proiectului “From vulnerability to empowerment – educatie pentru viata” este acela de
educatie a PLWHA pentru viata de adult, pentru o viata sexuala si de reproducere sanatoasa, in
directia prevenirii transmiterii virusului HIV si integrarii in comunitate a PLWHA.
Obiectivele proiectului sunt:
O1: La sfarsitul proiectului a crescut capacitatea a 20 de organizatii de PLWHA de a furniza
servicii de tip educatie pentru viata si consiliere intre egali pentru tinerii infectati cu HIV/SIDA in
localitatile: Bacau, Tg. Mures, Constanta, Piatra Neamt, Medias, Resita, Vaslui, Medgidia,
Giurgiu, Bucuresti, Petrila, Mangalia, Falticeni, Craiova, Barlad, Botosani, Galati.
O2: Pe parcursul proiectului un numar de peste 700 YPLWHA au primit informatii pregatitoare
pentru viata de adult, pentru o viata sexuala si de reproducere sanatoasa.
Grupul tinta deservit / beneficiarii proiectului:
peste 700 YPLWHA beneficiari directi ai activitatilor proiectului
20 de organizatii de PLWHA implicate in proiect
UNOPA va realize o activitate de evaluare a organizatiilor membre in vederea verificarii
capacitatii acestora de a implementa proiectul la nivelul lor. Din cadrul organizatiilor member
UNOPA, echipa centrala a proiectului va selecta 20 de organizatii la nivelul carora se va
implementa proiectul. Pe parcursul proiectului, lunar, timp de 24 luni, 20 organizatii de PLWHA
vor primi sprijin in directia cresterii capacitatii institutionale in directia furnizarii de servicii
persoanelor seropozitive. Suportul va consta in angajarea de catre UNOPA a unui specialist in
domeniul psiho-social pentru fiecare dintre cele 20 organizatii (coordonator local / part-time – 4
ore/zi), precum si un sprijin financiar pentru acoperirea costurilor administrative (chirie, utilitati,
consumabile, telecomunicatii, transport.
UNOPA va sprijini cele 20 de organizatii membre in directia dezvoltarii unor Manuale de
proceduri interne care vor include (Manualul financiar, Regulamentul de Organizare si
Functionare, Regulamentul de Ordine Interioara). Aceste instrumente vor fi dezvoltate de fiecare
organizatie implicata in proiect, cu sprijinul si asistenta tehnica din partea echipei centrale a
proiectului si a coordonatorului local.

