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DEFINIŢIA HIV:

HIV este un retrovirus din familia Lentivirinae, caracterizat prin 
dezordini imunologice multiple, cu perioadă lungă de latenţă, ducând la 
infecţii oportuniste, malignizări şi deces. De fapt, acest termen 
denumeşte două virusuri înrudite, din categoria retrovirusurilor, HIV-1
şi HIV-2, care cauzează la om sindromul imunodeficienţei dobândite 
(SIDA)1.

DEFINIŢIA SIDA:

SIDA (SINDROMUL IMUNODEFICIENŢEI DOBÂNDITE) este
o afecţiune a sistemului imunitar, caracterizat prin infecţii oportuniste,
neoplasme şi disfuncţii neurologice şi deces. Sindromul de
imunodeficienţă dobândită este ultima fază a evoluţiei infecţiei cu virusul
imunodeficienţei umane (HIV)2.



TEMELE ZILEI MONDIALE DE LUPTĂ
ÎMPOTRIVA HIV/SIDA

ÎN PERIOADA  1988 – 20153:

1988. Comunicarea;
1989. Vieţile noastre, Lumea noastră – Să avem grijă unii de 

alţii;
1990. Femei cu SIDA;
1991. Împărţind provocarea SIDA;
1992. SIDA: Implicarea comunităţii;
1993. Este timpul să acţionezi!;
1994. SIDA şi familia;
1995. Împărţirea drepturilor, împărţirea responsabilităţilor;
1996. O lume. O speranţă!



TEMELE 
ZILEI MONDIALE DE LUPTĂ ÎMPOTRIVA HIV/SIDA

1988 - 2015 - CONTINUARE:

1997. Copii care trăiesc într-o lume cu SIDA;
1998. Forţa pentru schimbare: Campania Mondială 

împotriva SIDA la populaţia tânără;
1999. Ascultă, Învaţă, Trăieşte: Campania Mondială 

împotriva SIDA la copii şi populaţia tânără;
2000. SIDA: Bărbaţii fac diferenţa;
2001. Îmi pasă. Ţie?;
2002. Stigmatul şi Discriminarea;
2003. SIDA şi Cercetarea;



TEMELE 
ZILEI MONDIALE DE LUPTĂ ÎMPOTRIVA HIV/SIDA

1988 - 2015 - CONTINUARE:
2004. Femeile, Fetele, HIV şi SIDA;
2005. Stop SIDA. Ţine-ţi promisiunea;
2006. Stop SIDA. Ţine-ţi promisiunea - Bilanţ;
2007. Stop SIDA. Ţine-ţi promisiunea - Conducere;
2008. Stop SIDA. Ţine-ţi promisiunea – Condu –

Împuterniceşte - Livrează;
2009. Acces universal şi Drepturile omului;
2010. Acces universal şi Drepturile omului;
2011-2015. Ţinta Zero: Zero infecţii noi cu HIV. Zero 

discriminări. Zero decese prin SIDA. 



CONTEXTUL MONDIAL

ZIUA MONDIALĂ DE LUPTĂ ÎMPOTRIVA HIV/SIDA a fost lansată în august 
1987 de James Bunn şi Thomas Netter din cadrul Programului Global despre SIDA al 
OMS (actual UNAIDS – Joint United Nations Programme on HIV/AIDS) şi s-a stabilit 
ca să fie celebrată pentru prima dată la 1 decembrie 1983.

În 1992, Secretarul Sănătăţii din Filipine a creat sloganul ABC, adoptat în Raportul 
Global al UNAIDS privind SIDA:

Abstinence (Abstinenţa)
Being safer, by being faithful to one‘s partner or reducing the number of sexual 

partners (A fi în siguranţă prin fidelitatea faţă de un singur partener sau reducerea 
numărului de parteneri sexuali)

Correct and consistent use of condoms (Utilizarea corectă şi la fiecare act sexual a 
prezervativelor).

AVERT a fost lansat în 1986 şi numele iniţial a fost de "AIDS Education & 
Research Trust – Educaţia SIDA şi Cercetarea“.

