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

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

Valori
Implicarea pacienţilor în procesul de luare a deciziilor, solidaritate între membrii organizaţiei,
transparenţă, non-discriminare şi incluziune socială, echitate socială, proactivitate, șanse egale.

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.

Organizații membre
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

8.

Asociaţia Noi şi Ceilalţi – Bucureşti

9.

Asociaţia Noua Speranţă - Petrila

10.

Asociaţia O rază de lumină - Mangalia
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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

5

Consiliul director UNOPA
Consiliul Director este format din reprezentanții aleși de la nivelul organizațiilor membre. Prezentul
Consiliu Director a fost ales în 2018 și are un mandat de 3 ani.

Cristian Roșu – Președinte

Iolanda Gheorghiu – Vice-Președinte

Vlase Constantin – Membru

Cibotaru Dan - membru

Năstruț Lenuța - Membru
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Echipa Executivă

Iulian Petre - Director Executiv

Liliana Cacaraci – Responsabil financiar

Cătălina Zaharia – Expert grup țintă

Geanina Surdu – Coord. Depart. Programe

Viorel Vasile – Expert achiziții publice

Ionuț Valentin Niță – Manager de proiect

Cristian Mușat – Asistent social
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Rezultate importante în 2019
Advocacy
❖ 121 de specialiști din asociațiile de pacienți au fost instruiți în domeniile „Elaborarea politicilor
publice” şi „Advocacy şi comunicare publică”.
❖ 6 propuneri de politici publice alternative acceptate în domeniul sănătății și al protecției
sociale.
❖ 1 Reţea de organizaţii neguvernamentale şi parteneri sociali pentru monitorizarea politicilor
publice iniţiate de autorităţi în domeniul sănătăţii şi al protecţiei sociale.
❖ 100 de persoane (personal medical, reprezentanti ai autoritatilor responsabile cu prevenirea si
tratamentul infectiei HIV, reprezentanti ai organizatiilor neguvernamentale active in domeniu,
pacienti, jurnalisti, etc.) au participat la dezbaterea cu tema „Programul de tratament HIV in
România – prezent si perspective”

Prevenire
❖ 7000 de elevi din care 3750 de elevi din mediul rural au fost informați cu privire la modalitățile
de prevenire HIV
❖ 227 de activități de informare în școlile și liceele din județele în care există asociații membre
UNOPA
❖ 1 campanie națională de informare, educare și sensibilizare cu ocazia zilei mondiale
HIV/SIDA 2019 derulată în peste 12 județe

Suport
❖ Peste 60 persoane participă la grupul de suport “Together” pentru persoane care trăiesc cu
HIV/SIDA.
❖ 8 persoane seropozitive au beneficiat de sprijin financiar
❖ Peste 2000 de persoane seropozitive au primit sprijin telefonic/față în față/online despre
modalitățile de accesare a indemnizațiilor oferite de stat, promovarea și apărarea drepturilor,
acces la tratament, relația cu instituțiile medicale și autoritățile publice.
❖ 1 program de acordare suport persoanelor diagnosticate cu TB (psihologic, asistență socială,
medical)
❖ Forumul National al PLHIV a reunit 105 participanti( persoane infectate si afectate de
HIV/SIDA și reprezentanti ai asociatiilor de persoane seropozitive) din aproximativ 20 de
judete.
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Advocacy
Ce am făcut
 Finalizarea proiectului “O societate civilă implicată în sistemul de sănătate şi protecţie
socială”.
Proiectul a fost cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate
Administrativă 2014-2020 şi și-a propus creşterea capacităţii societăţii civile din România de a
promova politici publice în sistemul de sănătate şi al protecţiei sociale.
Impactul proiectului
o 40 de asociaţii de pacienţi şi parteneri sociali şi-au dezvoltat competenţe în aria
formulării şi promovării de propuneri alternative la politicile publice, iniţiate de
autorităţi, în domeniul sănătăţii şi al protecţiei sociale.
o 1 reţea de asociaţii de pacienţi şi parteneri sociali funcțională care monitorizează
politicile publice iniţiate de autorităţi în domeniul sănătăţii şi al protecţiei sociale, în
direcţia evaluării şi elaborării de propuneri alternative.
o 10 asociaţii de pacienţi şi parteneri sociali au fost sprijiniţi pentru elaborarea de
propuneri alternative politicilor publice iniţiate de autorităţi, în sensul rezolvării de
probleme specifice domeniului lor de activitate.
o 11 propuneri de politici publice alternative în domeniul sănătăţii (8) şi al protecţiei
sociale (3), elaborate și depuse din care 6 au fost acceptate
o Au fost organizate 7 dezbateri regionale cu tema “Politicile publice din domeniul
sănătății și protecției sociale” cu peste 250 de participanți.

