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Motto: 

„�e dorim multe lucruri, mai ales iubire. Vrem să avem parte de 

înţelegere şi afectivitate, avem o viaţă şi ştim să o trăim poate mai bine 

decât ceilalţi, ne bucurăm din plin de fiecare moment şi savurăm fiecare 

clipă. Deşi nu avem prea mult timp, suntem primii care observăm copacii 

când înfloresc, păsările care vin şi timpul care trece. Viaţa este frumoasă 

dacă ştii să o traieşti şi dacă eşti lăsat să faci ceea ce iţi doreşti. Asta ne 

dorim şi noi, să fim lasaţi să ne trăim viaţa. Sperăm ca aceste lucruri să 

se schimbe şi mai sperăm să avem un viitor destul de roz unde vom fi 

acceptaţi aşa cum suntem. Cu sau fără HIV tot oameni suntem, aşa că nu 

vrem diferenţe între noi!”  

(Mesajul unui tanar seropozitiv) 

 
 

 

MISIU�EA U�OPA 

 
Uniunea Naţională a Organizaţiilor Persoanelor Afectate de HIV/SIDA (UNOPA) este 

singura federaţie neguvernamentală din România formată din organizaţii ale persoanelor care 
trăiesc cu HIV/SIDA, axată pe advocacy pentru promovarea şi apărarea drepturilor persoanelor 
infectate şi afectate de HIV/SIDA din România. 
 

Din iunie 2000 şi până în prezent, UNOPA a apărat şi promovat drepturile a mii de copii, 
tineri şi adulţi infectaţi HIV sau bolnavi SIDA, precum şi drepturile familiilor lor: 

� Acces la tratament antiretroviral continuu, gratuit şi nediscriminatoriu 
� Acces egal la servicii şi îngrijiri medicale 
� Dreptul la o protecţie socială adecvată nevoilor persoanelor infectate/afectate de 

HIV/SIDA şi la un suport psiho-social adecvat  
� Dreptul la nediscriminare şi incluziune socială 
� Dreptul la educaţie şi integrare socio-profesională. 

 
UNOPA este o voce la nivel naţional pentru: 

� Persoanele infectate HIV sau bolnave SIDA (copii, tineri, adulţi) din România 
� Familiile afectate de HIV/SIDA din România 
 

Organizaţiile comunitare membre (în prezent 24) din Bucureşti şi din 18 judeţe din 
România numără peste 1500 de membri, persoane infectate HIV sau bolnave SIDA. 
 
UNOPA este o voce la nivel naţional prin: 

� Activitatea de promotor şi Vicepreşedinte în Comisia Naţionala pentru 
Supravegherea, Controlul şi Prevenirea Cazurilor de Infecţie HIV. 

� Organizarea de conferinţe, seminarii şi reuniuni de lucru 
� Organizarea/participarea la campanii publice, proteste, scrisori deschise, apeluri la 

solidaritate, manifeste, comunicate şi conferinţe de presă 
� Organizarea de expoziţii, spectacole şi evenimente specifice 
� Publicaţii  
� Reprezentare în instanţă 
� Advocacy/Lobby pentru:  
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- promovarea şi respectarea drepturilor persoanelor care trăiesc cu HIV/SIDA 
- influenţarea politicilor publice din România în sensul adaptării lor la nevoile persoanelor 
care trăiesc cu HIV/SIDA în România 
- servicii publice, medicale şi sociale de calitate 

 
Principii de intervenţie: 
Drepturile (universale şi specifice) – instrumente de reducere a vulnerabilităţii fizice şi 

sociale a persoanelor la HIV/SIDA, de reducere a impactului şi transmiterii virusului HIV 
� Suport pentru liderii copiilor, tinerilor şi adulţilor infectaţi HIV/SIDA, la toate nivelurile 

de răspuns la HIV/SIDA 
� Suport pentru dezvoltarea instituţională a organizaţiilor membre şi a federaţiei ca reţea 
� Suport pentru dezvoltarea serviciilor sociale oferite de organizaţiilor membre  

 
 
La sfarsitul anului 2010 U�OPA numara 22 organizatii membre si 2 organizatii 

colaboratoare: 