UNAIDS a devenit operaţională în 1996 şi are scopul de a planifica şi promova 
manifestarea. 

În primii doi ani, tema propusă s-a axat pe copii şi tineri, fără a se ţine cont că 
persoane de toate vârstele pot fi avea această maladie.



CONTEXTUL MONDIAL - CONTINUARE

În 2004, Campania Mondială împotriva SIDA a devenit organizaţie independentă.
Comisia Europeană a adoptat în septembrie 2004 un document cu privire la 
„Abordarea coordonată şi integrata în lupta împotriva HIV/SIDA în cadrul Uniunii 
Europene şi în vecinătatea acesteia”, prin care s-au trasat priorităţile de acţiune în 
perioada 2006-2009:
1. prevenirea noilor infectări cu HIV (fie pe cale sexuala, prin intermediul 
consumului de droguri injectabile, de la mamă la copil şi prin intermediul transfuziilor 
şi transplanturilor);
2. reducerea impactului negativ al epidemiei (inclusiv tratamentul, îngrijirea şi 
suportul pentru persoanele care trăiesc cu HIV/SIDA şi integrarea în munca a 
persoanelor seropozitive);
3. mobilizarea resurselor şi coordonarea eforturilor (incluzând angajamentul politic 
şi activităţile de susţinere, dar şi întărirea sistemelor de supraveghere epidemiologică, 
cercetarea, implicarea societăţii civile şi parteneriatele).

În Marea Britanie, Asociaţia Naţională a Persoanelor care trăiesc cu HIV/SIDA
(NAT) a lansat un website, HIVaware, care furnizează înformaţii despre boală.



CONTEXTUL MONDIAL - CONTINUARE

OMS a adoptat în 2006 Declaraţia Politică privind HIV/SIDA, prin care se urmărea 
realizarea accesului universal la prevenţia HIV, la tratament, îngrijire şi suport pentru cei care au 
nevoie. Strategia Globală în domeniul sănătăţii privind HIV/SIDA 2003 – 2007. Strategia 
ilustrează că suportul financiar internaţional extins, îmbunătăţirea coordonării şi comunicării 
internaţionale, monitorizarea şi evaluarea eficientă, întărirea parteneriatelor, îmbunătăţirea 
implementării lecţiilor învăţate şi întărirea sistemelor de sănătate sunt elemente esenţiale pentru 
atingerea accesului universal până în 2010.

În 2007, Casa Albă a lansat funda roşie ca banner, acum o tradiţie anuală.

Din 2008, tema din fiecare an este aleasă de către Comitetul Global al Campaniei Mondiale 
împotriva SIDA, după consultări cu populaţia, organizaţiile şi agenţiile guvernamentale implicate 
în prevenţia şi tratamentul HIV/SIDA3.
Din 2008, Centrul European de Prevenire şi Control al Bolilor (ECDC) şi Oficiul Regional OMS 
pentru Europa coordonează supravegherea HIV/SIDA în Europa. Datele sunt colectate anual şi 
prezentate de către centrele naţionale de supraveghere HIV/SIDA. Raportul de supraveghere este 
publicat anual cu ocazia Zilei Mondiale Împotriva HIV/SIDA, la 1 decembrie.



CONTEXTUL MONDIAL - CONTINUARE

În 2011, statele membre OMS au adoptat o nouă Strategie Globală în domeniul 
sănătăţii privind HIV/SIDA pentru 2011-2015. 

Strategia: 
• reafirmă obiectivele globale şi ţintele pentru răspunsul sectorului sanitar la HIV
• identifică patru direcţii strategice pentru a ghida răspunsurile naţionale
• conturează acţiunile recomandate în fiecare ţară şi contribuţia OMS.

Cele patru direcţii evidenţiate sunt3:
Optimizarea prevenţiei HIV, a diagnosticului, tratamentului şi îngrjirilor;
Monitorizarea efectelor răspunsului HIV asupra sănătăţii;
Structurarea unor sisteme de sănătate puternice şi susţinute;
Monitorizarea inegalităţilor şi respectarea drepturilor omului.