6. Proiectul : From vulnerability to empowerment – HIV/AIDS si locul de munca”
finantat de Fondul Global de Lupta Impotriva HIV/SIDA, TBC si Malariei, 30 000 Euro.
Scopul proiectului “From vulnerability to empowerment – HIV/SIDA si locul de munca” este
acela de educare a angajatorilor din Romania in vederea cresterii integrarii socio-profesionale a
PLWHA, promovarea si apararea drepturilor PLWHA in contextul integrarii socio-profesionale.
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Obiectivele proiectului sunt:
O1: La sfarsitul primului an de implementare a proiectului a crescut gradul de informare a
angajatorilor din Romania cu privire la nevoile PLWHA la locul de munca si cu privire la
practicile internationale OIM/ILO referitoare la HIV/AIDS
O2: Advocacy pentru adaptarea politicilor strategiilor si programelor nationale in acord cu
drepturile omului si dinamica nevoilor PLWHA
Grupul tinta deservit / beneficiarii proiectului
PLWHA din Romania
Angajatorii din Romania
20 de organizatii de PLWHA implicate in proiect
In anul 1, UNOPA va realiza impreuna cu 20 de organizatii o cercetare pentru identificarea
procentului de angajatori (publici sau privati) care au politici si programe specifice de personal
pentru PLWHA in acord cu Codul OIM referitor la HIV/AIDS (HIV/SIDA si locul de munca).
Apreciem ca la nivel central vor fi aplicate cel putin 30 interviuri si la nivel local cel putin 5
interviuri de catre fiecare organizatie (in total 100 interviuri/20 organizatii). Instrumentele de
lucru si metodologia vor fi realizata de UNOPA cu sprijin tehnic din partea unui specialist
(sociolog) si vor fi diseminate coordonatorilor locali din cadrul celor 20 de organizatii partenere
in cadrul unei intalniri de lucru. Datele vor fi centralizate, analizate de catre specialist si vor
constitui un raport care va fi prezentat de catre UNOPA in cadrul unei Conferinte Nationale.
In anul 1, va realiza si va disemina un toolkit IEC “HIV/SIDA si locul de munca” in 1000 issues.
Acesta va cuprinde informatii relevante atat pentru PLWHA din Romania cat si pentru angajatori,
in directia unei mai bune integrari profesionale a PLWHA in Romania
In anul 2, UNOPA va realiza o evaluare prin intermediul unui chestionar aplicat la nivelul
angajatorilor intervievati in primul an, prin intermediul caruia se va evalua impactul proiectului
asupra gradului de informare si de adaptare a politicilor angajatorilor in directia unei mai bune
integrari profesionale a PLWHA in Romania
In anul 2, UNOPA va realiza in parteneriat cu 20 de organizatii de PLWHA o evaluare a situatiei
PLWHA din punctul de vedere al nevoilor si drepturilor acestora. Instrumentele de lucru si
methodologia va fi realizata de UNOPA cu sprijin tehnic din partea unui specialist (sociolog) si
va fi diseminata coordonatorilor locali din cadrul celor 20 de organizatii partenere in cadrul unei
intalniri de lucru / operatorilor de interviu. Fiecare din cei 20 de Coordonatori locali va aplica cel
putin 10 interviuri. Datele vor fi centralizate, analizate de catre specialist si vor constitui un raport
care va fi prezentat de catre UNOPA in cadrul unei Conferinte Nationale. De asemenea acest
raport va constitui si un instrument pentru activitatea de advocacy pentru promovarea si apararea
drepturilor PLWHA.