 
 

1. Asociaţia „Alexiana” - Piatra Neamţ  
2. Fundaţia „Andreea” – Mediaş  
3. Asociaţia „Benone”- Tîrgu-Mureş 
4. Asociaţia „Inocenţă şi speranţă” - Reşiţa  
5. Asociaţia „Iris” - Vaslui  
6. Asociaţia „Licurici” – Giurgiu  
7. Asociaţia „Lizuca ” – Bacău  
8. Asociaţia „Noi şi ceilalţi” – Bucureşti 
9. Asociatia Noua Speranta”- Petrila 
10. Asociaţia „O rază de lumină” - Mangalia  
11. Asociaţia “Pro Karma” – Tîrgu-Mureş 
12. Asociaţia “Pro Sănătatea” – Buzău 
13. Asociatia “Red Ribbon”- Fălticeni 
14. Asociaţia „Speranţa Băniei” - Craiova  
15. Asociaţia „Speranţa Copiilor 2000” - Bârlad  
16. Asociaţia “Speranță în Viitor” – Timișoara  
17. Asociaţia „Tereza” - Botoşani  
18. Asociaţia “Viaţă şi Speranţă” – Giurgiu  
19. Asociatia Noi si Ceilalti – Filiala Brașov 
20. Asociatia Noi si Ceilalti – Filiala Constanța 
21. Asociatia Noi si Ceilalti – Filiala Prahova 
22. Asociatia Noi si Ceilalti – Filiala Arad 

 
 
       Organizatii colaboratoare U�OPA 

 
23. Asociația „Life”- Galați 
24. Asociația Persoanelor Afectate-Brăila 
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PROIECTE DERULATE DE U�OPA I� 2010 

 
 

1. 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 finanţării nerambursabile acordată din 
FSE este de 4.167.863,46 lei (82,65 %), valoarea eligibilă a finanţării nerambursabile acordată 
din bugetul naţional este de 874.923,54 lei (17,35 %), contribuţia 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 tara,  ne 
propunem derularea de activitati adresate direct unui grup foarte vulnerabil din Romania si 
anume 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.  
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. 
 
Totodata acest proiect contribuie la indeplinirea obiectivului „10.6. - Promovarea iniţiativelor 
favorabile ocupării grupurilor supuse riscului excluziunii sociale” din cadrul Programului 
National de Reforma, prin derularea unor activitati menite sa creasca gradul de integrare socio-
profesionala a persoanelor seropozitive din Romania. 
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In primul rand dorim sa instruim specialistii care sa ofere servicii de consiliere si orientare 
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. 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 
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 socio-
profesionala a persoanelor seropozitive”. Aceasta va conduce la un grad mai mare de acceptare a 
persoanelor seropozitive la locul de munca.  
 
 
 
 
Rezultate obtinute pana la data de 31 decembrie 2010: 

o Proiectul a fost implementat prin intermediul a 21 de asociatii de persoane 
seropozitive 

o Echipa de proiect a fost instruita prin intermediul a 2 seminarii 
o Proiectul a fost promovat in cadrul conferintei de lansare a proiectului si cu ocazia 

evenimentelor organizate la nivel local 
o 1023 de tineri seropozitivi au beneficiat de servicii de consiliere si orientare socio-

profesionala 
o au fost furnizate 7964 ore de consiliere individuala si 406 intalniri de tip grup de 

suport 
o au fost organizate 12 cursuri de instruire a specialistilor in consilierea si orientarea 

socio-profesionala a tinerilor seropozitivi, la care au participat 230 specialisti 
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o 278 tineri seropozitivi au parcurs un curs de instruire profesionala 
o au fost oferite 100 burse de scolarizare anuale tinerilor seropozitivi 
o 799 tineri consiliati in directia cautarii unui loc de munca  
o au fost desfasurat activitati de informare pentru angajati in cadrul a 578 firme 
o au fost realizate 43 de campanii locale de informare si educare in comunitate 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

o 142 370 de persoane au primit informare despre HIV/SIDA si drepturile PLWHA 
o au fost organizate 61 de mese rotunde cu tema „Integrarea socioprofesionala a 

persoanelor seropozitive” 
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o a fost organizat 1 Forum al PLWHA la care au participat 68 de persoane infectate 
si afectate de HIV/SIDA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

o Au fost realizate si diseminate 2 editii ale revistei Pozitiv (5000 exemplare pentru 
fiecare editie) 