 Dezbaterea cu tema „Programul de tratament HIV in România – prezent si
perspective”
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 .
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La eveniment au participat peste 100 de persoane, personal medical, reprezentanti ai autoritatilor
responsabile cu prevenirea si tratamentul infectiei HIV, reprezentanți ai organizațiilor
neguvernamentale active in domeniu, pacienti, jurnalisti, etc. și s-au dezbătut subiecte care au vizat:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Situaţia analizelor specifice de monitorizare a eficienţei tratamentului ARV
Situaţia ghidului de tratament,
Bugetul alocat programului,
Tratamentul preexpunere,
Achiziţia centralizată,
Importanţa colaborării între asociaţiile de pacienţi şi instituţii,
Problematica HIV specifica persoanelor private de libertate, CDI, persoane fără adăpost
Accesul la servicii de sanatate in grupurile vulnerabile,
Educatia pentru sanatate in randul tinerilor
Programele de prevenire in randul MSM.
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Prevenire
Ce am făcut
 Implementarea proiectului “Educație pentru Sănătate 2019”
Prin implementarea proiectului am urmărit cresterea nivelului de informare a elevilor din mai multe
județe ale țării cu privire la infecția HIV, problematica persoanelor seropozitive, conștientizarea
comportamentelor la risc și a mijloacelor de prevenire a ITS, cu accent pe infecția HIV.
Concret, prin intemediul asociațiilor membre UNOPA și a voluntarilor am organizat în perioada MaiDecembrie sesiuni de informare (educație nonformală) în școli și licee;
Prin sesiunile de informare ne-am propus ca elevii să fie informați cu privire la infecția cu HIV și
modalitățile de transmitere, să aibă o atitudine responsabilă și deschisă față de persoanele infectate cu
HIV.

Distribuția elevilor care au beneficiat de activitati de
informare/județ
1800
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800
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400
200
0

Impactul proiectului:
227 de activități de informare în școlile și liceele
Peste 7000 de elevi elevii (jumătate din mediul rural) informați cu privire la infecția cu HIV și
modalitățile de transmitere.
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 Campania națională de informare, educare și sensibilizare cu ocazia zilei mondiale
SIDA 2019 “Comunitățile fac diferența”
Ziua de 1 Decembrie marchează în fiecare an lupta împotriva infecției HIV și solidaritatea cu
persoanele afectate de HIV/SIDA din toata lumea. Este de notorietate faptul că UNOPA realizează,
anual, în preajma acestei zile o campanie națională de informare cu privire la infecția HIV, cu ajutorul
organizațiilor membre și partenere UNOPA.
Tema campaniei de anul acesta a fost cea propusă
de UNAIDS “Comunitățile fac diferența” – în
sensul în care grupurile de persoane aflate la risc de
infectare, alături de comunitatea locală, medici,
pacienți, profesioniști din domenii conexe au
puterea de a stopa infecția HIV prin solidaritate și
oferirea de informații corecte.
Anul acesta, campania a presupus activități de
informare în instituții educaționale, campanii de
informare stradale/evenimente organizate și
campanie online.
Activități de informare în școli/licee
Voluntarii asociațiilor membre Federației Unopa, cât și a organizaților colaboratoare au demarat la
nivel național o campanie de informare a elevilor și a studenților cu privire la problematică
HIV/SIDA. În cadrul sesiunilor de informare s-au împărțit materiale informare, s-a discutat despre
importanța atitudinii nondiscriminatorii atunci când întâlnim persoane care trăiesc cu HIV dar și
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mijloacele de prevenire a infecției. Studenții din capitală care au participat la sesiunile de informare
organizate de organizațiile colaboratoare au primit și prezervative gratis.
Impactul activităților de informare:
4600 elevi/studenți au beneficiat de informații în cadrul campaniei de informare
12 județe de la nivel național au fost acoperite pe parcursul campaniei

Evenimente organizate/informare stradală
Au fost organizate evenimente comemorative, dezbateri regionale si informări stradale cu ocazia Zilei
Mondiale HIV/SIDA 1 decembrie.
Impactul evenimentelor:
12 evenimente organizate la nivel național
Peste 4000 de persoane au participat la evenimentele organizate