CONTEXTUL MONDIAL - CONTINUARE

În iunie 2013 — OMS a lansat noi "linii directoare privind utilizarea de
medicamente antiretrovirale pentru tratarea şi prevenirea infecţiei HIV
consolidate" (9). OMS recomanda iniţierea precoce a tratamentului, cu regimuri
mai simple şi mai sigure pentru a salva mai multe vieţi şi de a preveni mai multe
infecţii noi.



Activităţile OMS includ, de asemenea:
Facilitarea coeziunii şi colaborării între parteneri pentru obţinerea Scopurilor

Dezvoltării Milenare privind HIV şi ţintele stabilite în Strategia Sectorului
Sanitar Global privind HIV/SIDA, 2011 – 20153;

Furnizarea de dovezi privind eficacitatea, fezabilitatea, siguranţa
intervenţiilor şi de ghiduri în cercetarea privind HIV;

Îmbunătăţirea disponibilităţii şi calitatea medicamentelor cât şi a
instrumentelor de diagnostic legate de HIV;

Stabilirea normelor şi standardelor pentru prevenirea HIV, diagnostic,
tratament, servicii de îngrijire şi asistenţă;

Furnizarea de suport tehnic ţărilor pentru a constitui planul naţional,
implementarea, monitorizarea şi evaluarea eficientă a răspunsului la HIV;

Monitorizarea şi raportarea progresului în sectorul de sănătate pentru
realizarea accesului universal la serviciile de HIV, inclusiv acoperirea şi
impactul serviciilor HIV.



ACTIVITĂŢI DESFĂŞURATE ÎN ROMÂNIA 
LEGATE DE INFECŢIA CU HIV/SIDA

Pentru educarea publicului larg, dar şi pentru protejarea persoanelor cu această boală, 
în ţara noastră s-au înfiinţat fundaţii şi organizaţii non-guvernamentale:

UNOPA (Uniunea Naţională a Organizaţiilor Persoanelor afectate de 
HIV/SIDA)4 a efectuat campanii de educare legate de căile de transmitere şi prevenţie 
a HIV/SIDA, drepturile persoanelor seropozitive, combaterea discriminării.

În perioada 2007 – 2013, a elaborat proiectul “Integrarea socio-profesională a 
persoanelor seropozitive din România“, proiect cofinanţat din Fondul Social European 
prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane.

În 2011, UNOPA susţine campania “Ia-mă de mână! Arată că-ţi pasă“, 
campanie online destinată întregii comunităţi, în special tinerilor.

În 2012, susţine două servicii gratuite pentru ajutorarea persoanelor 
seropozitive din România în cadrul programului “Viaţa cu HIV“:

- serviciul SMS+ care constă în primirea de SMS-uri gratuite care să le 
reamintească bolnavilor administrarea medicaţiei,

- Helpline+ la care persoanele bolnave de HIV/SIDA pot suna gratuit pentru a 
solicita asistenţă din partea consilierilor UNOPA.



ACTIVITĂŢI DESFĂŞURATE ÎN ROMÂNIA 
LEGATE DE INFECŢIA CU HIV/SIDA –

CONTINUARE

Asociaţia ACCEPT- Bucureşti10

Asociaţia ACCEPT desfăşoară activităţi de lobby şi advocacy în scopul influenţării politicilor
publice din domeniul apărării drepturilor persoanelor aparţinînd comunităţii LGBT (lesbiene,
gay, bisexuali şi transgenderi). Activitatea Asociaţiei ACCEPT mai include intervenţii de
educaţie, prevenirea infecţiilor cu transmitere sexuală, diseminarea informaţiilor despre
dezvoltarea comunităţii si mişcării gay, activism direct şi activism media, în vederea creşterii
vizibilităţii comunităţii LGBT.