                                                                                                    
 
 

o 976 de persoane infectate si afectate de HIV/SIDA sunt utilizatori ai forumului 
virtual de discutii  

o au fost realizate 47 de vizite de monitorizare si evaluare ale implementarii 
proiectului  

o au fost organizate 8 sedinte de bord al solicitantului 
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2.  Proiectul „Abordări integrate de prevenire HIV/SIDA în România” este finanțat printr-un 
grant oferit de Islanda, Liechtenstein și 3orvegia prin Mecanismul Financiar SEE (Spațiul 
Economic European), fiind un proiect individual în componenta granturi, aria „Sănătate şi 
ocrotirea copilului” şi reprezintă materializarea unui parteneriat extins între organizaţii şi instituţii 
ce au ca misiune implicarea în problematica HIV/SIDA. 
Proiectul este implementat de un parteneriat între Fundația Tineri pentru Tineri și alte 4 
organizaţii neguvernamentale (Asociaţia Română pentru Promovarea Sănătăţii – ARPS, 
Asociaţia Română Anti-SIDA – ARAS, Uniunea Naţională a Organizaţiilor Persoanelor Afectate 
de HIV/SIDA – UNOPA, Fundaţia „Alături de Voi” România– ADV România) şi Consiliul 
Naţional pentru Combaterea Discriminării - CNCD. 
 
Proiectul se deruleaza in perioada Mai 2009 – Aprilie 2011 cu un buget destinat pentru UNOPA 
de  151 132 E. 
 
Scopul proiectului: 
Încurajarea unui comportament responsabil şi nediscriminatoriu referitor la HIV/SIDA. 
 
Acest proiect își propune să ofere tinerilor (15-25 de ani) informaţii corecte în ceea ce priveşte 
HIV/SIDA, pentru a-i motiva să adopte un stil de viaţă mai sănătos, un comportament responsabil 
şi o atitudine nediscriminatorie faţă de persoanele infectate cu HIV. În același timp își dorește 
realizarea unei puternice campanii de responsabilizare socială și de luptă împotriva stigmatizării. 
 
Împărţit în 3 componente majore, proiectul vizează o intervenţie integrată de prevenire în rândul 
populaţiei generale de tineri, componenta desfășurată de UNOPA incluzând: intervenţii în 
comunitate prin comunicare interpersonală; instruirea autorităţilor locale, educaţie (educatori 
între egali – peer educators). 
 
Implementarea efectivă a programelor  (componenta UNOPA) se desfăşoară în 17 judete ale tarii 
si din Bucuresti şi presupune: realizarea de materiale de informare-educare-comunicare; 
instruirea educatorilor între egali; activităţi de prevenire şi promovare a comportamentelor 
responsabile în afara şcolii. 
 
Ca rezultate anticipate pentru intreg proiectul, vorbim despre: implementarea unei campanii de 
prevenire HIV/SIDA adresată tinerilor: 110.000 de tineri vor beneficia de activităţi de 
comunicare interpersonală (în şcoală şi în afara şcolii); transmiterea de mesaje de combatere a 
discriminării către populaţia generală prin mass-media: 160.000 de tineri vor primi mesaje de 
prevenire şi adoptare a unui comportament nediscriminatoriu; instruirea profesioniştilor (cadre 
didactice, medici, jurnalişti) şi a populaţiei afectate de HIV/SIDA: 1.418 profesionişti vor fi 
instruiţi. 
 