Campanie online “Comunitățile fac diferența”
În perioada 15.11.2019-15.12.2019, Federația UNOPA a demarat, cu ocazia zilei mondiale SIDA, o
campanie online pe platforma facebook sub sloganul UNAIDS “Comunitățile fac diferența”care a
avut rolul de a informa persoanele care folosesc aplicația de socializare cu privire la HIV/SIDA.
Astfel, au fost create 4 videoclipuri diseminate pe platforma facebook cu target de populație
persoanele care locuiesc în România, care folosesc platforma facebook și au vârstele cuprinse între 1665 de ani.

13

Impactul campaniei online:
27.000 de vizualizări
83.000 reach
150 de distribuiri
Județe în care au fost organizate evenimente/informare stradale:12

Suport
Ce am făcut
 Grupul de suport “Together” pentru persoane care trăiesc cu HIV/SIDA.
Grupul de suport pentru persoane ce trăiesc cu HIV/SIDA “Together” este dedicat PLHIV din
Bucuresti si zonele limitrofe. Obiectivele grupului de suport sunt: conștientizarea resurselor interioare
și exterioare, relația cu medicul și aderența la tratament stimularea potențialului creativ în vederea
mobilizării, incurajarea comunicării asertive, invățarea unor strategii sănătoase.
Grupul de suport se desfășoară la sediul Federației UNOPA, săptămânal cu o durată de 120 minute.
Sesiunile sunt coordonate de către o persoană pregatită special în acest sens, iar participarea este
gratuită.
Temele principale de discuție au fost următoarele:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Etapele pierderii imaginii asupra propriei sănătăți și acceptarea diagnosticului
Întărirea relației medic – pacient, provocări și oportunități din perspectiva persoanei
seropozitive
Încorporarea aderenței la tratament ca și stil de viață
Provocările specifice în relația de cuplu serodiferită/seropozitivă
Consolidarea încrederii și imaginii de sine
Resemnificarea experienței traumatice de pierdere a sănătății
Conștientizarea și activarea resurselor interioare
Eretofobia și mijloace de reducere a acesteia
Conștientizarea efectelor stigmatizării internalizate și mijloacele de combaterea ale acesteia
Identificarea tiparelor neputinței dobândite ca rezultat al experiențelor negative de viață și
reconstrucția lor
Identificarea de pattern-uri disfuncționale din propria viață și reconstrucția de pattern-uri
comportamentale sănătoase
Identificarea mecanismelor de apărare și crearea de mecanisme de coping în fața infecției
cronice
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•
•
•
•

Presiunea ascunderii diagnosticului față de partener, familie, prieteni, cunoștințe și societate
Provocările de la locul de muncă ca
persoană seropozitivă.
Contactul cu propriile emotii, nevoi și
caracteristici ale propriei identități
Împărtășire de experiențe proprii ca
persoane seropozitive în România

Impactul grupului de suport “Together”:
PLHIV participante: 60
28 întâlniri săptămânale și 58 de ore petrecute
împreună

 Bursele “Dorel Pintilie”
Programul „Bursele Dorel Pintilie” se afă la a -IV-a ediție, iar prin intermediul lui urmărim să sprijinim
atât persoanele seropozitive care urmează o formă superioară de învățămât dar și pe cele pentru care
infecția cu HIV a fost o barieră în calea educației, fie că vorbim de stigmatizare sau de probleme
medicale generate de infecție.
În cadrul programului „Bursele Dorel Pintilie”, Federația UNOPA a sprijinit financiar persoanele
seropozitive din România care doresc să se dezvolte din punct de vedere personal și profesional.
Sprijinul financiar a putut acoperi costuri directe ce țin de taxe de studii, taxe pentru participarea la
cursuri, taxe pentru participarea la diferite forme de ateliere, școli de vară, programe, etc.
Impactul programului „Bursele Dorel Pintilie”
8 persoane seropozitive au beneficiat de suport financiar

