
Rezultate Ce spun beneficiarii centrelor

+ Într-o perioadã de 15 luni de funcþionare, cele 

18 centre au atras 15.899 persoane, marea “Nu încerc sã conving pe nimeni sã meargã (la CCT n.r.) 

majoritate tineri. Rata acceptãrii testãrii HIV însã spun la toatã lumea cã eu sunt ok.  Am ezitat când 

voluntare dupã consiliere a fost de 98% în prietena mea mi-a cerut sã o însoþesc însã nu-mi pare 

rândul populaþiei consiliate, un adevãrat rãu cã am venit.  Am fost surprins cã s-a discutat cu 

succes al programului. mine înainte de testare ºi dupã primirea rezultatelor. Nu 

+ Persoanelor testate li s-a oferit consiliere m-am aºteptat. Mai mult, nici când mi-a luat sânge nu 

post-testare ºi suport în realizarea unor planuri mi-a mai fost fricã.”

realiste de reducere a riscului de infectare cu 

HIV sau alte ITS. “Aº recomanda înfiinþarea mai multor centre de 

+ 61 de persoane au fost diagnosticate cu consiliere ºi testare, serviciile prestate de personalul 

infecþie HIV, consiliate, asistate psihologic ºi medical sunt foarte bune!”

referite reþelei medicale pentru tratament ºi 

îngrijire psiho-socialã. “Vã mulþumesc ºi viaþã lungã Centrului 

dumneavoastrã!”

“HIV nu este o glumã, oricine poate fi infectat ºi 

fiecare ar trebui sã þinã cont de acest pericol.”

“E foarte util ceea ce faceþi ºi þine cred ºi de puterea 

dumneavoastrã de convingere.”

“E binevenitã aceastã acþiune, aºtept sã ajung acasã 

sã-mi trimit ºi soþul !”

Parteneri

+ Ministerul Sãnãtãþii ºi Familiei

+ Institutul de Boli Infecþioase "Prof. Dr. Matei Balº" - 

Bucureºti Odatã cu introducerea mãsurilor de control al 

+ Institutul Naþional de Dezvoltare-Cercetare pentru sângelui ºi produselor din sânge precum ºi a celor 

Microbiologie ºi Imunologie "Cantacuzino" privind sterilizarea instrumentarului medical, evoluþia 

+ Spitalul de Boli Infecþioase ºi Tropicale V. Babeº - infecþiei cu HIV în România indicã o creºtere a 

Bucureºti numãrului de cazuri de infecþie cu HIV cu cale de 

+ Direcþiile de Sãnãtate Publicã Judeþene transmitere heterosexualã ºi implicit a celor de 

+ Direcþiile Judeþene de Protecþie a Copilului transmitere verticalã (de la mamã la copil). În ultimii 

+ Centrele de Asistenþã Psiho-Pedagogicã 6 ani  s-au înregistrat sute de cazuri de infecþie cu 

+ Inspectoratele ªcolare Judeþene HIV în rândul copiilor proveniþi din mame HIV 

+ Universitãþile din oraºele respective pozitive. În plus, contextul socio-geografic plaseazã 

+ Asociaþiile Studenþeºti sau ale Elevilor România în rândul þãrilor cu o piaþã de consum a 

+ ONG care activeazã în acest domeniu drogurilor injectabile ºi astfel, pune comunitatea 

+ Asociaþiile aparþinãtorilor persoanelor seropozitive medicalã într-o nouã situaþie, aceea de a se pregãti 

+ Mass-media localã pentru a face faþã unui nou tipar epidemic, comun 

+ Primãriile ºi Prefecturile þãrilor din regiunea Europei Centrale ºi de Est. 

Mãsurile de prevenire a transmiterii infecþiei cu HIV 

de la mamã la copil trebuie sã includã servicii de 

Finanþator asistenþã prenatalã cu consiliere ºi testare HIV 

Fondul Global integratã, accesibile tuturor gravidelor, asistenþã 

de Luptã medicalã de specialitate pentru gravidele 

Împotriva HIV/SIDA, diagnosticate cu HIV, profilaxia mamei ºi nou-

TBC ºi Malariei. nãscutului, asistenþã psiho-socialã pentru familie ºi o 

legislaþie coerentã care sã susþinã toate acestea. 

Fundaþia Romanian Angel Appeal a acumulat în 

perioada 2001-2004 o experienþã importantã în 

proiecte de prevenire a transmiterii infecþiei cu HIV 

Prevenirea transmiterii infecþiei cu 
HIV de la mamã la fãt
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de la mamã la copil, fapt ce i-a permis sã extindã Profilaxia transmiterii verticale ºi 

proiectele pilot din judeþele Constanþa ºi Giurgiu în abordarea multidisciplinarã a cazurilor: 

alte 16 judeþe ºi Bucureºti. îngrijire pre-natalã (terapie ARV, monitorizare 

într-o clinicã de boli infecþioase, îngrijire ºi 

Programul RAA este dezvoltat pe trei monitorizare obstetricalã), îngrijire intra-natalã 

componente mari: adecvatã (inclusiv recomandarea cezarienei, 

Comunicare, informare, educare a tratament cu ARV în timpul naºterii) ºi mãsuri 

gravidelor privind importanþa consultului profilactice în perioada post-partum (terapia cu 

prenatal, a prezentãrii la medicul de familie ºi a ARV a mamei ºi nou-nãscutului, alimentaþia 

efectuãrii testului HIV în timpul sarcinii. artificialã a nou-nãscutului) precum ºi suport 

Campaniile RAA s-au adresat atât gravidelor cât social ºi consiliere psihologicã pe toatã durata 

ºi medicilor de familie. sarcinii ºi dupã naºtere.

Componenta de consiliere ºi testare a RAA a dezvoltat metodologia specificã 

gravidelor prin care acestea primesc consiliere programului de prevenire a transmiterii verticale, 

gratuitã ºi informaþii privind infecþia cu HIV/alte suporturile de curs adresate profesioniºtilor în 

ITS, mãsurile de prevenire a acestora ºi sunt domeniu ºi a organizat în fiecare judeþ de intervenþie 

ajutate sã reducã riscul transmiterii infecþiei. grupuri de lucru multidisciplinare capabile sã asigure 

Testarea pentru HIV a gravidelor trebuie sã fie o managementul cazurilor de infecþie cu HIV la gravide.

decizie ce aparþine femeii, luatã în deplinã 

cunoºtinþã de cauzã ºi nu un act medical Rezultate

obligatoriu sau neconºtientizat de pacientã. RAA + gravide consiliate: 49.761

a organizat consilierea ºi testarea gravidelor în + gravide testate: 45.163

centrele de consiliere ºi testare, în maternitaþi + gravide seropozitive asistate prin program: 67, 

dar ºi printr-un program itinerant de outreach în din care 19 de cazuri nou-diagnosticate

mediul rural, pentru gravidele din localitãþi + 17 grupuri de intervenþie multidisciplinarã 

îndepãrtate. constituite, însumând o reþea de 204 

specialiºti (medici de familie, epidemiologi, 

specialiºti boli infecþioase, specialiºti 

obstetricã, consilieri HIV, asistenþi sociali, 

psihologi).

Instituþii partenere s-a dus la un laborator particular, unde i s-a luat sânge ºi 

+ Ministerul Sãnãtãþii ºi Familiei dupã câteva zile a primit rezultatele. Fãrã nici o explicaþie 

+ Institutul de Boli Infecþioase Prof. Dr. Matei Balº - i s-a înmânat un buletin de analizã cu rezultatul HIV 

Bucureºti pozitiv.  ªtia doar cã POZITIV înseamnã cã eºti infectat. 

+ Direcþiile de Sãnãtate Publicã Judeþene Tinereþea a ajutat-o sã nu se lase doborâtã de aceastã 

+ 42 maternitãþi din 16 judeþe ºi Bucureºti veste.  Aºa cã a vrut sã afle mai multe ºi mai ales, a vrut sã 

+ Institutul Naþional de Dezvoltare-Cercetare pentru afle ce se va întâmpla cu copilul sãu.

Microbiologie ºi Imunologie "Cantacuzino" Descoperind cã este un Centru de Consiliere ºi 

+ Spitalul de boli infectioase ºi tropicale V. Babeº - Testare HIV la ea în oraº, a decis împreunã cu soþul sãu 

Bucureºti sã îºi facã din nou testul HIV. Sperau ca primele rezultate 

Finanþator sã fie greºite. Se mai întâmplã doar! Rezultatul testului a 

Fondul Global de Luptã Împotriva HIV/SIDA, TBC ºi Malariei. fost însã acelaºi: ea seropozitivã - el negativ. Principala 

întrebare era acum dacã sã pãstreze sau nu sarcina.  A 

Componenta de comunicare vorbit mult cu consilierul de la CCT, dorind sã afle ce e 

Campania de informare a femeilor gravide mai bine pentru copil.  A aflat cã are ºanse foarte mari, 

cu privire la riscurile infecþiei cu HIV ºi peste 98%, sã nãscã un copil sãnãtos, dacã urmeazã 

promovarea testului HIV s-a derulat sub tratamentul specific, dacã naºte prin cezarianã ºi dacã nu 

sloganul “Protejeazã-þi copilul chiar din alãpteazã bebeluºul. Nimic nu i s-a pãrut greu Corneliei 

prima lunã de sarcinã!”.  Au fost realizate când în joc era sãnãtatea copilului sãu, aºa cã a avut 

8.000 de postere, 100.000 broºuri despre voinþa sã respecte toþi paºii care trebuiau fãcuþi. I s-a 

importanþa efectuãrii testului în primele pãrut cã lunile trec greu, însã când i-a venit sorocul a dat 

luni de sarcinã ºi 4.000 de broºuri naºtere unui bãieþel frumos, care a primit toatã îngrijirea 

adresate femeilor gravide seropozitive. de care avea nevoie.

