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Cuvânt înainte
Anul 2017 a fost pentru UNOPA un an de
legătură prin alegerea activităților care servesc
cel mai bine organizației noastre și persoanelor
pe care le reprezintă, printr-o căutare continuă de
a găsi cele mai relevante mesaje care să ne aducă
mai aproape de o lume unde infecția HIV este sub
control, cei care trăiesc cu acest virus au acces
neîntrerupt la tratament inovator și la servicii
medicale de înaltă calitate.
Concret și în câteva cuvinte, dintre realizările
UNOPA în 2017 se regăsesc:
•

Am lucrat direct cu autoritățile pentru a
veghea la funcționarea Programului
Național HIV/SIDA fără opreliști
birocratice.

•

Am monitorizat accesul pacienţilor la tratament şi am realizat un raport - 'Tratamentul ARV în
România' - prin care am arătat disfuncţionalităţile care există în cadrul programului de
tratament şi am propus soluţii şi modalităţi de îmbunătăţire a acestui lucru.

•

Ne-am adresat societății prin canale diverse pentru a atenționa societatea civilă că infecţia cu
HIV există în continuare, nu a dispărut, şi că e nevoie de prevenire şi educaţie pentru sănătate.
Mesajele de prevenire le-am lansat în paralel cu un apel la acceptare și nondiscriminare a
persoanelor seropozitive.

•

Am inițiat evenimente sau ne-am alăturat inițiativelor partenerilor noștri pentru a menține pe
agenda publică soluționarea problemelor atât din domeniul HIV/SIDA, cât și cel al tuberculozei.
În acest sens, ne-am implicat în procesul de elaboare a strategiei naţionale HIV/SIDA, demarat
de Ministerul Sănătății. Strategia urmează să fie aprobată prin Ordin de Ministru în 2018. De
asemnea, am susținut Legea tuberculozei inițiată de organizații partenere prin semnarea și
promovarea petiției, diseminarea proiectului de lege.

•

Am fost promotori activi a introducerii de mendicamente ARV coformulate, medicamente ARV
noi, de ultimă generaţie menite să sprijine aderența la tratament a pacienților cu HIV.
Medicamentele vor fi incluse în achiziția naționala de medicamente pentru HIV, pe care
Ministerul Sănătății o realizează în prima parte a anului 2018.

•

Ne-am sesizat în vederea alinierii legislative și creșterea indemnizației de hrană pentru
persoanele care trăiesc cu HIV/SIDA
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•

Am participat la evenimente internaționale aflând astfel ultimele noutăți în domeniu, totodată
contribuind cu date despre infecția HIV în România pentru realizarea unor
rapoarte internaționale

•

Numărul organizațiilor membre UNOPA a crescut la 24, prin aderarea a 2 noi organizații.
Totodată am reînnoit legăturile cu diverse grupuri de lucru din județe în care nu există
organizații ale persoanelor seropozitive.

Toate acestea s-au realizat prin sprijinul a nenumărați parteneri, colaboratori, donatori și sponsori,
finanțatori internaționali, aportul persoanelor seropozitive, a voluntarilor, medici și reprezentanți ai
autorităților publice și ai altor organizații nonguvernamentale cărora le mulţumim.

Iulian Petre,
Director Executiv UNOPA
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1. Despre UNOPA

VIZIUNEA NOASTRĂ
O lume în care infecţia cu HIV este sub control şi persoanele seropozitive sunt persoane egale într-o
societate care nu-i discriminează.

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

PRINCIPIILE CARE NE CONDUC
Dreptul la o protecţie socială adecvată
Dreptul la educaţie şi integrare socio-profesională
Acces egal la servicii şi îngrijiri medicale
Acces la tratament antiretroviral continuu, gratuit şi nediscriminatoriu
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VALORI ÎN CARE CREDEM
Implicarea pacienţilor în procesul de luare a deciziilor
Solidaritate între membrii organizaţiei
Transparenţă
Non-discriminare şi incluziune socială
Echitate socială
Proactivitate
Şanse egale

UNOPA este o organizație nonguvernamentală umbrelă, ai cărei membri s-au unit pentru atingerea
obiectivelor comune pe care le au în apărarea și promovarea persoanelor care trăiesc cu HIV/SIDA în
România.
UNOPA este condusă de Adunarea Generală și Consiliul Director.
Adunarea Generală este formată din reprezentanții legali ai următoarelor organizații:
1. Asociaţia Persoanelor Afectate - Brăila
2. Fundaţia Andreea – Mediaş
3. Asociaţia Benone - Tirgu-Mures
4. Asociaţia Inocentă şi speranţă - Reşita
5.