 
 
Rezultate obtinute pana la data de 31 decembrie 2010: 
 
- Au fost realizate in total 20 de intalniri cu autoritatile locale, la aceste intalniri participand un 
numar de 484 de persoane. In cadrul intalnirilor au fost abordate teme de discutie legate de: 
HIV/SIDA – topic major pe lista prioritătilor de sănătate publică la nivel mondial; Discriminarea 
persoanelor infectate cu HIV; Prevenirea infectiei HIV, etc 
- au fost realizate  63 de sesiuni cu PLWA, cu teme legate de prevenire HIV si nediscriminare, la 
care au participat 221 beneficiari 
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- au fost tiparite suporturile de curs si materialele IEC care vor fi 
folosite in cadrul cursurilor PLWA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- au fost realizate 496 intalniri de coordonare, la care au participat 46 de voluntari 
- au fost realizate un numar de 202 activitati de de prevenire in afara scolii 
- 26396 tineri din populatia generala au beneficiat de informare pe problematica HIV/SIDA 
(mesaje de prevenire, distribuire de materiale informative si prezervative) 
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3. Proiectul „Ia-ti tratamentul!Bucura-te de viata!” este sponsorizat de Compania Bristol-
Myers Squibb si s-a derulat in perioada 2009-2010. Proiectul a presupus facilitarea comunicarii 
intre pacientii seropozitivi, medici, psihologi si reprezentanti ai asociatiilor de pacienti, intr-o 
abordare cuprinzatoare, menita sa asigure o informare cat mai completa si corecta a pacientilor cu 
privire la tratamentul ARV, efecte secundare, sanatatea reproducerii, protectie sociala. In cadrul 
proiectului au avut loc 6 intalniri cu pacientii si 6 conferinte de presa in orasele: Tg Mures, 
Constanta, Craiova, Petrosani, Bucuresti, Timisoara. 
 
 
Obiectivele proiectului: 
O1 Cresterea aderentei la tratamentul ARV in randul persoanelor seropozitive din 6 judete ale 
tarii, prin intalniri cu pacientii organizate de catre UNOPA, cu participarea persoanelor infectate 
si afectate de HIV, cu participarea medicilor specialisti, a psihologilor si reprezentantilor 
asociatiilor de pacienti. 
O2 Cresterea gradului de integrare sociala a persoanelor seropozitive din Romania prin actiuni de 
informare locale. 
 
In cadrul intalnirilor au participat persoane infectate cu virusul HIV si apartinatori, medic 
infectionist, psiholog, reprezentanti UNOPA si ai asociatiilor de pacienti, alti invitati si s-au 
abordat teme legate de aderenta la tratament, de efecte secundare, de prevenire a transmiterii de la 
mama la fat, de sanatatea reproducerii, de protectie sociala. 
In cadrul conferintelor de presa s-au prezentat problemele persoanelor seropozitive semnalate in 
cadrul intalnirilor cu acestea. 
La aceste evenimente au participat reprezentanti UNOPA, ai asociatiilor de pacienti, medici, 
psihologi, alti invitati. Prin aceste evenimente s-a urmarit sensibilizarea autoritatilor si opiniei 
publice in directia cresterii acesului la servicii medicale, la tratament, la protectie sociala a 
pacientilor seropozitivi.Totodata au fost transmise mesaje legate de prevenirea HIV/SIDA. 
 
Rezultate obtinute pana la data de 31 decembrie 2010: 
 
- au fost organizate 6 conferinte de presa cu tema „Ia-ti tratamentul!Bucura-te de viata!”  in 6 
judete 
- au fost organizate 6 intalniri cu personele infectate si afectate de HIV/SIDA, cu tema „Ia-ti 
tratamentul! Bucura-te de viata!”, in 6 judete 
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EVE�IME�TE PUBLICE U�OPA I� 2010 

 

 

1. FORUMUL A�UAL AL PLWHA 2010, Sinaia, Hotel Palace  
 
Federatia UNOPA a organizat in perioada 26 - 28 Februarie 2010, la Hotel PALACE Sinaia, 
Forumul National al PLWHA 2010. Forumul National al PLWHA 2010 a fost organizat in cadrul 
proiectului „Integrarea socio-profesionala a persoanelor seropozitive din Romania”, proiect 
cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea 
Resurselor Umane 2007-2013”. 
 
La forumul National al PLWHA 2010 au participat 68 de PLWHA, membre in cadrul asociatiilor 
colaboratoare UNOPA si alte persoane infectate sau afectate HIV/SIDA din judetele unde nu 
exista asociatii ale PLWHA. 
 

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. 
 