Deºi rezultatele primelor evaluãri ale bebeluºului 

Studiu de caz sunt bune, Cornelia mai are de aºteptat pânã când 

De la bucuria de a fi însãrcinatã la drama de a afla cã acesta va împlini 18 luni.  Atunci se va ºti cu siguranþã 

eºti seropozitivã nu este decât un pas. Cornelia, o tânãrã dacã Andrei este un copil sãnãtos. 18 luni par nesfârºit 

de doar 25 de ani, a descoperit cã este infectatã atunci de lungi, însã Cornelia are încredere pentru cã ºtie cã 

când a rãmas gravidã.  A ascultat sfatul medicului de a fãcut tot ceea ce a depins de ea ºi pentru cã a primit 

familie de a-ºi face toate analizele, inclusiv testul HIV ºi  îngrijirea medicalã corespunzãtoare.
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de la mamã la copil, fapt ce i-a permis sã extindã Profilaxia transmiterii verticale ºi 

proiectele pilot din judeþele Constanþa ºi Giurgiu în abordarea multidisciplinarã a cazurilor: 

alte 16 judeþe ºi Bucureºti. îngrijire pre-natalã (terapie ARV, monitorizare 

într-o clinicã de boli infecþioase, îngrijire ºi 

Programul RAA este dezvoltat pe trei monitorizare obstetricalã), îngrijire intra-natalã 

componente mari: adecvatã (inclusiv recomandarea cezarienei, 

Comunicare, informare, educare a tratament cu ARV în timpul naºterii) ºi mãsuri 

gravidelor privind importanþa consultului profilactice în perioada post-partum (terapia cu 

prenatal, a prezentãrii la medicul de familie ºi a ARV a mamei ºi nou-nãscutului, alimentaþia 

efectuãrii testului HIV în timpul sarcinii. artificialã a nou-nãscutului) precum ºi suport 

Campaniile RAA s-au adresat atât gravidelor cât social ºi consiliere psihologicã pe toatã durata 

ºi medicilor de familie. sarcinii ºi dupã naºtere.

Componenta de consiliere ºi testare a RAA a dezvoltat metodologia specificã 

gravidelor prin care acestea primesc consiliere programului de prevenire a transmiterii verticale, 

gratuitã ºi informaþii privind infecþia cu HIV/alte suporturile de curs adresate profesioniºtilor în 

ITS, mãsurile de prevenire a acestora ºi sunt domeniu ºi a organizat în fiecare judeþ de intervenþie 

ajutate sã reducã riscul transmiterii infecþiei. grupuri de lucru multidisciplinare capabile sã asigure 

Testarea pentru HIV a gravidelor trebuie sã fie o managementul cazurilor de infecþie cu HIV la gravide.

decizie ce aparþine femeii, luatã în deplinã 

cunoºtinþã de cauzã ºi nu un act medical Rezultate

obligatoriu sau neconºtientizat de pacientã. RAA + gravide consiliate: 49.761

a organizat consilierea ºi testarea gravidelor în + gravide testate: 45.163

centrele de consiliere ºi testare, în maternitaþi + gravide seropozitive asistate prin program: 67, 

dar ºi printr-un program itinerant de outreach în din care 19 de cazuri nou-diagnosticate

mediul rural, pentru gravidele din localitãþi + 17 grupuri de intervenþie multidisciplinarã 

îndepãrtate. constituite, însumând o reþea de 204 

specialiºti (medici de familie, epidemiologi, 

specialiºti boli infecþioase, specialiºti 

obstetricã, consilieri HIV, asistenþi sociali, 

psihologi).

Instituþii partenere s-a dus la un laborator particular, unde i s-a luat sânge ºi 

+ Ministerul Sãnãtãþii ºi Familiei dupã câteva zile a primit rezultatele. Fãrã nici o explicaþie 

+ Institutul de Boli Infecþioase Prof. Dr. Matei Balº - i s-a înmânat un buletin de analizã cu rezultatul HIV 

Bucureºti pozitiv.  ªtia doar cã POZITIV înseamnã cã eºti infectat. 

+ Direcþiile de Sãnãtate Publicã Judeþene Tinereþea a ajutat-o sã nu se lase doborâtã de aceastã 

+ 42 maternitãþi din 16 judeþe ºi Bucureºti veste.  Aºa cã a vrut sã afle mai multe ºi mai ales, a vrut sã 

+ Institutul Naþional de Dezvoltare-Cercetare pentru afle ce se va întâmpla cu copilul sãu.

Microbiologie ºi Imunologie "Cantacuzino" Descoperind cã este un Centru de Consiliere ºi 

+ Spitalul de boli infectioase ºi tropicale V. Babeº - Testare HIV la ea în oraº, a decis împreunã cu soþul sãu 

Bucureºti sã îºi facã din nou testul HIV. Sperau ca primele rezultate 

Finanþator sã fie greºite. Se mai întâmplã doar! Rezultatul testului a 

Fondul Global de Luptã Împotriva HIV/SIDA, TBC ºi Malariei. fost însã acelaºi: ea seropozitivã - el negativ. Principala 

întrebare era acum dacã sã pãstreze sau nu sarcina.  A 

Componenta de comunicare vorbit mult cu consilierul de la CCT, dorind sã afle ce e 

Campania de informare a femeilor gravide mai bine pentru copil.  A aflat cã are ºanse foarte mari, 

cu privire la riscurile infecþiei cu HIV ºi peste 98%, sã nãscã un copil sãnãtos, dacã urmeazã 

promovarea testului HIV s-a derulat sub tratamentul specific, dacã naºte prin cezarianã ºi dacã nu 

sloganul “Protejeazã-þi copilul chiar din alãpteazã bebeluºul. Nimic nu i s-a pãrut greu Corneliei 

prima lunã de sarcinã!”.  Au fost realizate când în joc era sãnãtatea copilului sãu, aºa cã a avut 

8.000 de postere, 100.000 broºuri despre voinþa sã respecte toþi paºii care trebuiau fãcuþi. I s-a 

importanþa efectuãrii testului în primele pãrut cã lunile trec greu, însã când i-a venit sorocul a dat 

luni de sarcinã ºi 4.000 de broºuri naºtere unui bãieþel frumos, care a primit toatã îngrijirea 

adresate femeilor gravide seropozitive. de care avea nevoie.

Deºi rezultatele primelor evaluãri ale bebeluºului 

Studiu de caz sunt bune, Cornelia mai are de aºteptat pânã când 

De la bucuria de a fi însãrcinatã la drama de a afla cã acesta va împlini 18 luni.  Atunci se va ºti cu siguranþã 

eºti seropozitivã nu este decât un pas. Cornelia, o tânãrã dacã Andrei este un copil sãnãtos. 18 luni par nesfârºit 

de doar 25 de ani, a descoperit cã este infectatã atunci de lungi, însã Cornelia are încredere pentru cã ºtie cã 

când a rãmas gravidã.  A ascultat sfatul medicului de a fãcut tot ceea ce a depins de ea ºi pentru cã a primit 

familie de a-ºi face toate analizele, inclusiv testul HIV ºi  îngrijirea medicalã corespunzãtoare.
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Proiect integrat 
de îngrijire ºi

prevenire HIV/SIDA
în judeþul Giurgiu

Programul a avut ca beneficiari:

+ 2.166 femei gravide consiliate ºi testate (au 

fost depistate 2 cazuri de seropozitivitate)

+ 325 persoane HIV pozitive au beneficiat de 

servicii sociale ºi asistenþã psihologicã

+ 267 cadre medicale din judeþul Giurgiu au 

urmat 3 serii de cursuri pe tematicã HIV/SIDA.

Campania de informare-comunicare a implicat 

distribuirea unui numãr important de materiale 

informative:

+ 2.000 de postere

+ 2.500 exemplare din „Jurnalul de sarcinã”

Proiectul s-a derulat pe o perioadã de 2½ ani + 5.000 de broºuri „Ce trebuie sã ºtie orice 

(2002 - 2005), cu o fazã de pregãtire de ºase luni, ºi a femeie gravidã”

avut ca scop evaluarea ºi reducerea riscului + 1.000 de broºuri „Continuã sã trãieºti!” 

transmiterii infecþiei cu HIV de la mamã la copil, prin (Broºurã pentru femeile gravide seropozitive).

creºterea calitãþii serviciilor de îngrijire ante- ºi post-

natalã pentru femeile însãrcinate ºi pentru copiii lor. Componenta de outreach - consiliere ºi testare 

Activitãþile au inclus consilierea ºi testarea femeilor HIV la gravidele din mediul rural, prin deplasarea 

însãrcinate, oferirea tratamentului necesar pentru consilierilor în satele de pe raza judeþului - s-a 

femeile seropozitive ºi pentru copiii acestora, dovedit un model de succes în creºterea accesului la 

pregãtirea personalului medical pentru oferirea educaþie, consiliere ºi testare a femeilor cu venituri 

tuturor serviciilor necesare. modeste ºi care domiciliazã departe de oraºele în 

care sunt concentrate serviciile de asistenþã pre-

Parteneri: natalã. RAA a putut replica aceastã componentã în 

+ Direcþia de Sãnãtate Publicã Giurgiu alte 16 judeþe prin finanþarea Fondului Global.

+ Compartimentul de Epidemiologie al DSPJ - Constanþa

+ Spitalul Municipal Constanþa Finanþator 

+ Ministerul Sãnãtãþii ºi Familiei Fundaþia „Parteneri pentru Viaþã” a companiei 

GlaxoSmithKline.

Proiect de prevenire a transmiterii 
HIV de la mamã la copil - intervenþie 
la nivelul comunitãþii rurale

medicul de familie reprezintã singurul contact cu 

sistemul sanitar.