Asociatia INTEGRATION- Bucureşti10

Integration reprezintă prima organizaţie infiinţată de foşti consumatori de droguri injectabile
(CDI) şi care desfăşoară activităţi de reducere a riscului asociat injectării în rândul CDI: schimb
de seringi, distribuţie de prezervative şi materiale informativ-educative, consiliere pentru
reducerea riscurilor asociate consumului de droguri, referirea CDI către servicii
multidisciplinare de asistenţă şi suport specializat.

Asociaţia Lizuca- Bacău10

Asociaţia Lizuca asigură asistenţa socială, consiliere psihologică si vocaţională pentru
persoanele seropozitive din judeţul Bacău. La aceasta se adaugă activităţi de educaţie pentru
sănătate în rândul persoanelor seropozitive, informarea comunităţii locale cu privire la
prevenirea HIV/SIDA, referirea tinerilor beneficiari seropozitivi către cursuri de formare
vocaţională şi stagii de ucenicie, reprezentarea şi apărarea drepturilor persoanelor infectate cu
HIV şi sprijinirea familiilor acestora din punct de vedere social, psihologic si material.



ACTIVITĂŢI DESFĂŞURATE ÎN ROMÂNIA 
LEGATE DE INFECŢIA CU HIV/SIDA –

CONTINUARE

Asociaţia Noua Speranţă-Petrila10

Asociaţia Noua Speranţă furnizează persoanelor seropozitive şi familiilor acestora, la nivelul
judetului Hunedoara, asistenţa socială, consiliere psihologică, vocaţională si juridică, educaţie
pentru sănătate, informarea comunităţii locale cu privire la HIV/SIDA, organizarea de activităţi
de socializare şi petrecere a timpului liber pentru persoanele seropozitive.

Asociaţia Red Ribbon-Fălticeni10

Asociaţia Red Ribbon asigură asistenţa psihologică, vocaţională şi juridică pentru persoanele
seropozitive din Fălticeni şi zonele învecinate, educaţie pentru sănătate şi adoptarea unor
comportamente responsabile, cu risc scăzut de infectare HIV, integrare socială şi profesională a
tinerilor care trăiesc cu infecţie HIV/SIDA.

Asociaţia Speranţa- Constanţa10

Asociaţia Speranţa Constanţa este una dintre primele organizaţii de acest fel din România,
obiectivul principal al activităţilor sale fiind acela de integrare socială şi dezvoltarea unor
abilităţi pentru o viaţă independentă a tinerilor care trăiesc cu infecţie HIV şi care provin din
orfelinate şi institutii de ocrotire, prin includerea acestora intr-o casă de tip familial. La acestea
se adaugă activităţi de socializare, petrecere a timpului liber şi de integrare în comunitate,
precum şi cele de informare, educare si prevenire a HIV/SIDA in şcoli.



ACTIVITĂŢI DESFĂŞURATE ÎN ROMÂNIA 
LEGATE DE INFECŢIA CU HIV/SIDA –

CONTINUARE
Asociaţia Tineri pentru Tineri (TNT)- Bucureşti10

TNT este una dintre primele organizaţii neguvernamentale active în România, ale tinerilor şi pentru tineri,
implicate în realizarea unor programe şi activităţi de educaţie pentru sănătate adresate diferitelor categorii
profesionale sau ocupaţionale: elevi, studenţi, cadre didactice, personal medical şi ne-medical din unităţi
militare, ofiţeri şi elevi ai şcolilor militare, precum şi soldaţilor din unităţile militare.
TNT îşi concentrează eforturile în vederea instruirii şi formării educatorilor din rândul tinerilor, precum şi
formare de formatori în domeniul prevenirii HIV şi a altor infecţii cu transmitere sexuală, prin proiecte de
informare-educare în vederea adoptării unui comportament cu risc scăzut de infectare şi promovarea unui stil
de viaţă sănătos in rândul tinerilor.