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 
 
Principalele teme de dezbatere ale acestui forum au fost legate de integrarea socio-profesionala a 
persoanelor seropozitive, si s-au derulat pe parcursul a doua zile. 
Prima zi de forum a fost destinata sesiunilor: 

• deschidere si prezentare  
• asociatiile de pacienti ca forme de promovare si aparare a drepturilor PLWHA si ca forme 

de sustinere in integrarea socio-profesionala a persoanelor seropozitive. 
• alternativele persoanelor seropozitive la integrarea profesionala. 

 
A doua zi a forumului a fost deschisa cu o discutie legata de importanta tratamentului ARV in 
procesul integrarii socio-profesionale 
O alta tema abordata in cadrul Forumului a fost cea a rolului tratamentului ARV in procesul 
integrarii socio-profesionale. 
Dupa prezentarea pe tratamentul ARV, s-a trecut la discutii in plen despre accesul la tratament in 
2010 – bariere si oportunitati in integrarea socio-profesionala. 
In urmatoarea sesiune s-au discutat teme propuse de participanti in plen. S-a discutat despre 
problemele pe care persoanele seropozitive le intampina in ceea ce priveste angajarea la un loc de 
munca, despre accesul persoanelor seropozitive la anumite servicii medicale, si anume servicii 
stomatologice si ginecologice.  
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Concluzii 
In final au fost prezentate concluziile forumului de catre Dl. Iulian Petre - Director Executiv 
UNOPA. Forumul a aratat ca desi au existat progese in ultimii ani atat pe latura medicala cat si pe 
cea sociala, persoanele seropozitive din Romania se confrunta in continuare cu probleme, cum 
sunt intreruperile de tratament din cauza sistemului deficitar de achizitii, accesul deficitar la 
diferite servicii medicale. Persoanele seropozitive intampina dificultati in ceea ce priveste accesul 
la locuri de munca, cauzate pe de o parte de slaba informare a angajatorilor fata de problematica 
HIV/SIDA si de oferta tot mai scazuta de locuri de munca  si pe de alta parte de faptul ca nu toate 
persoanele seropozitive isi cunosc drepturile si domeniile in care se solicita testarea HIV la 
angajare. 
 
Ca umare a problemelor identificate s-a concluzionat ca fiind necesar sa se continue eforturile 
comunitatii in directia rezolvarii problemelor cu care se confrunta persoanele seropozitive, 
colaborarea dintre ONG-uri, persoanele seropozitive si institutiile de stat implicate in furnizarea 
tratamentului, precum si activitatile de advocacy si lobby in fata autoritatilor. 
 
 
2. CO�FERI�TE DE PRESA „Ia-ti tratamentul!Bucura-te de viata!” 

 
In anul 2010 au fost realizate 6 conferinte de presa cu tema „Ia-ti tratamentul!Bucura-te de 
viata!” 
 
In cadrul conferintelor de presa s-au prezentat problemele persoanelor seropozitive semnalate in 
cadrul intalnirilor cu acestea. 
La aceste evenimente au participat reprezentanti UNOPA, ai asociatiilor de pacienti, medici, 
psihologi, alti invitati.  
Prin aceste evenimente s-a urmarit sensibilizarea autoritatilor si opiniei publice in directia 
cresterii acesului la servicii medicale, la tratament, la protectie sociala a pacientilor 
seropozitivi.Totodata au fost transmise mesaje legate de prevenirea HIV/SIDA. 
 
3. CAMPA�IA �ATIO�ALA – ZIUA MO�DIALA A�TISIDA. 
Aceasta campanie este o traditie pentru UNOPA si pentru organizatiile membre UNOPA, fiind 
realizata anual incepand din anul 2002. In acest an, cu ocazia acestui eveniment, am marcat si 
implinirea a 10 ani de la infiintarea UNOPA, sub sloganul „UNOPA – 10 ani de lupta pentru 
drepturile persoanelor seropozitive din Romania”. 
 