Proiectul a avut ca obiectiv implementarea unor 

programe eficiente de educaþie ºi prevenire HIV în 

Majoritatea proiectelor de informare ºi prevenire a 12 comunitãþi rurale, prin motivarea medicilor de 

transmiterii infecþiei cu HIV sunt concentrate în zone familie din comunitãþile respective.  Aceºtia au 

urbane cu toate cã populaþia din mediul rural are beneficiat de consultanþã, sesiuni de instruire ºi de 

acces limitat atât la informaþii cât ºi la servicii. În acelaºi mici granturi (în consumabile pentru cabinet). Cu 

timp, factorii de risc pentru infecþia cu HIV ºi alte ITS sprijinul logistic al echipei de coordonare RAA, cei 

sunt prezenþi în aceeaºi mãsurã în ambele zone. 12 medici de familie au derulat programe de 

În România, pe de-o parte, femeile din mediul rural educaþie ºi prevenire HIV în comunitãþile rurale în 

nu acceseazã serviciile de asistenþã pre-natalã iar pe de care profeseazã, programe adresate populaþiei adulte 

altã parte, personalul medical din sate ºi comune nu de sex feminin, cu precãdere femeilor gravide. 

dispune de informaþiile ºi mijloacele necesare pentru a Pentru a asigura continuitatea proiectului au fost 

rãspunde nevoii de informare pentru prevenirea instruiþi 40 de voluntari (câte 5 din fiecare 

HIV/ITS. Situaþia este criticã în zonele rurale sãrace comunitate) pentru a-i ajuta pe medici sã deruleze 

unde cei peste 9.000 de medici de familie nu deþin activitãþi de prevenire HIV/ITS la nivelul comunitãþii.

informaþii adecvate despre HIV/SIDA ºi nu au suportul, Beneficiind de consultanþã din partea echipei 

cunoºtinþele necesare sau motivaþia de a dezvolta RAA, fiecare comunitate selectatã în proiect a avut 

activitãþi de prevenire. Peste 45% din populaþia ocazia sã îºi alcãtuiascã propriul plan de intervenþie 

României trãieºte în mediul rural ºi din aceasta, 23% se ºi sã asigure monitorizarea permanentã a activitãþilor 

confruntã cu sãrãcie severã (UNDP - Country Report de prevenire.  Activitãþile au inclus: consiliere ºi 

on Human Development). informare pentru tineri ºi cupluri tinere, distribuirea 

Majoritatea femeilor de la sate de broºuri ºi prezervative în discotecile rurale, 

nu au un loc de muncã, nu au consiliere pre ºi post-testare pentru femeile 

studii ºi au mulþi copii. Doar însãrcinate, sesiuni de informare în ºcoli, distribuire 

unele dintre ele au auzit de de materiale de informare în fabricile locale, afiºarea 

metode contraceptive moderne, de postere în locurile publice. La sfârºitul proiectului, 

iar folosirea prezervativului este fiecare echipã localã (medic, asistent, voluntari) a 

redusã. Pentru aceste femei, organizat cate un eveniment special de prevenire ºi 

direcþii de acþiune direcþii de acþiune

ConsultanþãServicii directe oferite populaþiei generale
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Proiect integrat 
de îngrijire ºi

prevenire HIV/SIDA
în judeþul Giurgiu

Programul a avut ca beneficiari:

+ 2.166 femei gravide consiliate ºi testate (au 

fost depistate 2 cazuri de seropozitivitate)

+ 325 persoane HIV pozitive au beneficiat de 

servicii sociale ºi asistenþã psihologicã

+ 267 cadre medicale din judeþul Giurgiu au 

urmat 3 serii de cursuri pe tematicã HIV/SIDA.

Campania de informare-comunicare a implicat 

distribuirea unui numãr important de materiale 

informative:

+ 2.000 de postere

+ 2.500 exemplare din „Jurnalul de sarcinã”

Proiectul s-a derulat pe o perioadã de 2½ ani + 5.000 de broºuri „Ce trebuie sã ºtie orice 

(2002 - 2005), cu o fazã de pregãtire de ºase luni, ºi a femeie gravidã”

avut ca scop evaluarea ºi reducerea riscului + 1.000 de broºuri „Continuã sã trãieºti!” 

transmiterii infecþiei cu HIV de la mamã la copil, prin (Broºurã pentru femeile gravide seropozitive).

creºterea calitãþii serviciilor de îngrijire ante- ºi post-

natalã pentru femeile însãrcinate ºi pentru copiii lor. Componenta de outreach - consiliere ºi testare 

Activitãþile au inclus consilierea ºi testarea femeilor HIV la gravidele din mediul rural, prin deplasarea 

însãrcinate, oferirea tratamentului necesar pentru consilierilor în satele de pe raza judeþului - s-a 

femeile seropozitive ºi pentru copiii acestora, dovedit un model de succes în creºterea accesului la 

pregãtirea personalului medical pentru oferirea educaþie, consiliere ºi testare a femeilor cu venituri 

tuturor serviciilor necesare. modeste ºi care domiciliazã departe de oraºele în 

care sunt concentrate serviciile de asistenþã pre-

Parteneri: natalã. RAA a putut replica aceastã componentã în 

+ Direcþia de Sãnãtate Publicã Giurgiu alte 16 judeþe prin finanþarea Fondului Global.

+ Compartimentul de Epidemiologie al DSPJ - Constanþa

+ Spitalul Municipal Constanþa Finanþator 

+ Ministerul Sãnãtãþii ºi Familiei Fundaþia „Parteneri pentru Viaþã” a companiei 

GlaxoSmithKline.

Proiect de prevenire a transmiterii 
HIV de la mamã la copil - intervenþie 
la nivelul comunitãþii rurale

medicul de familie reprezintã singurul contact cu 

sistemul sanitar.

Proiectul a avut ca obiectiv implementarea unor 

programe eficiente de educaþie ºi prevenire HIV în 

Majoritatea proiectelor de informare ºi prevenire a 12 comunitãþi rurale, prin motivarea medicilor de 

transmiterii infecþiei cu HIV sunt concentrate în zone familie din comunitãþile respective.  Aceºtia au 

urbane cu toate cã populaþia din mediul rural are beneficiat de consultanþã, sesiuni de instruire ºi de 

acces limitat atât la informaþii cât ºi la servicii. În acelaºi mici granturi (în consumabile pentru cabinet). Cu 

timp, factorii de risc pentru infecþia cu HIV ºi alte ITS sprijinul logistic al echipei de coordonare RAA, cei 

sunt prezenþi în aceeaºi mãsurã în ambele zone. 12 medici de familie au derulat programe de 

În România, pe de-o parte, femeile din mediul rural educaþie ºi prevenire HIV în comunitãþile rurale în 

nu acceseazã serviciile de asistenþã pre-natalã iar pe de care profeseazã, programe adresate populaþiei adulte 

altã parte, personalul medical din sate ºi comune nu de sex feminin, cu precãdere femeilor gravide. 

dispune de informaþiile ºi mijloacele necesare pentru a Pentru a asigura continuitatea proiectului au fost 

rãspunde nevoii de informare pentru prevenirea instruiþi 40 de voluntari (câte 5 din fiecare 

HIV/ITS. Situaþia este criticã în zonele rurale sãrace comunitate) pentru a-i ajuta pe medici sã deruleze 

unde cei peste 9.000 de medici de familie nu deþin activitãþi de prevenire HIV/ITS la nivelul comunitãþii.

informaþii adecvate despre HIV/SIDA ºi nu au suportul, Beneficiind de consultanþã din partea echipei 

cunoºtinþele necesare sau motivaþia de a dezvolta RAA, fiecare comunitate selectatã în proiect a avut 

activitãþi de prevenire. Peste 45% din populaþia ocazia sã îºi alcãtuiascã propriul plan de intervenþie 

României trãieºte în mediul rural ºi din aceasta, 23% se ºi sã asigure monitorizarea permanentã a activitãþilor 

confruntã cu sãrãcie severã (UNDP - Country Report de prevenire.  Activitãþile au inclus: consiliere ºi 

on Human Development). informare pentru tineri ºi cupluri tinere, distribuirea 

Majoritatea femeilor de la sate de broºuri ºi prezervative în discotecile rurale, 

nu au un loc de muncã, nu au consiliere pre ºi post-testare pentru femeile 

studii ºi au mulþi copii. Doar însãrcinate, sesiuni de informare în ºcoli, distribuire 

unele dintre ele au auzit de de materiale de informare în fabricile locale, afiºarea 

metode contraceptive moderne, de postere în locurile publice. La sfârºitul proiectului, 

iar folosirea prezervativului este fiecare echipã localã (medic, asistent, voluntari) a 

redusã. Pentru aceste femei, organizat cate un eveniment special de prevenire ºi 

direcþii de acþiune direcþii de acþiune
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conºtientizare a populaþiei în comunitatea sa. proiect ºi la diversificarea gamei de servicii oferite de 

Proiectele ºi activitãþile dezvoltate în aceste CMI. Experienþa pozitivã a proiectului implementat de 

comunitãþi au documentat 12 studii de caz. Colecþia RAA a încurajat echipa CMI sã conceapã ºi alte 

de studii a fost tipãritã ºi distribuitã în 1.000 de proiecte pentru beneficiul comunitãþii.

exemplare medicilor de familie care au participat la Dr. Dumitra Gheorghe Gindrovel - Sadova, jud. Dolj

proiect, cât ºi altor cadre medicale sau organizaþii 

interesate în a învãþa din experienþa unui astfel de Parteneri

proiect de prevenire. Studiile de caz sunt disponibile + Ministerul Sãnãtãþii ºi Familiei

ºi pe site-ul www.raa.ro. + Direcþiile de Sãnãtate Publicã Judeþene

+ Consiliile Locale din fiecare comunitate

Rezultate + ªcolile, Bisericile, Primãriile, întreprinzãtorii locali ºi 

+ 2.054 femei de vârstã fertilã informate despre distribuitorii de ziare din comunitãþile rurale.

HIV/SIDA

+ 374 femei gravide consiliate Lista cabinetelor medicale partenere (medici de 

+ 204 bãrbaþi care muncesc peste hotare familie ºi asistenþi medicali)

consiliaþi + CMI Dr. Dumitra Gheorghe Gindrovel, Sadova, Dolj

+ 1.415 elevi informaþi cu privire la riscul + CMI Dr. Gheorghe Adrian, Bâlta, Dolj

transmiterii HIV/ITS ºi utilizarea corectã a + CMI Dr. Pricã Costinela, Caraula, Dolj

prezervativului + CMI Dr. Dumitru Floarea Liliana, Robãneºti, Dolj

+ 40 pacienþi cu TB consiliaþi + CMI Dr. Floarea Cercel, Bechet, Dolj

+ 3.169 persoane din comunitãþile rurale au + CMI Dr. Mihaela Paraschiv, Floreºti-Stoeneºti, Giurgiu

participat la sesiuni de informare, au primit + CMI Dr. Nicolescu Carmen Valentina, Crevedia Mare, 

materiale informative ºi promoþionale RAA Giurgiu 

(tricouri, ºepci, pixuri inscripþionate cu + CMI Dr. Celia Zãinescu, Izvoarele, Giurgiu 

slogane de promovare a unui comportament + CMI Dr. Sima ªetraru Valentina, Colibaºi, Giurgiu

sãnãtos) + CMI Dr. Melania ªerban, Mãgureni, Prahova

+ 12.000 de pachete de broºuri distribuite + CMI Dr. Vasile Carmen Lenuþa, Ciorani, Prahova

+ CMI Dr. Petreanu Cezarina, Rachieri, Prahova

Participarea la cursurile de instruire organizate de 

RAA, precum ºi suportul informaþional primit, au Finanþator

contribuit la dezvoltarea profesionalã a echipei de Banca Mondialã

Educaþie bazatã pe Internet 
(E-learning)

deloc de neglijat, cele mai recente documente 

legislative.