Alianţa contra Alcoolismului şi Toxicomaniilor (ALIAT)-Bucureşti10

ALIAT desfaşoară activităţi în domeniul prevenirii şi tratamentului afecţiunilor legate de consumul de
substanţe, prin activităţi de prevenire primară a consumului de droguri in şcoli bazat pe dezvoltarea reţelelor
de educatori între egali, program de schimb de seringi pentru consumatorii de droguri injectabile (CDI),
programe de formare profesională post-universitară pentru profesioniştii din serviciile destinate CDI, servicii
de asistenţă specializată prin centrul ambulatoriu de evaluare şi tratament ale problemelor legate de consumul
de alcool.

Fundaţia Baylor-Marea Neagră România- Constanţa10

Fundaţia Baylor îşi concentrează eforturile în direcţia asigurării asistenţei psihosociale pentru persoanele
infectate şi afectate de infecţia cu HIV/SIDA din judetul Constanţa, oferirea de cursuri de formare
profesională continuă pentru specialiştii din reţelele de asistenţă medicală şi psiho-socială, acordarea de
îngrijiri medicale persoanelor seropozitive prin intermediul cabinetelor de specialitate, educarea si
informarea comunităţii locale în legătură cu infecţia HIV/SIDA.



ACTIVITĂŢI DESFĂŞURATE ÎN ROMÂNIA 
LEGATE DE INFECŢIA CU HIV/SIDA –

CONTINUARE
Fundaţia pentru Dezvoltarea Popoarelor (FDP)*-Bucureşti10

FDP asigură desfăşurarea unor activităţi care abordează problematica protecţiei copiilor şi tinerilor aflaţi în
dificultate, punând un accent deosebit asupra copiilor seropozitivi şi familiilor acestora.
Asigură suportul necesar pentru integrarea socială şi profesională a tinerilor seropozitivi: asistenţa socială,
consiliere pentru orientare profesională, consiliere psihologică, apartamente protejate, referire pentru cursuri
de formare vocaţională şi stagii de practică supervizată.

Fundaţia Health Aid Romania (HAR)*-Bucureşti10

Încă de la înfiinţarea sa, Fundaţia HAR a realizat şi dezvoltat programe destinate îmbunătăţirii calităţii vieţii
copiilor şi tinerilor infectaţi cu HIV/SIDA, precum şi a celor proveniţi din orfelinate şi instituţii de ocrotire.
Activităţile desfăşurate de HAR pentru beneficiarii săi includ orientare vocaţională, training vocaţional,
deprinderea unor abilităţi pentru o viaţă independentă, integrarea profesională şi socială a tinerilor care
trăiesc cu infectia HIV/SIDA. La acestea se adaugă asigurarea accesului la educaţie, integrare ăn comunitate
şi combaterea stigmatizării şi discriminării copiilor şi tinerilor afectaţi de HIV/SIDA.

Fundaţia Inimă de Copil – Galaţi10

Desfăşoară intervenţii de prevenire a abandonului familial şi de susţinere a copiilor în vederea continuării
educaţiei şcolare, activităţi de dezinstituţionalizare, integrare în familii de plasament sau case de tip familial,
susţinere pentru copiii şi tinerii cu/fără dizabilităţi, copiii seropozitivi abandonaţi sau proveniţi din centre de
plasament. A înfiinţat şi coordonează centre de zi, de recuperare, de integrare educativă şi socializare pentru
copiii şi tinerii cu handicap sever, precum şi servicii de suport pentru integrarea socială şi profesională a
tinerilor seropozitivi sau cu diferite dizabilităţi.



ACTIVITĂŢI DESFĂŞURATE ÎN ROMÂNIA 
LEGATE DE INFECŢIA CU HIV/SIDA –

CONTINUARE
Population Service International (PSI) România10

Organizaţia realizează programe ce vizează adoptarea unui comportament responsabil în rândul tinerilor,
organizează campanii de informare-educare şi de promovare a utilizării prezervativului, consilierea şi testarea
pentru infecţiile cu transmitere sexuală. Conduce activităţi de cercetare în domeniul comportamentelor de
sănătate, comunicare pentru sănătate prin instrumente online şi formarea de educatori între egali în rândul
bărbaţilor care au relaţii sexuale cu alţi bărbaţi.