Asociaţia Iris - Vaslui

6. Asociaţia Licurici – Giurgiu
7. Asociaţia Lizucă – Bacău
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8. Asociaţia Noi şi Ceilalţi – Bucureşti
9. Asociaţia Noua Speranţă - Petrilă
10. Asociaţia O rază de lumină - Mangalia
11. Asociaţia Pro Karma – Tirgu-Mures
12. Fundaţia MGH - Constanţa
13. Asociaţia Red Ribbon – Fălticeni
14. Asociaţia Speranţa Băniei - Craiova
15. Asociaţia Speranţa Copiilor 2000 - Bârlad
16. Asociaţia Speranţa în Viitor – Timişoara
17. Asociaţia Tereza - Botoşani
18. Asociaţia Viaţa şi Speranţa – Giurgiu
19. Asociaţia Noi şi Ceilalţi – Filiala Braşov
20. Asociaţia Noi şi Ceilalţi – Filiala Constanţa
21. Asociaţia Noi şi Ceilalţi – Filiala Prahova
22. Asociaţia Noi şi Ceilalţi – Filiala Arad
23. Asociația Pacienților din Galați
24. Asociația Speranța Constanța
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Consiliul Director UNOPA
Consiliul Director este format din reprezentanții aleși de la nivelul organizațiilor membre. Prezentul
Consiliu Director a fost ales în 2015 și are un mandat de 3 ani.

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

În anul 2017 am continuat să menținem o comunicare deschisă cu conducerea spitalelor de infecţioase,
autoritățile publice locale și centrale cu competențe în domeniul sănătății, educației, integrării sociale şi
profesionale. Motivul pentru care am urmărit aceste dimensiuni rezidă din faptul că acestea sunt aspecte
care guvernează viaţa unei persoane seropozitive şi care concură pentru asigurarea calităţii crescute a
vieţii.
În anul 2017, o parte importantă a activităţii UNOPA a fost concentrată pe analizarea modului în care
Programul HIV/SIDA funcționeaza şi pe colaborarea cu toți actorii implicaţi în indentificarea de soluţii
pentru a preveni întreruperile de tratament pentru persoanele seropozitive.
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CONFERINŢE LOCALE CU AUTORITĂȚI PUBLICE
O serie de conferinţe au purtat denumirea „Persoana seropozitivă, o prioritate locală” şi au urmărit să
ofere ocazia specialiștilor și autorităților locale să își expună punctul de vedere în identificarea soluțiilor
potrivite și a demersurilor necesare pe plan local, pentru a se extinde măsurile de prevenire a
transmiterii infecției HIV în comunitate și pentru o creștere a calității vieții persoanelor seropozitive.
Totodată, ne-am propus să menținem atenția opiniei publice asupra subiectului HIV/SIDA, pentru o mai
bună conștientizare și responsabilizare în raport cu prevenirea infecției și integrarea socială a pacienților
seropozitivi.
Aceste întâlniri s-au derulat în judeţe în care nu există asociaţii de pacienţi.
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RAPORTUL «TRATAMENTUL ARV ÎN ROMÂNIA. ÎNCOTRO?
Pentru a propune şi implica autorităţile interesate în găsirea de soluţii menite să prevină întreruperile de
tratament ARV, UNOPA a realizat raportul ”Tratamentul ARV în România. Încotro?”. Acesta reprezintă o
sinteză asupra istoricului întreruperilor de tratament în ultimii 13 ani, în România și o descriere a
efectelor lipsei de tratament asupra pacienților seropozitivi. Raportul se află la prima ediție și se dorește
să devină un instrument anual de monitorizare și descriere a procesului de asigurare a tratamentului
ARV, bazându-se atât pe analiza opiniilor specialiștilor din domeniu, secondary data (rapoarte,
comunicate de presă a organizațiilor în domeniu, etc.) precum și a opiniilor pacienților seropozitivi.
Raportul este focusat pe trei direcții, respectiv: istoricul întreruperilor tratamentului ARV în România,
circuitul tratamentului ARV și cauzele și efectele întreruperilor de tratament. Raportul nu este axat pe
aspectele de succes ale programului, care există şi nu trebuie ignorate nicio clipă, alături de eforturile
medicilor care au făcut ca viaţa persoanelor seropozitive din România să fie mult îmbunătăţită.