Activitatile pe care le-am desfasurat in acest an in cadrul Campanei sunt: 
1. Evenimente publice in Bucuresti: 
- Conferinta de presa, in care s-a lansat campania nationala, in care s-au prezentat cele mai noi 
date statistice despre HIV/SIDA la nivelul Romaniei, informatii legate de prevenirea HIV/SIDA. 
Totodata UNOPA a reafirmat in cadrul acestui eveniment necesitatea asigurarii accesului 
universal, gratuit si continuu la tratamentul ARV, fara intreruperi, fara intarzieri, fara 
discriminare, pentru ca numai asa pacientii seropozitivi pot avea o viata normala si pot sa se 
integreze deplin in societate. Tot in cadrul acestui eveniment a existat o sectiune „UNOPA – 10 
ani de lupta pentru drepturile persoanelor seropozitive din Romania”. La acest eveniment au 
participat CNLAS, Ministerul Sanatatii, Centrul Roman HIV/SIDA, Agentii UN, Colegiul 
Medicilor din Romania, COPAC, UNOPA, alte ONG-uri, medici, pacienti seropozitivi, mass-
media. 
- expoziţie de artă şi creaţie a tinerilor seropozitivi, organizată de UNOPA cu ocazia împlinirii a 
10 ani de activitate şi a Zilei Mondiale AntiSIDA. Titlul expozitiei „7 + 1 – O lume despre care 
nu se vorbeste” 
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2. Campanii locale organizate de 22 de asociatii ale persoanelor seropozitive din 19 judete 
ale tarii, cuprinzand: 
- Mese rotunde sub sloganul „UNOPA – 10 ani de lupta pentru drepturile persoanelor 
seropozitive din Romania”, cu participarea autoritatilor locale, ONG-urilor locale,  mass-media si 
pacientii seropozitivi,  
- Campanie de informare stradala despre infectia HIV/SIDA si mijloacele de prevenire. 
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Surse de finantare 2010 LEI EURO % 

Finantare FSE POSDRU 827,399.00 196,999.76 58.75% 

Venituri din sponsorizari 207,885.00 49,496.43 14.76% 

Finantare SEE-RO0062 201,744.00 48,034.29 14.33% 

Finantare FG 6 - S6/A1 57,145.00 13,605.95 4.06% 

Finantare FG6 -  S7/A9 51,369.00 12,230.71 3.65% 

Finantare FG6 - S6/A10 44,690.00 10,640.48 3.17% 

Venituri din donatii, cotizatii si 
contributii 18,033.00 4,293.57 1.28% 

TOTAL 1,408,265.00 335,301.19 100.00% 
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CHELTUIELI UNOPA 2010 
LEI EURO % 

Cheltuilei cu personalul 655,490.00 156,069.05 28.13% 

Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala 185,871.00 44,255.00 7.98% 

Cheltuieli cu materialele consumabile 72,964.00 17,372.38 3.13% 

Cheltuieli de transport 63,555.00 15,132.14 2.73% 

Achizitii echipamente 7,374.00 1,755.71 0.32% 

Cheltuieli aferente organizatiilor membre 710,024.00 169,053.33 30.47% 

Conferinte, seminarii, work-shop, training, alte intalniri 139,150.00 33,130.95 5.97% 

Cheltuieli cu materiale de prezentare si informare (IEC) 21,093.00 5,022.14 0.91% 

Cheltuieli administrative 74,786.00 17,806.19 3.21% 

Donatii si subventii acordate 344,800.00 82,095.24 14.80% 

Audit financiar 17,360.00 4,133.33 0.75% 

Alte cheltuieli 37,673.00 8,969.76 1.62% 

TOTAL 2,330,140.00 554,795.24 100.00% 
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SPONSORIZARI UNOPA 2010 LEI EURO % 

ROCHE ROMANIA 16,500.00 3,928.57 7.94% 

JOHNSON & JOHNSON 42,091.00 10,021.67 20.25% 

GLAXOSMITHKLINE SRL 48,963.00 11,657.86 23.55% 

ABBOTT LABORATORIES SA 17,113.00 4,074.52 8.23% 

MERK SHARP & DOHME ROMANIA 21,250.00 5,059.52 10.22% 

BRISTOL 58,248.00 13,868.57 28.02% 

Alte sponsorizari 3,720.00 885.71 1.79% 

TOTAL 207,885.00 49,496.43 100.00% 

 
 

                   