7. Proiectul: “From vulnerability to empowerment – advocacy pentru reducerea
stigmatizarii si discriminarii PLWHA” finantat de Fondul Global de Lupta Impotriva
HIV/SIDA, TBC si Malariei, 32 000 Euro.
Scopul proiectului “From vulnerability to empowerment – advocacy pentru reducerea
stigmatizarii si discriminarii PLWHA” este acela de educare a angajatorilor din Romania in
vederea cresterii integrarii socio-profesionale a PLWHA, promovarea si apararea drepturilor
PLWHA in contextul integrarii socio-profesionale.
Obiectivele proiectului sunt:
O1: La sfarsitul primului an de implementare a proiectului a crescut gradul de informare a
angajatorilor din Romania cu privire la nevoile PLWHA la locul de munca si cu privire la
practicile internationale OIM/ILO referitoare la HIV/SIDA
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O2: Advocacy pentru imbunatatirea politicilor, strategiilor si programelor nationale in contextul
respectarii drepturilor omunlui si al dinamicii nevoilor PLWHA.
Grupul tinta deservit / beneficiarii proiectului:
PLWHA din Romania
Angajatorii din Romania
20 de organizatii de PLWHA implicate in proiect
In anul 1, UNOPA va organiza o Conferinta Nationala cu tema “HIV/SIDA si locul de munca” la
care vor participa 80 de participanti. Obiectivul acestei conferinte va fi : reducerea stigmatizarii si
discriminarii PLWHA la locul de munca, promovarea modelelor de buna practica internationale
referitoare la implemntarea Codului OIM/ILO relativ la HIV/SIDA la locul de munca, crearea
legaturilor intre angajatori si organizatiile de PLWHA ca si potentiali furnizori de servicii de
informare si consiliere pentru echipele acestora.
In cadrul acestei conferinte va fi prezentat si materialul IEC “HIV/SIDA si locul de munca”,
realizat de UNOPA, care va fi pus la dispozitia angajatorilor atat tiparit cat si in forma
electronica.
Tot in cadrul acestei conferinte vor fi prezentate rezultatele studiului efectuat de UNOPA pentru
a identifica politicile si programele referitoare la HIV/SIDA si locul de munca.
Concluziile, propunerile si rezultatele conferintei vor fi documentate ca un raport care va fi facut
public si diseminat in varianta electronica.
Fiecare dintre cele 20 de organizatii de PLWHA implicate in proiect vor organiza la nivel local,
in anul 1, o masa rotunda cu invitati din cadrul autoritatilor locale, presa locala si angajatori
(publici sau privati) cu scopul de a-i informa / determina pe acestia sa implementeze practici
nediscriminatorii referitoare la PLWHA la locul de munca.
Obiectivul acestor mese rotunde va fi : reducerea stigmtizarii si discriminarii PLWHA la locul de
munca, crearea legaturilor intre angajatori si organizatiile de PLWHA ca si potentiali furnizori de
servicii de informare si consiliere pentru echipele acestora.
Tot in cadrul acestor mese rotunde vor fi prezentate rezultatele studiului efectuat de UNOPA
pentru a identifica politicile si programele referitoare la HIV/SIDA si locul de munca.
In anul 2 UNOPA va realiza o Conferinta Nationala cu tema “Drepturile Omului in context
HIV/SIDA”, in cadrul careia va prezenta situatia PLWHA din punctul de vedere al respectarii
drepturilor lor si al dinamicii drepturilor lor. Se vor face recomandari privitoare la imbunatatirea
politicilor publice in sectorul HIV/SIDA. Apreciem ca numarul minim de participanti va fi de 80
de persoane.
In cadrul acestei conferinte vor fi prezentate rezultatele studiului efectuat de UNOPA pentru
evaluarea nevoilor PLWHA in Romania in contextul dinamicii acestor nevoi.
Concluziile, propunerile si rezultatele conferintei vor fi documentate ca un raport care va fi facut
public si diseminat in varianta electronica.
Fiecare dintre cele 20 de organizatii de PLWHA implicate in acest proiect va organiza, la nivel
local, in anul 2 de proiect, o masa rotunda cu invitati din cadrul autoritatilor locale, presa locala si
persoane seropozitive, cu tema “Drepturile Omului in context HIV/SIDA”. Aceste mese rotunde
vor fi ocazii pentru promovarea reducerii stigmatizarii si discriminarii PLWHA in comunitatea
locala, promovarea integrarii sociale si profesionale a PLWHA.
Se vor face recomandari privitoare la imbunatatirea politicilor publice in sectorul HIV/SIDA. In
cadrul acestei conferinte vor fi prezentate rezultatele studiului efectuat de UNOPA pentru
evaluarea nevoilor PLWHA in Romania in contextul dinamicii acestor nevoi.

8. Proiectul: „Educatie pozitiva” finantat de Fondul Global de Lupta Impotriva HIV/SIDA,
TBC si Malariei, 45 000 Euro
Scopul proiectului “Educatie pozitiva” este cresterea gradului de informare al tinerilor
seropozitivi din Romania despre riscurile asociate consumului de droguri, prevenirea ITS, a
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sarcinilor nedorite si sanatatea reproducerii.
Strategia de interventie a proiectului a fost intocmita in acord cu urmatoarele obiective specifice:
O 1: La sfarsitul proiectului a crescut capacitatea a 30 de organizatii de a raspunde nevoilor
tinerilor seropozitivi prin servicii de peer-education privind riscurile asociate consumului de
droguri, prevenirea ITS, a sarcinilor nedorite si sanatatea reproducerii.
O 2: La sfarsitul proiectului a crescut gradul de informare in randul unui numar de 780 de tineri
seropozitivi referitor la riscurile asociate consumului de droguri, prevenirea ITS, a sarcinilor
nedorite si sanatatea reproducerii.
Grupul tinta deservit / beneficiarii proiectului
- 60 de tineri seropozitivi instruiti ca educatori intre egali;
- 30 de organizatii implicate in proiect;
- 780 tineri seropozitivi informati, beneficiari direct ai proiectului
- tinerii seropozitivi din Romania