Transferul de informaþii ºi modele de bunã 

Programul de Educaþie Medicalã Continuã (EMC) practicã într-un mediu interactiv prin module e-

la Distanþã rãspunde nevoii de a pune la dispoziþia learning este apreciat de întreaga comunitate 

comunitãþii medicale un mediu de dezvoltare medicalã: medici, stomatologi, asistente medicale, 

profesionalã modern, permanent actualizat, cursuri asistenþi sociali, psihologi. Organizaþiile profesionale 

într-un format interactiv, flexibil ºi uºor de accesat. precum Colegiul Medicilor din România (CMR), 

Platforma de educaþie medicalã continuã Colegiul Medicilor Dentiºti din România (CMDR) ºi 

www.hivability.ro este prima de acest fel din Ordinul Biochimiºtilor, Biologilor ºi Chimiºtilor din 

România, oferindu-le medicilor de diferite specialitãþi Sistemul Sanitar din România (OBBCSSR) ºi-au 

noþiunile ºi instrumentele clinice ºi legislative întãrit sprijinul în implementarea Strategiei Naþionale 

disponibile pentru un rãspuns profesionist, coordonat HIV/SIDA prin acreditarea acestui sistem de 

ºi eficient în faþa infecþiei cu HIV. educaþie ºi a modulelor de curs cu ore EMC.

 Subiectele abordate în cele 11 module de curs În perioada 2004-2005 au fost dezvoltate 11 noi 

publicate în perioada 2004-2005 acoperã atât teme module de curs, numãrul cursanþilor care au absolvit 

generale, ca noþiuni de bazã despre HIV ºi SIDA, cel puþin un curs crescând de la 478 la finele anului 

prevenirea transmiterii HIV în practica medicalã, 2004 la 33.692 în luna decembrie 2005.

consilierea ºi testarea HIV, consilierea femeii gravide, 

cât ºi subiecte adresate specialitãþilor medicale Finanþator

implicate în managementul cazurilor de infecþie cu Fondul Global de Luptã Împotriva HIV/SIDA, TBC ºi 

HIV:  Terapia cu antiretrovirale (TARV), Tratamentul Malariei.

infecþiilor oportuniste la copilul ºi adultul infectat 

HIV, Prevenirea transmiterii HIV de la mamã la copil, 

Principiile dezvãluirii diagnosticului de infecþie HIV 

etc.  Toate modulele de curs oferite includ 

metodologiile programelor naþionale de prevenire, 

ghidurile internaþionale de tratament, promoveazã 

principiile universale ale consilierii pentru HIV ºi, 

direcþii de acþiunedirecþii de acþiune

FormareConsultanþã

,,

,,

CAP.  I1CAP.  I1

2120

R
A

P
O

R
T

  
• 

 2
0

0
4

-2
0

0
5

R
A

P
O

R
T

  
• 

 2
0

0
4

-2
0

0
5



conºtientizare a populaþiei în comunitatea sa. proiect ºi la diversificarea gamei de servicii oferite de 

Proiectele ºi activitãþile dezvoltate în aceste CMI. Experienþa pozitivã a proiectului implementat de 

comunitãþi au documentat 12 studii de caz. Colecþia RAA a încurajat echipa CMI sã conceapã ºi alte 

de studii a fost tipãritã ºi distribuitã în 1.000 de proiecte pentru beneficiul comunitãþii.

exemplare medicilor de familie care au participat la Dr. Dumitra Gheorghe Gindrovel - Sadova, jud. Dolj

proiect, cât ºi altor cadre medicale sau organizaþii 

interesate în a învãþa din experienþa unui astfel de Parteneri

proiect de prevenire. Studiile de caz sunt disponibile + Ministerul Sãnãtãþii ºi Familiei

ºi pe site-ul www.raa.ro. + Direcþiile de Sãnãtate Publicã Judeþene

+ Consiliile Locale din fiecare comunitate

Rezultate + ªcolile, Bisericile, Primãriile, întreprinzãtorii locali ºi 

+ 2.054 femei de vârstã fertilã informate despre distribuitorii de ziare din comunitãþile rurale.

HIV/SIDA

+ 374 femei gravide consiliate Lista cabinetelor medicale partenere (medici de 

+ 204 bãrbaþi care muncesc peste hotare familie ºi asistenþi medicali)

consiliaþi + CMI Dr. Dumitra Gheorghe Gindrovel, Sadova, Dolj

+ 1.415 elevi informaþi cu privire la riscul + CMI Dr. Gheorghe Adrian, Bâlta, Dolj

transmiterii HIV/ITS ºi utilizarea corectã a + CMI Dr. Pricã Costinela, Caraula, Dolj

prezervativului + CMI Dr. Dumitru Floarea Liliana, Robãneºti, Dolj

+ 40 pacienþi cu TB consiliaþi + CMI Dr. Floarea Cercel, Bechet, Dolj

+ 3.169 persoane din comunitãþile rurale au + CMI Dr. Mihaela Paraschiv, Floreºti-Stoeneºti, Giurgiu

participat la sesiuni de informare, au primit + CMI Dr. Nicolescu Carmen Valentina, Crevedia Mare, 

materiale informative ºi promoþionale RAA Giurgiu 

(tricouri, ºepci, pixuri inscripþionate cu + CMI Dr. Celia Zãinescu, Izvoarele, Giurgiu 

slogane de promovare a unui comportament + CMI Dr. Sima ªetraru Valentina, Colibaºi, Giurgiu

sãnãtos) + CMI Dr. Melania ªerban, Mãgureni, Prahova

+ 12.000 de pachete de broºuri distribuite + CMI Dr. Vasile Carmen Lenuþa, Ciorani, Prahova

+ CMI Dr. Petreanu Cezarina, Rachieri, Prahova

Participarea la cursurile de instruire organizate de 

RAA, precum ºi suportul informaþional primit, au Finanþator

contribuit la dezvoltarea profesionalã a echipei de Banca Mondialã

Educaþie bazatã pe Internet 
(E-learning)

deloc de neglijat, cele mai recente documente 

legislative.

Transferul de informaþii ºi modele de bunã 

Programul de Educaþie Medicalã Continuã (EMC) practicã într-un mediu interactiv prin module e-

la Distanþã rãspunde nevoii de a pune la dispoziþia learning este apreciat de întreaga comunitate 

comunitãþii medicale un mediu de dezvoltare medicalã: medici, stomatologi, asistente medicale, 

profesionalã modern, permanent actualizat, cursuri asistenþi sociali, psihologi. Organizaþiile profesionale 

într-un format interactiv, flexibil ºi uºor de accesat. precum Colegiul Medicilor din România (CMR), 

Platforma de educaþie medicalã continuã Colegiul Medicilor Dentiºti din România (CMDR) ºi 

www.hivability.ro este prima de acest fel din Ordinul Biochimiºtilor, Biologilor ºi Chimiºtilor din 

România, oferindu-le medicilor de diferite specialitãþi Sistemul Sanitar din România (OBBCSSR) ºi-au 

noþiunile ºi instrumentele clinice ºi legislative întãrit sprijinul în implementarea Strategiei Naþionale 

disponibile pentru un rãspuns profesionist, coordonat HIV/SIDA prin acreditarea acestui sistem de 

ºi eficient în faþa infecþiei cu HIV. educaþie ºi a modulelor de curs cu ore EMC.

 Subiectele abordate în cele 11 module de curs În perioada 2004-2005 au fost dezvoltate 11 noi 

publicate în perioada 2004-2005 acoperã atât teme module de curs, numãrul cursanþilor care au absolvit 

generale, ca noþiuni de bazã despre HIV ºi SIDA, cel puþin un curs crescând de la 478 la finele anului 

prevenirea transmiterii HIV în practica medicalã, 2004 la 33.692 în luna decembrie 2005.

consilierea ºi testarea HIV, consilierea femeii gravide, 

cât ºi subiecte adresate specialitãþilor medicale Finanþator

implicate în managementul cazurilor de infecþie cu Fondul Global de Luptã Împotriva HIV/SIDA, TBC ºi 

HIV:  Terapia cu antiretrovirale (TARV), Tratamentul Malariei.

infecþiilor oportuniste la copilul ºi adultul infectat 

HIV, Prevenirea transmiterii HIV de la mamã la copil, 

Principiile dezvãluirii diagnosticului de infecþie HIV 

etc.  Toate modulele de curs oferite includ 

metodologiile programelor naþionale de prevenire, 

ghidurile internaþionale de tratament, promoveazã 

principiile universale ale consilierii pentru HIV ºi, 

direcþii de acþiunedirecþii de acþiune
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Educaþie medicalã continuã integratã atât student-student cât ºi student-formator). 

Proiectul are ºi o componentã rezidenþialã, care 

În 2005, RAA a iniþiat un program de educaþie asigurã o verificare a capacitãþii de aplicare a 

medicalã continuã integratã (e-learning completat de cunoºtinþelor dobândite, verificarea atingerii 

module rezidenþiale cu formator) pentru personalul obiectivelor proiectului ºi feedback bidirecþional.

de diferite specialitãþi (medici, asistenþi medicali, 

asistenþi sociali, psihologi) care asistã copii HIV Parteneri

pozitivi, beneficiari ai reþelei Secþiilor de zi Floarea + Casa di Accoglienza alla Vita Padre Angelo din Provincia 

Soarelui Smile ºi a programelor complementare ale Trento - Italia

Fundaþiei (ex. Unitatea Mobilã). + Institutul de Boli Infecþioase "Prof Dr. Matei Balº", 

Programul are ca obiectiv îmbunãtãþirea Bucureºti - partener academic în realizarea 

managementului interdisciplinar al pacienþilor cu conþinutului de studiu ºi asigurarea formatorilor ºi 

infecþie HIV, prin oferirea unui cadru profesional de tutorilor pentru sesiunile rezindenþiale

dobândire a competenþelor necesare pentru un Finanþatori

demers eficient atât la nivelul fiecãrei specialitãþi cât Provincia Autonoma di Trento prin Casa di Accoglienza 

ºi la nivelul echipei. Proiectul se adreseazã medicilor alla Vita Padre Angelo - Italia

din secþiile de zi, asistenþi medicali, asistenþi sociali, 

psihologi, stomatologi ºi dermatologi. Rezultate

+ 206 cursanþi

Descriere + 10 întâlniri locale cu profesioniºtii înscriºi în 

În urma·analizei nevoilor de formare a program

personalului din secþiile de zi ºi a stomatologilor + o întâlnire naþionalã de prezentare a 

implicaþi în proiectul Unitatea Mobilã s-au ales rezultatelor proiectului

anumite tematici de interes comun, care au fost 

integrate în pachetul de curs, în consultare cu 

participanþii la proiect ºi partenerii academici.