1 - Raportul ARV in România. Încotro?
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Dezbatere „Programul de Tratament al Infecției HIV/SIDA în România”
Evenimentul a avut rolul să creeze un spaţiu de dezbatere şi cunoaştere a rezultatelor Raportului
„Tratamentul ARV în România – Încotro”, informarea noului Ministru al Sănătăţii şi a echipei ministerului
despre provocările existente în zona HIV/SIDA, analiza legislaţiei şi Programul HIV/SIDA, cu privire la
prevenirea şi tratamentul infecţiei HIV şi a altor aspecte de interes. Discuţiile s-au purtat fără accesul
presei.
Dezbaterea fost împărţită pe două comeponente: 23 martie 2017 în Sala de Consiliu din cadrul
Ministerului Sănătăţii pentru a putea aduce în cadrul evenimentului mai mulţi reprezentanţi din partea
Ministerului Sănătăţii şi a instituţiilor colaboratoare (Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, Agenţia
Naţională a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale, Asociaţia Română a Producătorilor
Internaţionali de Medicamente (ARPIM), Spitalul clinic “Dr. Victor Babeş”, Institutul Naţional de Boli
Infecţioase “Prof. Dr. Matei Balş)
în 24 martie 2017 la Hotel RIN Central Bucureşti discuţiile s-au continuat cu reprezentanţii asociaţiilor de
pacienți.
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Dezbatere „Priorităţi naţionale în lupta împotriva HIV în România”
Dezbaterea a avut loc la Hotel Ibis Gara de Nord Bucureşti şi a avut ca scop asigurarea continuităţii
măsurilor care să asigure un proces al tratamentului ARV fără întreruperi. De asemenea dezbaterea a
marcat încheierea proiectului “Prin Ochii mei”, co-finanțat printr-un grant din partea Elveției prin
intermediul Contribuției Elvețiene pentru Uniunea Europeană extinsă
La eveniment au participat reprezentanţi din partea INBI Matei Balș, Agenţia Naţională Antidrog, CNAS,
Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială, Asociaţia Carusel, Health România, HAR, Fundaţia Bene
Merenti, ARAS, COPAC, Asociaţia Noi şi Ceilalţi Bucureşti, mass media.
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„Programul de tratament HIV în România – prezent și perspective”
UNOPA a dorit să menţină atenţia specialiştilor implicaţi în asigurarea tratamentului ARV şi a analizelor
specifice pentru persoanele seropozitive, mass mediei şi comunităţii asupra modului în care
funcţionează Programul naţional şi a problemelor întâmpinate, în special cele legate de întreruperile de
tratament.
Evenimentul a fost organizat în parteneriat cu Institutul Național de Boli Infecțioase „Prof. Dr. Matei
Balș”, Centrul Român HIV/SIDA și Academia Europeană de HIV/SIDA .
În cadrul evenimentului s-au prezentat datele oficiale cu privire la infecţia HIV în România, s-a dezbătut,
situaţia analizelor specifice de monitorizare a eficienţei tratamentului ARV, accesul la servicii medicale şi
tratament şi altele, situaţia ghidului de tratament, bugetul alocat programului, tratamentul
preexpunere, achiziţia centralizată importanţa colaborării între asociaţiile de pacienţi şi instituţii.
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PARTICIPARE ÎN CONSIILE DE ETICĂ DIN CADRUL SPITALELOR
Consiliul de etică reprezintă forul de autoritate morală constituit în cadrul spitalelor publice, în vederea
garantării punerii în valoare a principiilor morale sau deontologice în cadrul sistemului de sănătate.
Reprezentanți ai organizațiilor membre UNOPA fac parte din Consilii de Etică astfel:
•