 Forumul Național al PLHIV
Forumul National al PLHIV s-a desfasurat pe parcursul a doua zile (16-17 Mai) si a fost impartit in
mai multe sesiuni desfasurate in plen, destinate pe de o parte aspectelor medicale si sociale si pe de
alta parte impartasirii de povesti de viata ale persoanelor seropozitive.
Obiectivele Forumului National al PLHIV au fost:
o Informarea participantilor cu privire la aspecte legate de noutati in abordarea infectiei cu HIV,
tratament, servicii medicale, sanatatea reproducerii, discriminare, protectie sociala, activism si
implicare civica
o Impartasirea de experiente personale de catre persoanele seropozitive prin sustinerea de
prezentari in plen
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Sesiuni prima zi
o Programul National de tratament HIV/SIDA in cadrul careia Dr. Mihaela Bardos – Secretar
de stat – Director Agentia de Programe Ministerul Sanatatii, a abordat problema tratamentului
ARV la momentul actual
o Perspectiva actuala in tratamentul HIV in Romania a fost sustinuta de Prof. Dr. Adrian Streinu
Cercel – Manager INBI Prof. Dr. Matei Bals. Dl. Profesor a abordat problema noilor molecule
care au aparut pe piata – molecule in doze fixe si combinatii in doze fixe si faptul ca este nevoie
de o evaluare a situatiei financiare pe care o presupune aparitia acestor noi molecule
o “Perspectiva actuala a infectiei HIV in Romania” si „A new perspective on HIV: long term
health, well-being and chronic care” au fost sustinute de Dr. Mariana Mardarescu –
Coordonator al Compartimentului de evaluare si monitorizare a infectiei HIV/SIDA in
Romania, INBI “Prof. Dr. Matei Bals”. Dna Dr. Mardarescu a vorbit despre dezideratul la

nivel european de a ajunge in 2020 la 90/90/90 - 90%
pacienti diagnosticati, 90% pe tratament, 90% cu
supresie virusologica, care implica aspecte de natura
psihologica, sociala, economica si in ultima instanta
medicala.
o “Relatia medic – pacient”, susținută de Dr. Sorin
Petrea – Director medical - INBI “Prof. Dr. Matei
Bals” Bucuresti, in care a punctat ce ar fi ideal in relatia medic-pacient si complementaritatea
acesteia cu realitatea.
o “Sarcina si nasterea la femeia seropozitiva HIV” prezentata de Dr. Dragos Dobritoiu – Spitalul
Clinic Dr. I. Cantacuzino Bucuresti, care a adus informatii suplimentare despre nasterea prin
cezariana si in special despre nasteri multiple prin cezariana si despre ce riscuri pot aparea,
colaborarea intre medicul infectionist si medicul obstretician, schimbarea schemei de
tratament cu una potrivita pentru sarcina, analizele specifice care se fac in sarcina.
o “Sanatatea reproducerii in cazul persoanei cu HIV” a fost sustinuta de Dr. Violeta Candea –
specialist in domeniul sanatatii reproducerii in cazul PLHIV. In cadrul sesiunii s-a vorbit
despre planificare familiala si sanatatea reproducerii in contextul infectiei cu HIV, fertilitate,
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metode de contraceptie pentru femeile care traiesc cu HIV, inele contraceptive care sa contina
atat o subtanta ARV cat si un hormon, statistici despre numarul de avorturi in Romania.
o “Sharing, comunicare si experiente personale”. Speakeri au fost persoanele seropozitive care
au povestit experiente din viata personala, provocari cu care s-au confruntat si cum au reusit
sa le depaseasca si le transforme in resurse pentru evolutia personala si profesionala.
Sesiuni a doua zi
o „Protectia sociala pentru pacientii cu HIV” sustinuta de Dna Mihaela Ungureanu – Director
General DGASPC Sector 3, care a vorbit despre modificarile legislative care au survenit in
ultima perioada.
o “Directii de actiune ale PLHIV din Romania”. În cadrul acestei sesiuni au luat cuvantul pacienti
si reprezentanti ai asociatiilor de persoane seropozitive. Au fost puse in discutie problemele cu
care persoanele seropozitive se confrunta in procesul de integrare profesionala si sociala,
dificultati in accesarea unui loc de munca, dezvaluirea diagnosticului la locul de munca, precum
si aspecte legate de incadrarea in grad de handicap si legislatia in domeniu.
De asemenea au fost discutate aspecte si au fost prezentate experiente legate de ascunderea
diagnosticului din frica de discriminare, dezvaluirea diagnosticului in relatiile de familie si
prietenie, situatii de ingradire de drepturi si abuz si modalitati de sanctionare, asumarea
statusului de seropozitiv cu incredere si responsabilitate si importanta implicarii ca activist in
promovarea drepturilor persoanelor seropozitive.
In cadrul fiecarei sesiuni de discutie, au fost identificate dificultatile pe care persoanele afectate
si infectate de HIV/SIDA le intampina si au fost propuse solutii si directii de actiune viitoare.
Impactul Forumului Național al PLHIV
105 persoane infectate si afectate de HIV/SIDA, reprezentanti ai asociatiilor de persoane
seropozitive au participat
Participanții au provenit din aproximativ 20 de judete ale țării.