S-a realizat un web-site (www.hivacademy.ro) 

ce cuprinde modulele de e-learning ºi un forum de 

discuþii (pentru crearea unei comunitãþi profesionale 

de studiu ºi pentru a oferi mijloace de comunicare 

"Alege ce fel de viaþã va avea copilul 
tãu!"

În paralel cu campania media, RAA a organizat o 

campanie în 22 de maternitãþi din þarã, pentru care a 

realizat un film educativ cu o duratã de 20 minute, ce 

Chiar dacã în România femeile însãrcinate pot redã o sesiune de consiliere a unei gravide în primul 

beneficia de testare HIV gratuitã, programul de trimestru de sarcinã de cãtre medicul de familie. 

prevenire a transmiterii HIV de la mamã la copil a Scenariul s-a bazat pe faptul cã viitoarea mãmicã nu 

demonstrat cã peste 24% din gravidele care se ºi-a fãcut testul HIV deoarece nu considerã cã acesta 

prezintã în maternitãþi pentru naºtere nu acceseazã este important,

serviciile oferite de medicii de familie pe perioada situaþie des întâlnitã

sarcinii, de aceea nu beneficiazã de consultaþii ºi în realitate. Filmul

prenatale în general ºi de consiliere specificã scoate în evidenþã

prevenirii transmiterii HIV ºi testare HIV în importanþa ºi

particular. De aceea, RAA a ales formatul audio- beneficiile consilierii

video ca mijloc de comunicare a mesajelor de ºi testãrii HIV a

conºtientizare a gravidelor asupra importanþei gravidei, fãrã sã

efectuãrii testului HIV în primul trimestru de sarcinã. neglijeze însã latura

socialã a epidemiei cu HIV (discriminarea 

Începând cu martie 2005, RAA a derulat prima sa persoanelor seropozitive). Difuzarea filmului a fost 

campanie media naþionalã pentru care a realizat 3 posibilã prin dotarea maternitãþilor cu echipament 

spoturi TV ºi unul radio. Conceptul spoturilor a fost video-TV ºi a fost însoþitã de distribuirea de 

extrem de simplu: fiecare viitoare mamã are dreptul materiale informative despre infecþia cu HIV ºi de 

de a decide dacã se testeazã HIV sau nu, însã de promovare a serviciilor de testare ºi consiliere 

aceastã decizie depinde cum va fi viaþa copilului ei. În oferite de RAA în 16 judeþe ºi Bucureºti.

cazul în care mama este infectatã cu HIV, copilul are 

ºansa sã se nascã sãnãtos dacã diagnosticul este 

stabilit devreme în cursul sarcinii, însã pentru ca 

medicii sã poatã interveni este important sã se 

cunoascã statusul HIV al mamei.

direcþii de acþiune direcþii de acþiune
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Educaþie medicalã continuã integratã atât student-student cât ºi student-formator). 

Proiectul are ºi o componentã rezidenþialã, care 

În 2005, RAA a iniþiat un program de educaþie asigurã o verificare a capacitãþii de aplicare a 

medicalã continuã integratã (e-learning completat de cunoºtinþelor dobândite, verificarea atingerii 

module rezidenþiale cu formator) pentru personalul obiectivelor proiectului ºi feedback bidirecþional.

de diferite specialitãþi (medici, asistenþi medicali, 

asistenþi sociali, psihologi) care asistã copii HIV Parteneri

pozitivi, beneficiari ai reþelei Secþiilor de zi Floarea + Casa di Accoglienza alla Vita Padre Angelo din Provincia 

Soarelui Smile ºi a programelor complementare ale Trento - Italia

Fundaþiei (ex. Unitatea Mobilã). + Institutul de Boli Infecþioase "Prof Dr. Matei Balº", 

Programul are ca obiectiv îmbunãtãþirea Bucureºti - partener academic în realizarea 

managementului interdisciplinar al pacienþilor cu conþinutului de studiu ºi asigurarea formatorilor ºi 

infecþie HIV, prin oferirea unui cadru profesional de tutorilor pentru sesiunile rezindenþiale

dobândire a competenþelor necesare pentru un Finanþatori

demers eficient atât la nivelul fiecãrei specialitãþi cât Provincia Autonoma di Trento prin Casa di Accoglienza 

ºi la nivelul echipei. Proiectul se adreseazã medicilor alla Vita Padre Angelo - Italia

din secþiile de zi, asistenþi medicali, asistenþi sociali, 

psihologi, stomatologi ºi dermatologi. Rezultate

+ 206 cursanþi

Descriere + 10 întâlniri locale cu profesioniºtii înscriºi în 

În urma·analizei nevoilor de formare a program

personalului din secþiile de zi ºi a stomatologilor + o întâlnire naþionalã de prezentare a 

implicaþi în proiectul Unitatea Mobilã s-au ales rezultatelor proiectului

anumite tematici de interes comun, care au fost 

integrate în pachetul de curs, în consultare cu 

participanþii la proiect ºi partenerii academici.

S-a realizat un web-site (www.hivacademy.ro) 

ce cuprinde modulele de e-learning ºi un forum de 

discuþii (pentru crearea unei comunitãþi profesionale 

de studiu ºi pentru a oferi mijloace de comunicare 

"Alege ce fel de viaþã va avea copilul 
tãu!"

În paralel cu campania media, RAA a organizat o 

campanie în 22 de maternitãþi din þarã, pentru care a 

realizat un film educativ cu o duratã de 20 minute, ce 

Chiar dacã în România femeile însãrcinate pot redã o sesiune de consiliere a unei gravide în primul 

beneficia de testare HIV gratuitã, programul de trimestru de sarcinã de cãtre medicul de familie. 

prevenire a transmiterii HIV de la mamã la copil a Scenariul s-a bazat pe faptul cã viitoarea mãmicã nu 

demonstrat cã peste 24% din gravidele care se ºi-a fãcut testul HIV deoarece nu considerã cã acesta 

prezintã în maternitãþi pentru naºtere nu acceseazã este important,

serviciile oferite de medicii de familie pe perioada situaþie des întâlnitã

sarcinii, de aceea nu beneficiazã de consultaþii ºi în realitate. Filmul

prenatale în general ºi de consiliere specificã scoate în evidenþã

prevenirii transmiterii HIV ºi testare HIV în importanþa ºi

particular. De aceea, RAA a ales formatul audio- beneficiile consilierii

video ca mijloc de comunicare a mesajelor de ºi testãrii HIV a

conºtientizare a gravidelor asupra importanþei gravidei, fãrã sã

efectuãrii testului HIV în primul trimestru de sarcinã. neglijeze însã latura

socialã a epidemiei cu HIV (discriminarea 

Începând cu martie 2005, RAA a derulat prima sa persoanelor seropozitive). Difuzarea filmului a fost 

campanie media naþionalã pentru care a realizat 3 posibilã prin dotarea maternitãþilor cu echipament 

spoturi TV ºi unul radio. Conceptul spoturilor a fost video-TV ºi a fost însoþitã de distribuirea de 

extrem de simplu: fiecare viitoare mamã are dreptul materiale informative despre infecþia cu HIV ºi de 

de a decide dacã se testeazã HIV sau nu, însã de promovare a serviciilor de testare ºi consiliere 

aceastã decizie depinde cum va fi viaþa copilului ei. În oferite de RAA în 16 judeþe ºi Bucureºti.

cazul în care mama este infectatã cu HIV, copilul are 

ºansa sã se nascã sãnãtos dacã diagnosticul este 

stabilit devreme în cursul sarcinii, însã pentru ca 

medicii sã poatã interveni este important sã se 

cunoascã statusul HIV al mamei.
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Rezultate Parteneri

+ Peste 25.000 de femei internate în maternitãþi + Next Cap 

au vizionat filmul educaþional + 12 posturi radio din þarã ºi 6 televiziuni 

+ Spoturile TV au fost difuzate de 6 canale de + Spitalul Municipal Sighetul Marmaþiei

televiziune (Acasã, Pro TV, TVR1, TVR2, TVR + Clinica O.G.I Cluj 

Cultural ºi MIX2TV din Braºov) având o + Spitalul Judeþean Hunedoara

audienþã estimatã la 1.631.034 femei care au + Spitalul Clinic de Obstetricã-Ginecologie Rm. Vâlcea

vizionat spoturile cel puþin o datã + Spitalul Clinic Judeþean Sibiu

+ Spotul radio a fost difuzat prin intermediul a + Spitalul Judeþean Mureº 

12 staþii radio locale, în medie de 2 ori pe zi. + Spitalul Clinic de O.G. Salvator Vuia Arad

+ Au fost organizate concursuri Radio pe teme + Spitalul Clinic de O.G. Oradea

de educaþie HIV/ITS în cadrul cãrora au fost + Spitalul Judeþean Neamþ

oferite câte 35 de premii/radio + Spitalul Clinic Judeþean de Urgenþã Constanþa

+ Au fost editate ºi afiºate 4.000 exemplare din + Spitalul Clinic Judeþean Ilfov

posterul “Protejeazã-þi copilul încã din prima + Spitalul Clinic de Urgenþã „Sf. Pantelimon” Bucureºti

lunã de sarcinã” + Spitalul Universitar de Urgenþã Elias

+ Au fost distribuite 4.000 exemplare din + Spitalul Clinic Caritas Bucureºti

pliantul “Ce trebuie sã ºtie orice femeie + Spitalul de O.G. „I. Sbarcea” Braºov

gravidã”, 4.000 exemplare din broºura + Spitalul de O.G. „Panait Sârbu” Bucureºti

“Continuã sã trãieºti” ºi 1.000 de pixuri + Spitalul Municipal Medgidia

inscripþionate + Spitalul Judeþean de Urgenþã „Sf. Ioan cel Nou” 

Suceava

+ Spitalul de Judeþean Urgenþã Galaþi

+ Spitalul Clinic O.G. Cuza Vodã Iaºi

+ Spitalul Judeþean de Urgenþã Bacãu

+ Maternitatea Bolintin.

Finanþatori

+ UNICEF

+ Fundaþia „Parteneri pentru Viaþã” a companiei 

GlaxoSmithKline.