9. Proiectul: „“Consilierea psihosociala, orientarea scolara si profesionala a tinerilor
seropozitivi in Romania” finantat de Fondul Global de Lupta Impotriva HIV/SIDA, TBC si
Malariei, 92 000 Euro
Scopul proiectului:
Creşterea capacităŃii serviciilor psihosociale de a oferi consiliere şi suport pentru integrarea
şcolară şi profesională a tinerilor care trăiesc cu HIV/SIDA
Strategia de interventie a proiectului a fost intocmita in acord cu urmatoarele obiective
specifice:
O 1: La sfarsitul proiectului a crescut capacitatea serviciilor psihosociale de a oferi consiliere
şi suport pentru integrarea şcolară şi profesională a tinerilor care trăiesc cu HIV/SIDA in
minim 30 de judete ale tarii prin instruirea a 140 de specilisti care lucreaza cu tinerii
seropozitivi.
O 2: La sfarsitul proiectului un numar de minim 100 YPLWHA2 din au beneficiat de
servicii de consiliere şi suport pentru integrarea şcolară şi profesională.
Grupul tinta deservit / beneficiarii proiectului
-

-

2

Minim 70 de institutii sau organizatii care ofera servicii tinerilor seropozitivi din minim
30 judete ale tarii vor avea personal instruit in furnizarea de servicii de consiliere şi
suport pentru integrarea şcolară şi profesională a tinerilor care trăiesc cu HIV/SIDA
140 de persoane care vor fi instruite in tehnici si metode de consiliere şi suport pentru
integrarea şcolară şi profesională a tinerilor care trăiesc cu HIV/SIDA
140 de tineri seropozitivi vor beneficia de servicii de consiliere, orientare scolara si
profesionala
Tinerii seropozitivi din Romania.
Societatea romaneasca

YPLWHA – tineri care traiesc cu HIV/SIDA

12

10. Proiectul: „Educatia si formarea profesionala a tinerilor seropozitivi” finantat de
Fondul Global de Lupta Impotriva HIV/SIDA, TBC si Malariei, 36 000 Euro
Scopul proiectului:
Cresterea gradului de pregatire al tinerilor seropozitivi din Romania pentru integrarea
profesionala.
Obiectivele proiectului:
1. La sfarsitul poiectului un numar de minim 15 tineri seropozitivi au beneficiat de sprijin
pentru continuarea studiilor
Grupul tinta deservit / beneficiarii proiectului
Grupul tinta:
- 15 de tineri seropozitivi din judetele Bucuresti, Constanta, Dolj, Timis, Neamt, Bacau, Brasov,
Cluj, Iasi, Neamt, Suceava, Botosani, Vaslui, Galati, Buzau, Giurgiu, Mures, Sibiu, Hunedoara,
Caras

11. 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 organizaŃiilor de PLWHA de a răspunde in mod
eficient si sustenabil nevoilor PLWHA
Strategia proiectului a fost aceea de a contribui print-un efort coordonat şi în colaborare cu
organizaŃiile de PLWHA membre la creşterea calităŃii vieŃii PLWHA prin:
• creşterea aderenŃei la tratament prin oferirea de informaŃii medicale, prin consolidarea
relaŃiei medic-pacient;
• creşterea accesului la serviciile de asistenŃă psihosocială şi administrative existente în
sistemul public ca rezultat al asistenŃei psihosociale acordate de organizaŃiile de PLWHA;
• reintegrare socială şi profesională ca rezultat al serviciilor de asistenŃă psihosocială,
cursuri de pregatire vocaŃională, activităŃi educativ–recreative, servicii oferite de
organizaŃiile de PLWHA;
• identificarea situaŃiilor de discriminare şi încurajarea atitudinilor de apărare a propriilor
drepturi prin asistenŃă juridică oferită de organizaŃiile de PLWHA;
• reducerea riscului de transmitere a infecŃiei prin serviciile de grupuri de suport, peer
counseling, activităŃi de informare, educare, comunicare (IEC) oferite de organizaŃiile 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 dispoziŃie 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 iniŃiala, monitorizarea, supervizarea, asistenta tehnica
evaluarea finala a proiectului;
• intalniri de lucru cu echipa centrala +locala pentru coordonarea implementari;
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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 şedinŃe 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;
• 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.
•

12. Proiectul: „Advocacy pentru creşterea calităŃii vieŃii 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 2006-2008, 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.
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UNOPA doreste ca prin proiectul “Advocacy pentru creşterea calităŃii vieŃii 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.