Năstruț Lenuța – Preș. As. Iris - Spitalul Judeţean de Urgenţă Vaslui

•

Vlase Constantin – Preș. APA Brăila - Spitalul de Pneumoftiziologie din Brăila, Spitalul Județean
de Urgență Braila

•

Vatavu Ana – Preș. As. Lizuca - Spitalul Județean de Urgență Bacău, Spitalul de
Pneumoftiziologie Bacău

•

Roșu Cristian – Preș. As. Noi și Ceilalți - Spitalul Clinic „Dr. Victor Babeş” București, Spitalul
Clinic de Urgență "Sf. Ioan" Bucureşti

•

Petre Iulian – Director Executiv UNOPA – Institutul Național de Boli Infecțioase „Matei Balș”,
Spitalul Clinic de Psihiatrie “Prof. Dr. Al. Obregia”

•

Iolanda Gheorghiu – Preș. As. Noi și Ceilalți - Spitalul Judetean de Urgenta Ploiești
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3. ACŢIUNE DE PREVENȚIE ȘI
TESTARE HIV

In anul 2017 au continuat activitățile de educare și informare stradale, școli și licee, pe social media
pentru ca una dintre cele mai importante componente în lupta cu virusul HIV este prevenția. Considerăm
că educarea tinerei generații ne aduce cu un pas mai aproape de un viitor fără HIV.
În ultimii ani numărul de infecții noi cu virusul HIV, îndeosebi în rândul populaţiei tinere a fost în continuă
creștere. Am urmărit ca prin acțiuni directe să tragem semnale de alarmă cu privire la această tendință,
să pledăm pentru introducerea educației pentru sănătate în învățământul de masă, să derulăm activități
de informare în mai multe dintre județele țării, să încheiem parteneriate cu școli și licee, protocoale de
colaborare cu instituții locale și județene pentru a derula activități de prevenție.
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CAMPANII DE INFORMARE STRADALE
Activităţile s-au realizat în 15 localităţi ale ţării de către asociaţiile de persoane seropozitive cu ajutorul
voluntarilor şi au vizat informarea comunităţii despre infecţia HIV/SIDA şi mijloacele de prevenire.
Asociaţiile membre UNOPA s-au mobilizat şi au realizat o serie întreagă de evenimente şi activităţi
destinate atât informării comunităţii cu privire la infecţia HIV, cât şi marcării solidarităţii cu persoanele
care trăiesc cu HIV.
Pentru a creşte vizibilitatea acestor acţiuni s-au organizat: funde umane, marşuri, distribuire de pliante şi
fundiţe roşii, lansare de lampioane, aprindere de candele.
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CAMPANII DE EDUCARE A ELEVILOR ŞI STUDENŢILOR
Activităţile de educare a elevilor au vizat discuţii despre mijloacele de prevenire, metodele de
transmitere a infecţiei, despre persoanele seropozitive şi cât de mult afectează atitudinile de
discriminare şi stigmatizare viaţa acestora.
Copiii şi tinerii aparţinând populaţiei generale sunt pe de o parte un grup vulnerabil, (fiind expuşi
situaţiilor de risc în trecerea de la copilărie la viaţa adultă), dar, în acelaşi timp, grup cu mare potenţial
de dezvoltare a comportamentelor responsabile şi nediscriminatorii pe termen lung, contribuind astfel
la dezvoltarea unei societăţi bazate pe toleranţă şi nu pe stigmatizare.
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CAMPANIE DE INFORMARE ONLINE
Scopul componentei online este de educăm cât mai mulţi tineri în privința testării, să eliminăm
preconcepțiile cu privire la testare, să ajutăm la crearea unor obiceiuri sănătoase, în care testarea
pentru HIV devine un obicei pentru întreținerea sănătății personale. Pe site-ul UNOPA, dar mai ales pe
pagina de Facebook a UNOPA au fost diseminate informaţii despre testarea pentru HIV, informaţii
despre evenimentele din Campanie, fotografii cu mesaje motivaţionale, articole de presă, etc. care au
fost vizualizate de peste 10000 de utilizatori de Facebook.
În cadrul campaniei au fost înaintate adrese către toate direcţiile de sănătate publică din România cu
privire la testarea gratuită pentru HIV din raza judeţului lor. Cu ajutorul acestor informaţii a fost creată o
hartă a serviciilor de testare gratuită din România, cu explicaţii cât mai facile pentru vizitatori, astfel
încât oamenii să se simtă încurajaţi să se testeze. Aceste informaţii sunt disponibile pe site-ul UNOPA.
AUTOTESTARE HIV
Scopul componentei online este de a informa şi educa populaţia cu privire la posibiliatea de autotestare
HIV, folosind un produs care se poate achiziţiona din farmacii.
În luna noiembrie 2017 Compania farmaceutică Mylan, în colaborare cu UNOPA a lansat autotestul VIH.
Lansarea s-a realizat printr-o conferinţă de presa care a avut loc în data de 8 noiembrie 2017 la Hotel Rin
Vitan , la care au fost invitaţi medici, resprezentanti ai ONG-urilor şi asociaţiilor de pacienţi,
reprezentanţi mass media.
Prin intermediul site-ului UNOPA şi paginii de facebook s-a promovat posibilitatea de autotestare,
împreună cu informaţiile necesare despre testarea.
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CONSILIERE TELEFONICĂ DESPRE PROBLEMATICA HIV ȘI AUTOTESTARE
De-a lungul anului, UNOPA a oferit informatii legate de infecția cu HIV, riscul de infectare , posibilități
de testare a persoanelor care au solicitat acest lucru, fie prin telefon, fie prin pagina de site sau de
facebook.
Începand cu luna noiembrie, UNOPA a oferit prin telefon si informatii legate de autotestare HIV.
Autotestul este însoțit de un prospect care recomadă serviciul de consiliere UNOPA pentru persoanele
care au nevoie de informatii suplimentare sau care au întrebări.
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4. ACCEPTARE. COMBATERE
STIGMĂ ŞI DISCRIMINARE