Responsabilitate socialã în mass-media Pentru a facilita comunicarea între jurnaliºti ºi 

tinerii seropozitivi a fost creatã o secþiune specialã pe 

Pentru o mare parte din populaþie, televiziunea ºi site-ul www.vreausastiu.ro, site ce continuã 

ziarele reprezintã principala sursã de informare. În proiectul FORUMUL TINERILOR.  Vreausastiu.ro este 

acelaºi timp, HIV/SIDA nu este doar un subiect incitant un site de informare ºi comunicare.  Are o secþiune cu 

din punct de vedere jurnalistic, ci ºi o problemã de informaþii generale despre HIV/SIDA, una dedicatã 

sãnãtate publicã de dimensiune mondialã. jurnaliºtilor (statistici, glosar de termeni, elemente de 

Media poate influenþa modul în care oamenii deontologie profesionalã) ºi un forum de discuþii.

privesc ºi înþeleg fenomenul HIV/SIDA, poate 

informa ºi educa despre un comportament mai sigur Rezultate

ºi mai sãnãtos, pentru prevenirea HIV/SIDA, pentru + 2 monitorizãri de presã

protejarea celor care sunt cei mai vulnerabili la + 12 întâlniri cu 90 de jurnaliºti din Giurgiu, 

HIV/SIDA ºi pentru îngrijirea ºi acceptarea celor deja Ploieºti, Craiova, Petroºani, Timiºoara, Cluj, 

afectaþi. Braºov, Constanþa, Bacãu, Suceava, Galaþi ºi 

Acest proiect a fost iniþiat pentru a îmbunãtãþi Bucureºti.

calitatea materialelor media pe subiecte din + Actualizarea ºi reeditarea ghidului HIV/SIDA 

domeniul HIV/SIDA ºi pentru a stimula jurnaliºtii sã pentru jurnaliºti (prima ediþie în 2003)

abordeze problematica HIV/SIDA într-o manierã cât 

mai profesionistã. Proiectul s-a derulat în perioada Parteneri

iunie 2004 - octombrie 2005. + Academia Caþavencu - Agenþia de Monitorizare a Presei

În faza iniþialã a proiectului s-a efectuat o + Centrul pentru Jurnalism Independent Bucureºti.

evaluare a calitãþii produselor media pe teme legate 

de HIV/SIDA, atât la nivel naþional cât ºi la nivel local. Finanþator

Rezultatele monitorizãrii efectuate de Academia + Fundaþia 

Caþavencu - Agenþie de Monitorizare a Presei au stat pentru o

la baza materialelor de curs dezvoltate împreunã cu Societate

formatorii Centrului pentru Jurnalism Independent. Deschisã

Dupã organizarea celor 12 sesiuni de training, 

Agenþia de Monitorizare a realizat o a doua evaluare 

a calitãþii produselor media pe teme HIV/SIDA.
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Rezultate Parteneri

+ Peste 25.000 de femei internate în maternitãþi + Next Cap 

au vizionat filmul educaþional + 12 posturi radio din þarã ºi 6 televiziuni 

+ Spoturile TV au fost difuzate de 6 canale de + Spitalul Municipal Sighetul Marmaþiei

televiziune (Acasã, Pro TV, TVR1, TVR2, TVR + Clinica O.G.I Cluj 

Cultural ºi MIX2TV din Braºov) având o + Spitalul Judeþean Hunedoara

audienþã estimatã la 1.631.034 femei care au + Spitalul Clinic de Obstetricã-Ginecologie Rm. Vâlcea

vizionat spoturile cel puþin o datã + Spitalul Clinic Judeþean Sibiu

+ Spotul radio a fost difuzat prin intermediul a + Spitalul Judeþean Mureº 

12 staþii radio locale, în medie de 2 ori pe zi. + Spitalul Clinic de O.G. Salvator Vuia Arad

+ Au fost organizate concursuri Radio pe teme + Spitalul Clinic de O.G. Oradea

de educaþie HIV/ITS în cadrul cãrora au fost + Spitalul Judeþean Neamþ

oferite câte 35 de premii/radio + Spitalul Clinic Judeþean de Urgenþã Constanþa

+ Au fost editate ºi afiºate 4.000 exemplare din + Spitalul Clinic Judeþean Ilfov

posterul “Protejeazã-þi copilul încã din prima + Spitalul Clinic de Urgenþã „Sf. Pantelimon” Bucureºti

lunã de sarcinã” + Spitalul Universitar de Urgenþã Elias

+ Au fost distribuite 4.000 exemplare din + Spitalul Clinic Caritas Bucureºti

pliantul “Ce trebuie sã ºtie orice femeie + Spitalul de O.G. „I. Sbarcea” Braºov

gravidã”, 4.000 exemplare din broºura + Spitalul de O.G. „Panait Sârbu” Bucureºti

“Continuã sã trãieºti” ºi 1.000 de pixuri + Spitalul Municipal Medgidia

inscripþionate + Spitalul Judeþean de Urgenþã „Sf. Ioan cel Nou” 

Suceava

+ Spitalul de Judeþean Urgenþã Galaþi

+ Spitalul Clinic O.G. Cuza Vodã Iaºi

+ Spitalul Judeþean de Urgenþã Bacãu

+ Maternitatea Bolintin.

Finanþatori

+ UNICEF

+ Fundaþia „Parteneri pentru Viaþã” a companiei 

GlaxoSmithKline.

Responsabilitate socialã în mass-media Pentru a facilita comunicarea între jurnaliºti ºi 

tinerii seropozitivi a fost creatã o secþiune specialã pe 

Pentru o mare parte din populaþie, televiziunea ºi site-ul www.vreausastiu.ro, site ce continuã 

ziarele reprezintã principala sursã de informare. În proiectul FORUMUL TINERILOR.  Vreausastiu.ro este 

acelaºi timp, HIV/SIDA nu este doar un subiect incitant un site de informare ºi comunicare.  Are o secþiune cu 

din punct de vedere jurnalistic, ci ºi o problemã de informaþii generale despre HIV/SIDA, una dedicatã 

sãnãtate publicã de dimensiune mondialã. jurnaliºtilor (statistici, glosar de termeni, elemente de 

Media poate influenþa modul în care oamenii deontologie profesionalã) ºi un forum de discuþii.

privesc ºi înþeleg fenomenul HIV/SIDA, poate 

informa ºi educa despre un comportament mai sigur Rezultate

ºi mai sãnãtos, pentru prevenirea HIV/SIDA, pentru + 2 monitorizãri de presã

protejarea celor care sunt cei mai vulnerabili la + 12 întâlniri cu 90 de jurnaliºti din Giurgiu, 

HIV/SIDA ºi pentru îngrijirea ºi acceptarea celor deja Ploieºti, Craiova, Petroºani, Timiºoara, Cluj, 

afectaþi. Braºov, Constanþa, Bacãu, Suceava, Galaþi ºi 

Acest proiect a fost iniþiat pentru a îmbunãtãþi Bucureºti.

calitatea materialelor media pe subiecte din + Actualizarea ºi reeditarea ghidului HIV/SIDA 

domeniul HIV/SIDA ºi pentru a stimula jurnaliºtii sã pentru jurnaliºti (prima ediþie în 2003)

abordeze problematica HIV/SIDA într-o manierã cât 

mai profesionistã. Proiectul s-a derulat în perioada Parteneri

iunie 2004 - octombrie 2005. + Academia Caþavencu - Agenþia de Monitorizare a Presei

În faza iniþialã a proiectului s-a efectuat o + Centrul pentru Jurnalism Independent Bucureºti.

evaluare a calitãþii produselor media pe teme legate 

de HIV/SIDA, atât la nivel naþional cât ºi la nivel local. Finanþator

Rezultatele monitorizãrii efectuate de Academia + Fundaþia 

Caþavencu - Agenþie de Monitorizare a Presei au stat pentru o

la baza materialelor de curs dezvoltate împreunã cu Societate

formatorii Centrului pentru Jurnalism Independent. Deschisã

Dupã organizarea celor 12 sesiuni de training, 

Agenþia de Monitorizare a realizat o a doua evaluare 

a calitãþii produselor media pe teme HIV/SIDA.
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SEYPA (Combaterea Excluderii Sociale 
a Tinerilor Afectaþi de HIV/SIDA)

www.seypa.net

atenuarea situaþiilor de discriminare ºi excludere 

socialã identificate.

„Doar limba în care vorbim diferã, în rest avem Pe baza rezultatelor din cele douã etape, au fost 

parte de aceeaºi discriminare” a fost concluzia la care realizate 5 instrumente (toolkits) multimedia pentru 

a ajuns unul dintre tinerii care au activat în reþeaua profesioniºtii din domeniul medical, social, psihologic, 

SEYPA (Combating Social Exclusion of Young People pentru familii ºi adolescenþi, prezentate pe site-ul 

Affected by HIV/AIDS) - proiect  sub forma unor module educaþionale 

internaþional care a stimulat cu exemple de activitãþi concrete ºi studii de caz 

implicarea tinerilor seropozitivi furnizate de persoanele afectate. În luna aprilie 2005, 

în acþiuni concrete de combatere aceste instrumente au fost finalizate, urmând sã fie 

a discriminãrii ºi excluderii sociale. distribuite la nivel european. 

Proiectul, coordonat ºi 

administrat de Fundaþia Romanian 

Angel Appeal, s-a derulat 

simultan în 5 þãri (România, Spania, Portugalia, Italia ºi 

Rusia).

Tinerii seropozitivi implicaþi au identificat, în prima 

fazã a proiectului, cele mai importante zone în care se 

manifestã excluderea socialã (ºcoala, comunitatea, 

serviciile medicale, familia ºi media) ºi au propus soluþii 

concrete pentru reducerea discriminãrii persoanelor 

afectate de HIV/SIDA.

Dupã prima Conferinþã Europeanã a Tinerilor 

Afectaþi de HIV/SIDA, organizatã la Bucureºti (22-24 

octombrie 2004), proiectul a intrat în faza de verificare 

a strategiilor propuse ºi de consultare cu persoanele 

cu putere de decizie, care pot contribui semnificativ la 

Rezultate Parteneri

+ 2 întâlniri internaþionale cu 80 de participanþi Iniþiator - European Forum on HIV/AIDS, Children, Young 

(grupuri de tineri care trãiesc cu HIV/SIDA) People and Families - Marea Britanie

din România, Spania, Portugalia, Italia, Marea 

Britanie ºi Rusia Organizaþii implicate prin grupurile de tineri 

+ 15 întâlniri ale celor 7 tineri din România seropozitivi

+ 5 toolkit-uri multimedia + EveryChild - Rusia

+ www.seypa.net - portalul de resurse + ACTUA - Spania

traduse în ºase limbi: românã, spaniolã, + AJPAS - Portugalia

portughezã, italiana, rusã ºi englezã. + CARAP-ONLUS - Italia

+ Fundaþia Romanian Angel Appeal - România

Vizibilitate

+ Participarea membrilor reþelei la Conferinþa Finanþator

Internaþionalã SIDA de la Bangkok + GlaxoSmithKline - Marea Britanie

+ Premiul pentru campania anti-discriminare în 

2004

+ 10 articole de presã, din care 2 internaþionale

+ 1 expoziþie foto în Londra

+ Emisiuni BBC cu 3 din membrii reþelei

direcþii de acþiune

Advocacy Advocacy
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SEYPA (Combaterea Excluderii Sociale 
a Tinerilor Afectaþi de HIV/SIDA)

www.seypa.net

atenuarea situaþiilor de discriminare ºi excludere 

socialã identificate.