EVENIMENTE PUBLICE UNOPA IN 2008
1. Conferinta Nationala "HIV/SIDA si locul de munca"
Federatia UNOPA a organizat in data de 13 iunie 2008, la Hotel RIN Otopeni, Conferinta
Nationala cu tema “HIV/SIDA si locul de munca”. Conferinta este una din principalele activitati
ale proiectului “From vulnerability to empowerment – advocacy pentru reducerea stigmatizarii si
discriminarii PLWHA (persoane care traiesc cu HIV/SIDA) ”, derulat de catre UNOPA pe o
perioada de 24 de luni, cu finantare din partea Fondului Global de Lupta Impotriva
HIV/SIDA, Tuberculozei si Malariei prin Fundatia Romanian Angel Appeal.
Prin acesta conferinta UNOPA a adus in prim plan o problema “cronica”, care afecteaza
societatea romaneaca de peste 18 ani, problematica dureroasa prin moartea unor copii si tineri.
Aceasta demonstreaza ca, in continuare, in ciuda nenumaratelor eforturi depuse, in primul rand
de societatea civila si o foarte mica parte a institutiilor publice, problema ramane actuala, urgenta
si necesita inca interventie la nivelul schimbarii mentalitatii in acest domeniu.
Care este situatia actuala in Romania? Unde suntem? Care sunt problemele actuale ale
tinerilor seropozitivi ? Sunt angajatorii pregatiti pentru a angaja tineri seropozitivi? Sunt
tinerii pregatiti sa se angajeze? Ce resurse si solutii exista? Mai putem face ceva pentru ca
statutul de seropozitiv sa nu mai fie o piedica la locul de munca?
Acestea sunt cateva din intrebarile la care Conferinta “HIV/SIDA si locul de munca” a incercat sa
raspunda prin prezentarea raportului cercetarii realizate de UNOPA, a dezbaterilor si atelierelor
de lucru propuse. Prin intermediul raportului de cercetare, UNOPA a putut evidentia, cu date
concrete obtinute pe teren, pozitia angajatorilor fata de persoanele seropozitive/cu handicap,
nivelul de informare al acestora cu privire la problematica HIV/SIDA si a legislatiei referitoare la
persoanele cu handicap dar si gradul de acceptare al persoanelor seropozitive de catre angajatorii
romani.
La Conferinta au fost prezenti reprezentanti ai UNAIDS, UNICEF, Ministerului Muncii si
Egalitatii de Sanse (MMSSF), Autoritatii Nationale pentru Persoane cu Handicap (ANPH),
Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM), Ministerului Sanatatii,
Consiliului National pentru Combaterea Discriminarii (CNCD), Comisiei Nationale de Medicina
a Muncii (CNMM), Confederatiei Patronale din Industrie, Servicii si Comert, Centrului Roman
HIV/SIDA, Romanian Angel Appeal, reprezentanti ai ONG-urilor (fundatii, asociatii, federatii)
care activeaza in domeniul HIV/SIDA implicate de mai multi ani in proiecte si programe vizind
integrarea sociala, profesionala a acestei categorii, combaterea discriminarii acesteia,
reprezentanti ai organismelor private, sponsori. De asemenea au fost prezenti reprezentanti ai
mass-mediei, Conferinta Nationala fiind un eveniment cu un deosebit interes in domeniul
HIV/SIDA.
In deschiderea conferintei au luat cuvantul:
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•