Concurs naţional de postere "Fii Inspirat"
Derulat cu aprobarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice, concursul a urmărit încurajarea
elevilor să adopte comportamente de acceptare şi deschidere faţă de persoanele seropozitive şi oferirea
unei oportunităţi pentru elevi de a reda prin artă o experienţă/înţelegere proprie legată problematica
HIV/SIDA şi persoanele seropozitive. S-a desfăşurat pe două categorii de vârstă: Ciclul gimnazial (elevi
din clasele V-VIII) şi Învăţământ liceal, profesional (participanții din această categorie nu vor depăși
vârsta de 19 ani la data înscrierii în concurs).
Concursul s-a desfăşurat cu ocazia Zilei de 1 Decembrie - Ziua Mondială de luptă împotriva HIV/SIDA,
urmărind să atragă atenția asupra nevoii de deschidere și acceptare a persoanelor care trăiesc cu
HIV/SIDA. Stigmatul HIV/SIDA perpetuează o teamă nejustificată faţă de acest subiect, faţă de informare
sau faţă de testare. Discriminarea persoanelor infectate cu HIV se dovedeşte a fi poate cel mai dificil
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obstacol întâmpinat de programele de prevenire a infecţiei cu HIV.
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5. SUPORT. CONSULTANŢĂ.
NETWORKING