 „Organizarea de programe de depistare precoce (screening), diagnostic și tratament
precoce al tuberculozei, inclusiv al tuberculozei latente”
Anul acesta am demarat activitatea de suport pentru creşterea aderenței la tratament a pacienţilor cu
tuberculoză. Astfel, prin proiectul cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional
Capital Uman (POCU )destinat screening-ului tuberculozei derulat de UNOPA în parteneriat cu
Institutul de Pneumoftiziologie „Marius Nasta” (Lider de parteneriat), pacienții cu tuberculoză
beneficiază de servicii de sprijin prin intermediul a 8 echipe multidisciplinare (psiholog, asistent social,
medic):
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o Suport psihologic. Acesta presupune evaluarea nevoilor pacienților care interferează cu
aderența la tratament, efectuare de psiho-educație, intervenții punctuale conform
problematicii. Suportul psihologic va fi acordat sub forma unor ședințe individuale (fata

in fata sau prin telefon) și ședințe de grup
o Asistență socială. Pacienții cu probleme sociale care pot interfera cu aderența la tratament
(lipsa venitului, lipsa documentelor, lipsa locuinta, etc) vor beneficia de informare și
consiliere în vederea rezolvării problemelor sociale (fata in fata sau prin telefon).
o Suport social. Pacienții înrolați în proiect, aderenți la tratament, vor primi suport social
sub forma de subvenții/pachete conform metodologiei proiectului și resurselor
disponibile.
o Monitorizarea aderenței la tratament a pacienților cu risc crescut de abandon. Medicul din
cadrul echipei multidisciplinare va colabora cu personalul medical de la nivelul fiecărui
dispensar TB, pentru monitorizarea tratamentului antiTB a pacienților beneficiari referiți
către serviciul de suport prin subvenții/pachete, conform metodologiei proiectului și
resurselor disponibile.
Suportul pacienților care beneficiază de programul de suport se realizează prin intermediul a 8 Centre
de evaluare acoperind toate cele 8 regiuni de dezvoltare ale României.
Impactul programului de suport dedicat pacienților cu tuberculoză
33 pacienți cu tuberculoză au beneficiat de suport pentru creşterea aderenței la tratament. Programul
se va derula până în anul 2023.
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Dezvoltare Organizațională
Conferința HepHIV2019
A avut loc în perioada 28-30 ianuarie 2019 la București, România, sub președinția română a UE
(ianuarie-iulie 2019). Conferința de la București a fost a 6-a conferință care s-a concentrat pe testarea
anterioară organizată de inițiativa EuroTEST (fosta HIV în Europa) (www.eurotest.org). De această
dată, conferința a fost organizată în comun cu acțiunea comună INTEGRATE (2018-2020, finanțată
de 3 ani de la UE).

Principalele obiective ale
conferinței HepHIV 2019 au
fost:
o Oferirea unei imagini
de
ansamblu
a
inițiativelor
inovatoare și a celor
mai bune practici
privind
testarea
optimă și îngrijirea
timpurie a HIV și
hepatitei virale din
diferite medii din
Europa, inclusiv progresul și provocările în integrarea serviciilor.
o Oferirea de oportunități pentru dialogul cu mai multe părți interesate pentru a dezvolta soluții
creative la provocările nerezolvate în cercetarea și punerea în aplicare a HIV și a hepatitei
virale, a tuberculozei și a politicilor de tuberculoză și ITS pentru îmbunătățirea diagnosticului
și îngrijirii timpurii.
o Susținerea și alimentarea discuțiilor politice privind politicile de testare, creșterea
angajamentului politic și conștientizarea publicului, discutând modul de a transpune
obiectivele, obiectivele și țările globale și regionale în planurile de implementare locale.
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Financiar
Principalele surse de finanțare pentru activitățile din 2019 au fost: Fondul Global de Luptă Împotriva
HIV/SIDA, TB şi Malariei prin Fundaţia Romanian Angel Appeal în vederea implementării
proiectelor de suport pentru pacienții cu tuberculoză, Finantare FSE – POCA sși finanțtare FSE –
POCU.
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, îin acord cu obiectivele și misiunea federației.
Proiectele derulate din finanțare internaționalăe au fost supuse auditului financiar și tehnic extern.
Mulțumim cu această ocazie finanțatorilor, sponsorilor și donatorilor UNOPA pentru sprijinul
acordat în 2019!