•

•

•

Doamna Roxana Badea - Vicepresedinte ANPH care a prezentat programele existente in
momentul de fata pentru persoanele cu handicap si statisticile pe persoane cu handicap
care beneficiaza de prestatii sociale, de care dispune institutia.
Domnul Ionel Muscalu - Presedinte ANOFM. In discursul sau domnul Muscalu a
subliniat importanta unei bune colaborari intre organismele statului si cele
nonguvernamentale in scopul gasirii celor mai bune solutii pentru problemele cu care se
confrunta persoanele seropozitive.
Domnul Eduard Petrescu - Coordonator National UNAIDS a facut o comparatie intre
dificultatile/problemele cu care se confrunta tinerii seropozitivi in procesul integrarii
profesionale si dificultatile/problemele cu care se confrunta tinerii seronegativi in cadrul
aceluiasi proces. Domnul Petrescu a identificat aspectele comune si diferentele existente
intre cele doua categorii in cadrul procesul de integrare profesionala.
Domnul Cristian Rosu - Presedinte UNOPA a vorbit despre rolul UNOPA in
identificarea nevoilor persoanelor seropozitive si apararea si drepturilor acestora.

In continuare, dl. Iulian Petre – Director Executiv UNOPA a prezentat raportul cercetarii pe care
UNOPA a realizat-o in randul angajatorilor din Romania cu privire la gradul de pregatire al
acestora pentru integrarea profesionala a persoanelor seropozitive, in raport cu cerintele Codului
de bune practici al Organizatiei Internationale a Muncii. Prezentarea raportului de cercetare
realizat de UNOPA a pus in evidenta aspecte grave existente in cadrul unor practici, mentalitati
care impiedica procesul integrarii sociale si profesionale a persoanelor seropozitive:
•

•
•

•
•
•

•
•

Discrepanta enorma intre disponibilitatea de a angaja persoane seropozitive in contrast cu
numarul de angajati seropozitivi propriu-zis, existenta in Romania in momentul de fata
(raport 54:1);
O proportie ingrijoratoare a institutiilor care percep persoanele seropozitive/cu handicap
ca fiind neintegrabile din punct de vedere profesional - 40%;
In Romania angajatorii nu cunosc specificul si legislatia privind persoanele
seropozitive/cu handicap angajate (incadrarea intr-o categorie de handicap, facilitati
pentru angajati si angajatori) - peste 75%;
Discriminarea persoanelor seropozitive la locul de munca este in continuare la cote
alarmante, in randul angajatorilor - 82%;
Peste 80% dintre angajatorii din Romania nu au programe si proceduri destinate
persoanelor cu handicap/seropozitive;
Drepturile persoanelor seropozitive/cu handicap sunt incalcate grav fie prin necunoasterea
legislatiei fie datorita mentalitatii (confidentialitate, solicitare de testare HIV abuziva, etc)
– 73%;
Lipsa de competenta si de formare a compartimentului de resurse umane la mai mult de
trei sferturi dintre angajatori;
Nevoia acuta de programe de informare si formare destinate angajatorilor dar si
institutiilor din domeniu.