Sprijinirea persoanelor seropozitive pentru a beneficia de protecţie socială adecvată și de suport
psihosocial este o direcție de acțiune prioritară pentru UNOPA.
În anul 2017 am continuat să oferim informații despre modalitățile de accesare a indemnizațiilor oferite
de stat, să facilităm relația cu instituțiile medicale și cu autorităţile publice, să înțelegem mai bine nevoile
în continuă schimbare ale persoanelor care trăiesc cu HIV/SIDA, să oferim alternative pentru
autogestionarea oboselii terapeutice, acceptarea diagnosticului, integrarea în comunitate, formarea
unei perspective optimiste asupra viitorului.
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FORUMUL NAŢIONAL AL PERSOANELOR SEROPOZITIVE
Eveniment cu tradiţie, Forumul Naţional al Persoanelor Seropozitive are ca principale obiective oferirea
de noutăţi privind infecţia HIV/SIDA, implicaţiile sociale, medicale şi profesionale, comunicare,
networking, sharing.
Anul acesta întâlnirea s-a derulat la Predeal şi s-a concentrat pe discuţii privind eficienţa tratamentului,
aderenţa la tratament şi accesul la servicii medicale, sănătatea sexuală şi reproductivă în cazul
persoanelor seropozitive.
Pe langă prezentarile specialistilor, au fost prevăzute şi intervenţii ale persoanelor seropozitive care să
vorbească din experienţa proprie, să aducă mesaje de incurajare, să prezinte situatii particulare si să
adreseze intrebari vorbitorilor.

https://sway.com/42ChtIK4l45GuSx8#content=I54b5Yr2sRhfg8
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ÎNTÂLNIRI „PACIENŢI PENTRU PACIENŢI”
Întâlnirile cu persoanele afectate au un scop dublu, pe de o parte dezvoltarea rețelei federației prin
identificarea a minim doua nuclee de pacienți care se pot reuni în asociații de persoane seropozitive și
pe de alta parte identificarea nevoilor pe care pacienții le au la nivel local, informarea acestora cu privire
la drepturile pe care le au și a pâghiilor de acțiune.
În cadrul întâlnirilor au fost abordate aspecte de interes pentru persoanele seropozitive, au fost
identificate nevoile pe care aceștia le au la nivel local, a fost prezentată oportunitatea de sprijinire a
înfiinţarii a unei asociaţii de pacienţi la nivelul fiecărui judeţ.
Principalele nevoi identificate în cadrul întâlnirilor ţin de accesul la servicii medicale de stomatologie şi
ginecologice, discriminarea întâlnită în comunitate şi la nivel de servicii, teama de aflare a diagnosticului
şi implicit implicarea scăzută în viaţa socială şi profesională.
La întâlniri au participat persoane infectate şi afectate de HIV/SIDA, medici, asistenţi medicali şi
reprezentanţi UNOPA.

PROGRAMUL DE BURSE DOREL PINTILIE
Proiectul urmărește acordarea de sprijin financiar pentru persoane seropozitive din România care
doresc să se dezvolte din punct de vedere personal şi profesional. Sprijinul financiar a putut fi folosit
pentru a acoperi costuri directe ce ţin de taxe de studii, taxe pentru participarea la cursuri, taxe pentru
participarea la diferite forme de ateliere, şcoli de vară, programe, etc.
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6.SUPORT PENTRU PACIENȚII
CU TUBERCULOZĂ

Anul acesta am continuat să derulăm proiecte al căror scop principal este oferirea de suport pentru
creşterea aderenței la tratament a pacienţilor cu tuberculoză. Aceste proiecte se derulează cu finanțare
din partea Fondul Global de Luptă Împotriva HIV/SIDA, TB şi Malariei prin Fundaţia Romanian Angel
Appeal și în parteneriat cu Asociaţia pentru sprijinirea pacienţilor cu TB-MDR.
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2 - Eveniment 24 martie - Ziua Mondială de Luptă împotriva Tuberculozei