„Doar limba în care vorbim diferã, în rest avem Pe baza rezultatelor din cele douã etape, au fost 

parte de aceeaºi discriminare” a fost concluzia la care realizate 5 instrumente (toolkits) multimedia pentru 

a ajuns unul dintre tinerii care au activat în reþeaua profesioniºtii din domeniul medical, social, psihologic, 

SEYPA (Combating Social Exclusion of Young People pentru familii ºi adolescenþi, prezentate pe site-ul 

Affected by HIV/AIDS) - proiect  sub forma unor module educaþionale 

internaþional care a stimulat cu exemple de activitãþi concrete ºi studii de caz 

implicarea tinerilor seropozitivi furnizate de persoanele afectate. În luna aprilie 2005, 

în acþiuni concrete de combatere aceste instrumente au fost finalizate, urmând sã fie 

a discriminãrii ºi excluderii sociale. distribuite la nivel european. 

Proiectul, coordonat ºi 

administrat de Fundaþia Romanian 

Angel Appeal, s-a derulat 

simultan în 5 þãri (România, Spania, Portugalia, Italia ºi 

Rusia).

Tinerii seropozitivi implicaþi au identificat, în prima 

fazã a proiectului, cele mai importante zone în care se 

manifestã excluderea socialã (ºcoala, comunitatea, 

serviciile medicale, familia ºi media) ºi au propus soluþii 

concrete pentru reducerea discriminãrii persoanelor 

afectate de HIV/SIDA.

Dupã prima Conferinþã Europeanã a Tinerilor 

Afectaþi de HIV/SIDA, organizatã la Bucureºti (22-24 

octombrie 2004), proiectul a intrat în faza de verificare 

a strategiilor propuse ºi de consultare cu persoanele 

cu putere de decizie, care pot contribui semnificativ la 

Rezultate Parteneri

+ 2 întâlniri internaþionale cu 80 de participanþi Iniþiator - European Forum on HIV/AIDS, Children, Young 

(grupuri de tineri care trãiesc cu HIV/SIDA) People and Families - Marea Britanie

din România, Spania, Portugalia, Italia, Marea 

Britanie ºi Rusia Organizaþii implicate prin grupurile de tineri 

+ 15 întâlniri ale celor 7 tineri din România seropozitivi

+ 5 toolkit-uri multimedia + EveryChild - Rusia

+ www.seypa.net - portalul de resurse + ACTUA - Spania

traduse în ºase limbi: românã, spaniolã, + AJPAS - Portugalia

portughezã, italiana, rusã ºi englezã. + CARAP-ONLUS - Italia

+ Fundaþia Romanian Angel Appeal - România

Vizibilitate

+ Participarea membrilor reþelei la Conferinþa Finanþator

Internaþionalã SIDA de la Bangkok + GlaxoSmithKline - Marea Britanie

+ Premiul pentru campania anti-discriminare în 

2004

+ 10 articole de presã, din care 2 internaþionale

+ 1 expoziþie foto în Londra

+ Emisiuni BBC cu 3 din membrii reþelei
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Forumul Tinerilor

www.forumtineri.net

Întrepãtrunderea

proiectului Forumul

Mulþi dintre tinerii seropozitivi Tinerilor cu alte proiecte

din România au aflat cã sunt desfãºurate de Fundaþia

infectaþi atunci când au ajuns la Romanian Angel Appeal

vârsta adolescenþei. O veste ºocantã care au vizat

primitã la un moment din viaþã în care participarea tinerilor

se produc multe schimbãri. Pentru a

depãºi acest moment a fost nevoie

de mult ajutor din partea familiei ºi a personalului din + Cei mai mulþi utilizatori ai forumului de 

secþiile de zi. Dar tot acest sprijin nu ar fi fost suficient discuþii pentru adolescenþii seropozitivi sunt 

pentru ei dacã nu i-ar fi simþit aproape ºi pe alþi tineri beneficiari ai proiectului de dezvãluire a 

infectaþi. diagnosticului.

+ Forumul pentru presã a fost iniþiat ca urmare 

Pentru a depãºi barierele impuse de distanþele a propunerilor fãcute de cei 7 adolescenþi din 

geografice, RAA a facilitat accesul adolescenþilor la România care au participat la proiectul 

computere ºi Internet prin dotarea secþiilor de zi cu european SEYPA - Combaterea Excluderii 

staþii de lucru ºi conexiune Internet.  Astfel, tinerii Sociale a Tinerilor Afectaþi de HIV/SIDA.

beneficiari ai serviciilor multidisciplinare RAA au + Cel de-al doilea curs adresat utilizatorilor 

putut utiliza Internetul ca pe o importantã resursã forumului de presã - cursul privind 

pentru informare ºi stabilirea unor legãturi cu alþi Îmbunãtãþirea comunicãrii cu media, organizat 

tineri aflaþi în aceeaºi situaþie. Peste 100 dintre ei au în 31 martie - 2 aprilie 2005, Predeal - a fãcut 

devenit membri activi ai forumului de discuþii parte dintr-un plan de acþiune privind 

integrat pe site-ul , un site combaterea discriminãrii ºi a fost finanþat de 

destinat lor, cu informaþii despre educaþie sexualã, Oxfam Australia - OIYP: “Creative HIV 

infecþia cu HIV ºi alte ITS-uri. Pe forum ei ºi-au Teenagers Fight Social Exclusion” ºi co-

exprimat opiniile despre serviciile oferite în secþiile finanþat de Bristol Myers Squibb.

de zi ºi au fãcut sugestii de îmbunãtãþire a acestora. + Cei mai activi dintre utilizatorii forumurilor 

În acelaºi timp au oferit ºi idei de îmbunãtãþire a de discuþii au participat la cursurile de 

paginii web a proiectului. instruire organizate de RAA pentru formarea 

,,

direcþii de acþiune direcþii de acþiune

Tineri Tineri

,,

,,
,,,,

,,
CAP.  I1CAP.  I1

2928

de educatori între egali (peer educators), proverbe pe care toþi le freamãtã mãrunt pe buzele 

realizate în cadrul proiectului „Dreptul la uscate de vânt ... dar nimeni nu le ºi urmeazã ... doar 

adolescenþã - (Educaþie pentru sãnãtate le rostesc ºi-apoi iar se-ntristeazã ... încerc totuºi sã nu 

pentru adolescenþii afectaþi de HIV/SIDA ºi fiu ca ei ... cu toate cã am avut o viaþã grea ... inima 

familiile acestora)”. În prezent ei desfãºoarã mea nu este rea ... e caldã iubitoare - ºi frumoasã ... cu 

sesiuni de educaþie pentru sãnãtate pentru toate cã e micã într-o lume rea ... ea poate iubi fãrã a 

alþi adolescenþi seropozitivi din secþiile de zi. suspina ... 

Continuarea proiectului Am o întrebare sau poate fi consideratã o temã de 

Adolescenþii implicaþi în Forumul Tinerilor au discuþie: de ce, când se întâmplã ceva unei persoane 

considerat importantã continuarea implicãrii în infectatã cu HIV/SIDA, se face mult mai multã zarvã 

acþiuni de combatere a discriminãrii ºi reducerii decât s-ar face în cazul unei persoane care suferã de 

izolãrii tinerilor seropozitivi. Experienþa dobânditã în oricare altã boalã? Discriminarea este mai mare atunci 

acest proiect este astfel valorificatã prin implicarea este vorba de HIV/SIDA pentru cã oamenii nu sunt 

tinerilor în forumul de discuþii public din pagina de corect informaþi! Tu ai auzit de vreun copil dat afarã 

web , contribuind astfel la din ºcoalã pentru cã are diabet?... Eu nu.

schimbarea atitudinii tinerilor faþã de persoanele 

infectate HIV. Dupã cum s-a zis: HIV nu se vede, dar existã! Poate de 

aceea oamenii rãmân atât de miraþi când vãd o 

Mesaje ale tinerilor seropozitivi pe "Forumul persoanã infectatã care aratã la fel ca ei, poate chiar 

pentru presã” mai bine. Ei se aºteaptã sã se întâlneascã cu o 

Sunt un copil mic într-o lume mare ... plinã de întuneric persoanã gata sã moarã, dar nu este aºa, noi nu vrem 

ºi lacrimi amare ... pãºesc încet ... mã uit în jur ºi-ncerc sã fim victime ale morþii, ne luptãm cu ea ºi învingem 

sã mã strecor în întuneric ... mã simt neputincioasã ... de fiecare datã, pânã într-o zi când vom fi destul de 

sunt o prizonierã într-o lume rea ... aº vrea s-o schimb bãtrâni ºi vom fi sleiþi de puteri, atunci EA va învinge, 

dar nu sunt Dumnezeu ... aº vrea mãcar sã o alin ... un dar pânã la victorie mai e, vor mai trece mulþi ani ºi 

zâmbet dulce se arãta-n depãrtare ... dar pânã sã zilele se vor aºterne în faþa noastrã ca o pânzã de 

ajung la el ... se întristeazã n-a mai putut sã treacã de pãianjãn care încet-încet ne învãluie complet.  

acel mare hop din viaþã ... mã simt atât de micã într-o 

lume mare fãrã sã fiu folositoare ... existã vorbe ºi 

www.vreausastiu.ro
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Forumul Tinerilor

www.forumtineri.net

Întrepãtrunderea

proiectului Forumul

Mulþi dintre tinerii seropozitivi Tinerilor cu alte proiecte

din România au aflat cã sunt desfãºurate de Fundaþia

infectaþi atunci când au ajuns la Romanian Angel Appeal

vârsta adolescenþei. O veste ºocantã care au vizat

primitã la un moment din viaþã în care participarea tinerilor

se produc multe schimbãri. Pentru a

depãºi acest moment a fost nevoie

de mult ajutor din partea familiei ºi a personalului din + Cei mai mulþi utilizatori ai forumului de 

secþiile de zi. Dar tot acest sprijin nu ar fi fost suficient discuþii pentru adolescenþii seropozitivi sunt 

pentru ei dacã nu i-ar fi simþit aproape ºi pe alþi tineri beneficiari ai proiectului de dezvãluire a 

infectaþi. diagnosticului.