In cadrul conferintei a fost prevazuta si prezentarea de catre institutiile publice a programelor
existente in momentul de fata pentru persoanele cu handicap si a programelor ce urmeaza sa fie
implementate in urmatoarea perioada. Conferinta a cuprins si doua ateliere de lucru avand ca
obiectiv identificarea de solutii pe marginea aspectelor evidentiate in raportul de cercetare.
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2. FORUMUl ANUAL AL PLWHA 2008, Predeal, 13-16 Noiembrie 2008
In perioada 13-16 Noiembrie 2008 a avut loc la Predeal, Hotel Rozmarin „Forumul
Anual al PLWHA 2008”, 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 isi
impartasi sentimentele, gandurile, problemele cu care se confrunta in prezent PLWHA , dar si
solutiile gasite.
La Forumul Anual au participat 61 de persoane. Din totalul participantilor 40 au fost tineri
seropozitivi cu varste cuprinse intre 18 – 22 de ani, din cadrul organizatiilor membre UNOPA si
din cadrul altor ONG-uri din sectorul HIV/SIDA.
Forumul Anual al PLWHA , si-a propus :
 Sa reuneasca reprezentanti ai PLWHA din toata tara.
 Sa fie un adevarat forum, unde PLWHA sa poata sa se exprime liber, sa dialogheze,
sa-si impartaseasca ideile problemele si solutiile
 Evidentierea nevoilor actuale ale PLWHA din Romania din punctul de vedere al
PLWHA
 Analiza raspunsului oferit de serviciile actuale acestor nevoi / nevoia de servicii
suplimentare adresate PLWHA
 Stabilirea unui plan de advocacy in anul 2008 in directia rezolvarii problemelor
PLWHA
Forumul Anual al PLWHA a inclus 8 sesiuni de lucru, fiecare sesiune curpinzand
prezentari si discutii libere pe teme privind nevoile si problemele PLWHA din Romania.
Sesiunea de deschidere a Forumului a debutat cu o urare de bun venit a participantilor si din
partea d-lui Iulian Petre Director executiv UNOPA si a d-lui Cristian Rosu Presedintele UNOPA,
continuand cu furnizarea informatiilor despre eveniment (scop, obiective, rezultate asteptate).
Participantii au avut acum ocazia sa se cunoasca intre ei.
Sesiunile 2 si 3 au fost axate pe problematica tratamentului ARV si in cadrul acestora am
avut-o ca invitat de dna Conf. Dr. Otilia Benea – Sef Sectie – Sectia de zi adulti, Coordonator
program adulti – Centrul Regional INBI “Prof. Dr. Matei Bals”. Prezentarile au fost multiple, au
abordat o problematica larga, iar dna doctor a raspuns intrebarilor multiple din partea
participantilor.
Sesiunea 4 si-a propus o analiza a nevoilor PLWHA in contextul actual, participantii fiind invitati
sa faca o analiza a nevoilor pe care le intampina. Astfel, printre altele, au fost listate urmatoarele:
 Nevoile medicale :
- Tratament ARV si alimentatie
- Informatii medicale pentru PLWHA
- Gratuitatea medicatiei pentru infectiile oportuniste (IO)
- Raportarea intreruperilor si a problemelor in furnizarea medicatiei ARV
- Aderenta si complianta la tratament
- Monitorizarea tratamentului
- Acces la asistenta medicala de baza si de specialitate
17

 Nevoile sociale:
- Incadrarea in gradul de handicap (insotitor)
- Formarea si informarea membrilor comisiilor de expertiza
- Promovarea bunelor practici existente la nivel local
- Raportarea incalcarilor de drepturi
- Confidentialitate
- Cunoasterea drepturilor si obligatiilor – informare intre egali si modalitati inovative
- Asumarea statutului de persoana seropozitiva (coming out) – suport intre egali
- Educatia
- Programe de recuperare educationala (A doua sansa, FF, ID)
- Integrarea profesionala
- Cursuri de formare profesionala
- Servicii oferite in cadrul AJOFM
- Sensibilizarea angajatorilor/ informarea cu privire la prevederile legale
- Integrare in societate/ familie (importanta familiei si nevoia de support a familiei)
S-a dat posibilitatea PLWHA sa isi exprime liber opiniile, sa-si impartaseasca problemele, dar si
solutiile gasite sau optiunile posibile, si sa realizeze 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 .
Sesiunile 6 si 7 au fost axate pe activitatile de advocacy intreprinse atat de UNOPA cat si de
celelalte organizatii participante, la nivel national si local. Atat UNOPA cat si cele 22 de
organizatii reprezentate la forum au avut ocazia sa-si prezinte activitatile realizate in anul 2008.
In sesiunea 7 discutiile au fost axate pe realizarea unei planificari a activitatilor de advocacy la
nivel national in 2009.
La finalul Forumului participantii si-au exprimat dorinta ca astfel de evenimente sa
continue si in anii urmatorii, data fiind importanta deosebita pe care au pentru PLWHA genul
acesta de activitati.
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RAPORT FINANCIAR UNOPA 2008

Surse de finantare 2008

EUR

Fondul Global pentru combaterea Malariei, TBC si SIDA
UNAIDS
Fundatia Principesa Margareta
UNICEF
Cotizatii si sponsorizari companii private
TOTAL

ponderea in
total venituri
%

167.551
23.437
13.300
28.617
9.916
242.822

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 2008
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

Euro
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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