Societatea de Educaţie Contraceptivă şi Sexuală (SECS)10

SECS asigură dezvoltarea şi implementarea la nivel naţional a sistemului logistic de monitorizare şi evaluare
a distribuţiei de contraceptive gratuite, precum şi asigurarea de servicii de sănătatea reproducerii/planificare
familială prin intermediul reţelei proprii de cabinet de planificare familială.
SECS participă la elaborarea de programe de instruire în sănătatea reproducerii, planificare familială,
consiliere, instruirea educatorilor între egali, traducerea şi publicarea de materiale de referinţă în domeniul
sănătăţii reproducerii/planificării familiale, educaţiei continue în acest domeniu precum şi organizarea unor
campanii de informare şi schimbare comportamentală pentru populaţia generală şi tineri.

Reţeaua Română de Reducere a Riscului (RHRN)10

RHRN şi-a asumat misiunea de a iniţia şi susţine iniţiative şi campanii de lobby şi advocacy pentru
dezvoltarea serviciilor de reducere a riscului (harm reduction) şi respectarea drepturilor omului, contribuie la
realizarea unor studii şi cercetări care privesc atitudinile şi comportamentul legat de consumul de droguri.
RHRN realizează programe de formare în reducerea riscului şi pentru asigurarea asistenţei tehnice necesare
implementării, monitorizării şi evaluării intervenţiilor de reducere a riscurilor asociate consumului de
droguri.



ACTIVITĂŢI DESFĂŞURATE ÎN ROMÂNIA 
LEGATE DE INFECŢIA CU HIV/SIDA -

CONTINUARE
Centrul român HIV/SIDA5 – proiect dezvoltat de Ministerul Sănătăţii, Institutul 

de Boli Infecţioase “Prof. Dr. Matei Balş“, Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare 
(UNDP) şi Programul Naţiunilor Unite pentru HIV/SIDA (UNAIDS) pentru sprijinirea 
implementării strategiei naţionale HIV/SIDA şi promovarea colaborării la nivel 
internaţional. A desfăşurat campanii de informare, educare şi comunicare în domeniul 
HIV/SIDA, participând la elaborarea de studii medicale şi sociale, începând din 2004, sub 
sloganul “Deschide-ţi inima. Sunt la fel ca tine! “.

Fundaţia “Alături de voi“6, 10

A fost înfiinţată în martie 2002 de către Holt Internaţional Children`s Services cu 
finanţare USAID. Fundatia ADV furnizeaza servicii de asistenta psihosociala pentru 
persoanele afectate de infectia cu HIV/SIDA, asistenta maternala, dezvoltarea unor abilitati 
pentru viata independenta destinate tinerilor si persoanelor cu dizabilitati, informare, 
consiliere si asistenta juridica, servicii de prevenire a transmiterii verticale, de la mama la 
copil, a infectiei cu HIV, formare profesionala, activitati de lobby si advocacy la nivel central 
si local.

În 2010,  a organizat, fiind la a 5-a ediţie, evenimentul “Funda Umană – semn de 
solidaritate cu persoanele infectate şi afectate de HIV/SIDA din întreaga lume“, la Iaşi, 
Constanţa şi Mureş.



ACTIVITĂŢI DESFĂŞURATE ÎN ROMÂNIA 
LEGATE DE INFECŢIA CU HIV/SIDA -

CONTINUARE

Asociaţia Română Anti-SIDA (ARAS)7 a fost înfiinţată în 1992, pentru 
informarea şi educarea tuturor categoriilor populaţionale asupra pericolulului 
SIDA şi asupra mijloacelor de prevenire a infecţiei cu HIV. 