+ Forumul pentru presã a fost iniþiat ca urmare 

Pentru a depãºi barierele impuse de distanþele a propunerilor fãcute de cei 7 adolescenþi din 

geografice, RAA a facilitat accesul adolescenþilor la România care au participat la proiectul 

computere ºi Internet prin dotarea secþiilor de zi cu european SEYPA - Combaterea Excluderii 

staþii de lucru ºi conexiune Internet.  Astfel, tinerii Sociale a Tinerilor Afectaþi de HIV/SIDA.

beneficiari ai serviciilor multidisciplinare RAA au + Cel de-al doilea curs adresat utilizatorilor 

putut utiliza Internetul ca pe o importantã resursã forumului de presã - cursul privind 

pentru informare ºi stabilirea unor legãturi cu alþi Îmbunãtãþirea comunicãrii cu media, organizat 

tineri aflaþi în aceeaºi situaþie. Peste 100 dintre ei au în 31 martie - 2 aprilie 2005, Predeal - a fãcut 

devenit membri activi ai forumului de discuþii parte dintr-un plan de acþiune privind 

integrat pe site-ul , un site combaterea discriminãrii ºi a fost finanþat de 

destinat lor, cu informaþii despre educaþie sexualã, Oxfam Australia - OIYP: “Creative HIV 

infecþia cu HIV ºi alte ITS-uri. Pe forum ei ºi-au Teenagers Fight Social Exclusion” ºi co-

exprimat opiniile despre serviciile oferite în secþiile finanþat de Bristol Myers Squibb.

de zi ºi au fãcut sugestii de îmbunãtãþire a acestora. + Cei mai activi dintre utilizatorii forumurilor 

În acelaºi timp au oferit ºi idei de îmbunãtãþire a de discuþii au participat la cursurile de 

paginii web a proiectului. instruire organizate de RAA pentru formarea 
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de educatori între egali (peer educators), proverbe pe care toþi le freamãtã mãrunt pe buzele 

realizate în cadrul proiectului „Dreptul la uscate de vânt ... dar nimeni nu le ºi urmeazã ... doar 

adolescenþã - (Educaþie pentru sãnãtate le rostesc ºi-apoi iar se-ntristeazã ... încerc totuºi sã nu 

pentru adolescenþii afectaþi de HIV/SIDA ºi fiu ca ei ... cu toate cã am avut o viaþã grea ... inima 

familiile acestora)”. În prezent ei desfãºoarã mea nu este rea ... e caldã iubitoare - ºi frumoasã ... cu 

sesiuni de educaþie pentru sãnãtate pentru toate cã e micã într-o lume rea ... ea poate iubi fãrã a 

alþi adolescenþi seropozitivi din secþiile de zi. suspina ... 

Continuarea proiectului Am o întrebare sau poate fi consideratã o temã de 

Adolescenþii implicaþi în Forumul Tinerilor au discuþie: de ce, când se întâmplã ceva unei persoane 

considerat importantã continuarea implicãrii în infectatã cu HIV/SIDA, se face mult mai multã zarvã 

acþiuni de combatere a discriminãrii ºi reducerii decât s-ar face în cazul unei persoane care suferã de 

izolãrii tinerilor seropozitivi. Experienþa dobânditã în oricare altã boalã? Discriminarea este mai mare atunci 

acest proiect este astfel valorificatã prin implicarea este vorba de HIV/SIDA pentru cã oamenii nu sunt 

tinerilor în forumul de discuþii public din pagina de corect informaþi! Tu ai auzit de vreun copil dat afarã 

web , contribuind astfel la din ºcoalã pentru cã are diabet?... Eu nu.

schimbarea atitudinii tinerilor faþã de persoanele 

infectate HIV. Dupã cum s-a zis: HIV nu se vede, dar existã! Poate de 

aceea oamenii rãmân atât de miraþi când vãd o 

Mesaje ale tinerilor seropozitivi pe "Forumul persoanã infectatã care aratã la fel ca ei, poate chiar 

pentru presã” mai bine. Ei se aºteaptã sã se întâlneascã cu o 

Sunt un copil mic într-o lume mare ... plinã de întuneric persoanã gata sã moarã, dar nu este aºa, noi nu vrem 

ºi lacrimi amare ... pãºesc încet ... mã uit în jur ºi-ncerc sã fim victime ale morþii, ne luptãm cu ea ºi învingem 

sã mã strecor în întuneric ... mã simt neputincioasã ... de fiecare datã, pânã într-o zi când vom fi destul de 

sunt o prizonierã într-o lume rea ... aº vrea s-o schimb bãtrâni ºi vom fi sleiþi de puteri, atunci EA va învinge, 

dar nu sunt Dumnezeu ... aº vrea mãcar sã o alin ... un dar pânã la victorie mai e, vor mai trece mulþi ani ºi 

zâmbet dulce se arãta-n depãrtare ... dar pânã sã zilele se vor aºterne în faþa noastrã ca o pânzã de 

ajung la el ... se întristeazã n-a mai putut sã treacã de pãianjãn care încet-încet ne învãluie complet.  

acel mare hop din viaþã ... mã simt atât de micã într-o 

lume mare fãrã sã fiu folositoare ... existã vorbe ºi 
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Funny Learning

5PMCity

www.5pm.ro

însã, discuþiile ajung la cum sã te 

protejezi de infecþiile cu 

„Dã un search pe Google!” transmitere sexualã ºi de 

a înlocuit pentru mulþi dintre dependenþa de droguri, sau cum sã 

adolescenþi îndemnul „Citeºte o nu discriminezi persoanele 

carte!”. Orice subiect este prezentat seropozitive. În finalul fiecãrei 

în mii de versiuni ºi apare în doar scene vizitatorului i se cere sfatul, 

câteva secunde pe ecranul el având de ales între mai multe 

calculatorului. În plus, profitând de opþiuni. ªi pentru a ºti ce sfat sã dea, 

anonimatul pe care-l permite utilizarea Internetului, el poate sã viziteze secþiunea InfoSpot a site-ului unde 

le este mult mai uºor sã se informeze despre lucruri gãseºte o gamã largã de informaþii sau poate cere 

pe care nu le-ar putea discuta deschis cu pãrinþii, sfatul tinerilor înscriºi pe forumul de discuþii. RAA a 

profesorii ºi chiar prietenii lor. creat acest oraº virtual ºi scenariile aferente, bazându-

se pe feedback-ul grupului de voluntari ai fundaþiei, 

Funny Learning este un demers inovativ de grup reprezentativ pentru target-ul proiectului (tineri 

educaþie pentru sãnãtate, care are ca obiectiv cu vârsta cuprinsã între 14 ºi 18 ani).

principal prevenirea transmiterii HIV ºi a ITS 

(Infecþiilor cu Transmitere Sexualã) în rândul Impactul campaniei 5PM 

tinerilor. În acest scop, RAA a exploatat potenþialul 

resurselor multimedia ºi a creat produsul + Au fost realizate ºi distribuite 10.000 de Cd-uri. 

educaþional interactiv , existent în variantã Site-ul www.5pm.ro a fost accesat de 25.000 

on line (www.5pm.ro) ºi în format CD-ROM. de vizitatori în perioada campaniei, dintre 

 este o paginã de Internet cu aceºtia 3.000 participând ºi la concursurile 

caracter pur educativ, necomercial, adresându-se în organizate pe site. Pânã în decembrie 2005, 

special tinerilor cu vârste cuprinse între 14 ºi 18 ani. site-ul a înregistrat cca. 80.000 de vizitatori, 

demonstrând cã nu doar concursul 5PM a 

5PM.ro este un oraº virtual unde vizitatorul se motivat tinerii sã acceseze aceastã paginã, ci ºi 

poate informa în mod interactiv despre HIV, SIDA, conceptul ºi maniera inovativã în care noþiunile 

ITS, droguri.  Alãturi de 12 personaje el poate merge de educaþie pentru sãnãtate sunt prezentate.

la ºcoalã, în parc sau la o petrecere, de fiecare datã + Apariþii mass-media: 7 apariþii radio, 2 apariþii 

direcþii de acþiune

Rezultate Parteneri

Secþiile de zi din Bucureºti, Braºov, Galaþi, Giurgiu, Reþeaua secþiilor de zi Floarea Soarelui-Smile ºi spitalele în 

Bacãu, Constanþa, Petroºani ºi Craiova au fost dotate cadrul cãrora funcþioneazã acestea: 

cu câte 3 computere ºi acces la Internet pentru a + Centrul de Copii Româno-American - Constanþa

face posibilã participarea la proiect a adolescenþilor + Institutul de Boli Infecþioase "Prof. Dr. Matei Balº" - 

selectaþi de personalul psiho-social.  Aceºtia au fost Bucureºti

asistaþi în utilizarea forumului de operatorii PC din + Spitalul Clinic de Boli Infecþioase - Braºov

cele 7 secþii iar suportul emoþional al adolescenþilor + Spitalul de Boli Infecþioase nr. 3 - Craiova

a fost asigurat de 15 asistenþi sociali ºi 7 psihologi. + Spitalul de Boli Infecþioase "Cuvioasa Paraschiva" - 

Galaþi

+ 161 de utilizatori unici înregistraþi ºi 2.777 de + Spitalul Judeþean - Bacãu

accesãri ale forumului securizat pentru + Spitalul de Urgenþã - Petroºani

comunicarea între adolescenþii seropozitivi.

+ forumul de presã a avut 21 de utilizatori, 193 Finanþatori

de mesaje postate ºi 321 vizualizãri + Microsoft - România

+ organizarea a 2 sesiuni de instruire la care au + Bristol Myers Squibb.

participat câte 17 adolescenþi seropozitivi- 

utilizatorii forumului de presã. Obiectivele 

acestora au fost de a pregãti adolescenþii 

pentru comunicarea cu jurnaliºtii prin forum 

ºi de îmbunãtãþire a comunicãrii cu presa.

+ 1 întâlnire cu reprezentanþi ai presei 

+ 30 de adolescenþi au primit premii 

rãspunzând corect întrebãrilor concursului 

periodic 

+ 50 de adolescenþi dintre cei mai activi în 

forumurile de discuþii au primit premii de 

Crãciun.

Tineri Tineri
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