VENITURI UNOPA 2019
DENUMIRE

RON

TOTAL

EUR

%

1,505,622.33

315,029.89

100.00%

Finantae FSE - POCU

801,162.20

167,631.70

53.21%

Finantare FSE - POCA

449,038.25

93,954.82

29.82%

Sponsorizare SANDOZ PHARMA

67,548.52

14,133.56

4.49%

Sponsorizare MERCK SHARP DOHME

47,800.00

10,001.46

3.17%

Finantare Fondul Global

45,546.57

9,529.97

3.03%

Sponsorizare NEOLA PHARMA

38,000.00

7,950.96

2.52%

Sponsorizare GLAXOSMITHKLINE

36,000.00

7,532.48

2.39%

Sponsorizare Johnson & Johnson

12,000.00

2,510.83

0.80%

Sponsorizare BGP Products

6,968.70

1,458.10

0.46%

Donatii PF 2% venit

1,558.09

326.01

0.10%
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Finantae FSE - POCU

Finantare FSE - POCA

Sponsorizare SANDOZ PHARMA

Sponsorizare MERCK SHARP DOHME

Finantare Fondul Global

Sponsorizare NEOLA PHARMA

Sponsorizare GLAXOSMITHKLINE

Sponsorizare Johnson & Johnson

Sponsorizare BGP Products

Donatii PF 2% venit

CHELTUIELI 2019

CHELTUIELI 2019

LEI

Programul Fondului Global de Lupta Impotriva
HIV/SIDA, Tuberculozei si Malariei
Proiect POCA ”O societate civila implicata in sistemul de
sanatate si protectie sociala”
Proiect POCU ”Organizarea de programe de depistare
precoce (screening), diagnostic și tratament precoce al
tuberculozei, inclusiv al tuberculozei latente”
Campania 1 Decembrie-Ziua mondială de luptă
împotriva HIV/SIDA

EURO

%

45,547

9,530

3.03%

449,038

93,955

29.85%

801,162

167,632

53.26%

25,600

5,356

1.70%

Forumul national al persoanelor seropozitive

69,530

14,548

4.62%

Proiect "Educatie pentru sanatate"

28,060

5,871

1.87%

Alte evenimente UNOPA

26,470

5,538

1.76%

Proiect "Bursele Dorel Pintilie"

11,770

2,463

0.78%
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Alte cheltuieli UNOPA (taxe, impozite locale,
amortizarea mijloacelor fixe, comisioane bancare, alte
servicii)
Cheltuieli administrative si telecomunicatii
Transport (combustibil, reparatii auto, asigurari RCA,
piese de schimb)
Consumabile, protocol, materiale informative

TOTAL

0.00%
Proiect POCU ”Organizarea de programe de depistare
precoce (screening), diagnostic și tratament precoce al…
Proiect POCA ”O societate civila implicata in sistemul de
sanatate si protectie sociala”
Forumul national al persoanelor seropozitive
Programul Fondului Global de Lupta Impotriva HIV/SIDA,
Tuberculozei si Malariei
Alte evenimente UNOPA
Proiect "Educatie pentru sanatate"
Cheltuieli administrative si telecomunicatii
Proiect "Bursele Dorel Pintilie"
Consumabile, protocol, materiale informative
Campania 1 Decembrie-Ziua mondială de luptă împotriva
HIV/SIDA
Transport (combustibil, reparatii auto, asigurari RCA, ITP)
Alte cheltuieli UNOPA
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10.00%

9,150

1,915

0.61%

19,691

4,120

1.31%

6,603

1,382

0.44%

11,575

2,422

0.77%

1,504,196

314,731

100.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

Rețele, coaliții și organizații naționale
și internaționale
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Mulțumim tuturor partenerilor noștri, care susțin proiectele noastre și înțeleg importanța prevenirii
HIV/SIDA și promovării și apărarii drepturilor persoanelor seropozitive din România.
Ne bucurăm de suportul dumneavoastră!
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