Proiecte susţinute:
Prevenirea HIV/SIDA în grupurile vulnerabile, elaborat în 2000, care 

susţine servicii de consiliere şi testare HIV/SIDA.
Opţiuni pentru sănătate, elaborat din martie 2004, pentru prevenirea 

HIV/SIDA în rândul consumatorilor de droguri injectabile din Bucureşti.
Seară de Seară, elaborat din septembrie 1999, la Bucureşti şi din 2004 –

2005, la Iaşi, Constanţa, Dolj, Timiş, Ilfov, Cluj, Arad, Bacău, Piatra Neamţ, pentru 
prevenirea riscurilor de infectare cu HIV/SIDA în rândul persoanelor implicate în 
sexul comercial.

E timpul să ne implicăm!, cu scopul de îmbunătăţire a informaţiilor despre 
transmiterea infecţiei cu HIV, consecinţele infecţiei, reducerea riscurilor în rândul 
copiilor şi adolescenţilor din centrele de plasament, proiect  demarat în Alba, 
Bacău, Bihor, Bucureşti, Buzău, Iaşi, Ilfov, Ialomiţa, Maramureş, Neamţ, Prahova, 
Sălaj, Satu Mare, Vaslui şi Vrancea.



ACTIVITĂŢI DESFĂŞURATE ÎN ROMÂNIA 
LEGATE DE INFECŢIA CU HIV/SIDA -

CONTINUARE

Fundaţia Romanian Children`s Appeal (RCA)8 a fost înfiinţată în 1994, pentru
spijinul medical şi social al copiilor cu HIV/SIDA.

În 1995, se înfiinţează Centrul de Consiliere şi Servicii Sociale în cadrul
Spitalului “Prof. Dr. Matei Balş“.

În 2003, elaborează proiectul “Servicii alternative în comunitate pentru copiii
seropozitivi“.

În perioada 2003 – 2004, elaborează proiectul “Nu lăsa HIV/SIDA să-ţi curme
zborul“, proiect de informare şi sensibilizare cu privire la HIV/SIDA la elevii clselor
VII – XII din Ilfov.

Centrul de Asistenta pentru Organizatiile Neguvernamentale
(CENTRAS)10 ofera beneficiarilor sai asistenta tehnica si consultanta pentru
dezvoltarea organizationala (planificarea si managementul proiectelor, relatii publice si
comunicare, managementul voluntarilor). CENTRAS ofera programe de instruire
pentru diferite categorii profesionale, organizeaza si coordoneaza campanii de
informare de interes pentru societatea civila si pentru membrii comunitatii si realizeaza
studii si cercetari legate de activitatea sectorului neguvernamental.



ACTIVITĂŢI DESFĂŞURATE ÎN ROMÂNIA 
LEGATE DE INFECŢIA CU HIV/SIDA -

CONTINUARE

Fundaţia  Romanian Angel Appeal (RAA)9, înfiinţată în 1990, pune bazele, în 
1996, Forumului Român al Copiilor şi Familiilor Afectate de HIV/SIDA. 

Pentru a creşte accesul publicului larg la informaţii despre infecţie şi prevenirea 
ei, demarează în 1996 proiectul SEAHORSE (Support, Empowerment, Awareness for 
HIV/AIDS, the Online Research and Self-Help Exchange).

În 1999, pune bazele Reţelei de Secţii de Zi “Floarea Soarelui - Smile“, pentru 
asigurarea asistenţei medicale de specialitate şi servicii de îngrijire şi suport pentru 
persoanele cu HIV/SIDA.

În 2000, elaborează proiectele Unitatea Mobilă şi Programul de Prevenire a 
Transmiterii Infecţiei cu HIV de la Mamă la Copil.

În 2001, elaborează proiectele Dreptul la adolescenţă şi Programul pentru 
îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă pentru copiii abandonaţi.

În 2002, România este inclusă în Reţeaua PENTA (Pediatric European 
Network for Treatment of AIDS).

În 2003, elaborează proiectul “Diferenţa care îţi poate salva viaţa“.
În 2004, Fundaţia este inclusă printre implementatorii programelor finanţate de 

Fondul Global de Luptă împotriva HIV/SIDA, Tuberculozei şi Malariei, din 2006 
fiind Primitor Principal pentru Programele HIV/SIDA şi Tuberculoză. 
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