ASIGURAREA DOT ŞI A SUPORTULUI SOCIAL PENTRU PACIENŢII CU TUBERCULOZĂ
DOT (Tratamentul direct observat) suport constă în observarea şi monitorizarea administrării
tratamentului pentru pacienţii incluşi în proiect şi completarea aderenţei pacientului de către voluntarii
proiectului care îşi derulează activitatea la nivelul dispensarelor TB din 6 judeţe din România.
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SUPORT PENTRU CREŞTEREA ADERENŢEI PRIN PRIN STIMULENTE SOCIALE
Aceste stimulente sociale sunt oferite pacienţilor cu TB care au avut o aderenţă crescută la tratament şi
au respectat indicaţiile medicului infecţionist, urmărind sprijinirea acestora în menținerea unei
adererențe crescute la tratament și finalizarea tratamentului.
În funcţie de încadrarea în riscul de neaderență aceste stimulente sub formă de tichete sociale pot avea
o valoare de 50 lei/lună sau 80 lei/lună.
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SUPORT PSIHOSOCIAL PENTRU CREŞTERE ADERENŢEI LA TRATAMENT
Pentru pacienţii TB tratamentul este greu de suportat şi de durată îndelungată, iar asigurarea unui
suport psihologic şi social adecvat joacă un rol important în creşterea şi susţinerea unei aderenţe
crescute, pe toată durata administrării tratamentului.
Suportul psihologic se realizează prin şedinţe de consiliere individuale, grupuri de suport, suport
telefonic între egali.
Şedinţele de consiliere individuală psihologică şi socială şi grupurile de suport sunt organizate şi
susţinute în cadrul echipelor multidisciplinare din centrele dezvoltate la nivelul spitalelor de infecţioase
în cele 6 judeţe.
Serviciul de suport între egali se desfăşoară în parteneriat cu ASPTMR (Asociaţia pentru sprijinirea
pacienţilor cu TB-MDR) şi constă în apeluri telefonice realizate de către foşti pacienţi cu tuberculoză care
au încheiat cu succes tratamentul.
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7. DEZVOLTARE
ORGANIZAȚIONALĂ

În 2017, dezvoltarea profesională a echipei executive a continuat prin participarea la conferinţe şi
evenimente cu tematici relevante pentru activitatea UNOPA.
Urmărind dezvoltarea continuă, UNOPA a participat la doua evenimente internationale in 2017.
Programul de Creşterea Capacităţii Organizaţionale derulat de European Patiens Forum
(http://www.eu-patient.eu/whatwedo/Capacity-Building-programme), care s-a axat pe doua
componente:
- revizuirea planului strategic UNOPA 2013-2020 , urmarind cresterea constientizarii privind importanta
si rolul planificarii strategice, conceptele cheie privind planificarea strategica, instrumente specifice in
procesul de planificare strategica
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- dezvoltarea de competenţe în comunicare strategică urmarind importanța comunicării transparente și
etice la nivelul organizaţiei, instrumente de comunicare, construirea unui proiect de strategie și un plan
strategic de comunicare
Summer Training Course for Young Patients Advocates, organizat la Viena in perioada 3-5 Iulie 2017,
prin European Patiens Forum. Cursul a fost parte a EPF Capacity Building Programme si a avut ca scop
crearea unei platforme unde tinerii activisti sa inspire si sa invete unii de la altii. Tinerii pacienti dar si
reprezentantii de pacientilor au fost incurajati sa-si impartaseasca experientele, sa faca schimb de bune
practici si sa caute solutii la provocarile comune.

https://sway.com/42ChtIK4l45GuSx8#content=Isw6pxskL4uaht

Implicare și aderare la parteneriate, rețele, coaliții și organizații naționale și
internaționale
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8. ASPECTE FINANCIARE

Principala sursă de finanțare pentru activitățile din 2017 a fost Fondul Global de Luptă Împotriva
HIV/SIDA, TB şi Malariei prin Fundaţia Romanian Angel AppAeal în vederea implementării proiectelor de
suport pentru pacienții cu tuberculoză.
Alte venituri pentru activitățile UNOPA în vederea derulării proiectelor adresate persoanelor
seropozitive și populației generale au fost asigurate de sponsorizări din partea companiilor
farmaceutice, finanțare printr-un grant din partea Elveţiei prin intermediul contribuţiei elveţiene pentru
Uniunea Europeană Extinsă, direcționare de 2% din impozitul pe venit din partea persoanelor fizice.
Toate aceste finanțări au fost acordate cu respectarea codului etic al federației, prin respectarea
clauzelor de evitare a conflictelor de interese, in acord cu obiectivele și misiunea federației.
Proiectele derulate din finanțare internaționale au fost supuse auditului financiar și tehnic extern.
Mulțumim cu această ocazie finanțatorilor, sponsorilor și donatorilor UNOPA pentru sprijinul acordat în
2017!
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Venituri 2017
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Cheltuieli 2017
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