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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

direcþii de acþiune
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TV, 3 articole în presa scrisã ºi 3 în buletine 

electronice

+ 5PM a fost promovat cu ocazia a 4 Ar asculta un adolescent un profesor sau un 

evenimente (Festivalul Peninsula - Târgu pãrinte când vine vorba de viaþa sexualã, sau ar 

Mureº 2005; Stufstock Vama Veche 2005; Rock prefera sã discute acest subiect cu cineva de vârsta 

pe Mureº 2005; Festivalul Sighiºoara 2005) ºi lui? Dacã începe sã consume droguri pentru cã aºa 

11 conferinþe de presã locale. fac prietenii sãi, de ce ar renunþa la asta doar pentru 

+ La Internetics 2005, 5PM a câºtigat premiului cã cei din jurul lui nu vor sã audã de marijuana ºi 

de “Cel mai bun site de educaþie” ºi a fost cocainã? Programele de peer-education (educaþie de 

nominalizat la secþiunea “Cel mai bun site de egal la egal) demonstreazã cã tinerii sunt mult mai 

jocuri”. deschiºi când discutã cu colegii lor (de clasã, 

+ La E-content 2005, 5PM a fost nominalizat comunitate etc) decât atunci când adulþii încearcã sã 

pentru “Cel mai bun site de divertisment” le vorbeascã despre sexualitate sau implicaþiile 

+ La Gala Excelenþei în Relaþii Publice 2005, consumului de droguri. 

5PM a primit Silver Award for Excellence la 

categoria campanii non-comerciale. Lot-drog este proiect de prevenire ºi reducere a 

consumului de droguri în rândul adolescenþilor ºi se 

Finanþator înscrie într-un grup de iniþiative dedicate tinerilor, 

+ Fundaþia VODAFONE UK prin Elton John AIDS desfãºurate în mai multe þãri europene, vizând în 

Foundation Marea Brianie principal ameliorarea unor probleme de sãnãtate 

Partener media - revista POPCORN. publicã. În design-ul acestui proiect, RAA a folosit 

principiul de educaþie de la egal la egal (peer-

education), implicând în activitãþile sale elevi din 3 

licee bucureºtene.

Pe lângã prevenirea ºi reducerea consumului de 

substanþe stupefiante în rândul liceenilor 

bucureºteni, LOT-Drog urmãreºte ºi 

responsabilizarea acestora, determinându-i sã 

înþeleagã necesitatea adoptãrii unei poziþii pro-active 

LOT Drog în soluþionarea problemelor care îi afecteazã ºi sã se În vara anului 2005 voluntarii au organizat 

implice direct. Elevi-educatorii (peer-educators) evenimentul maraton “Sãptãmâna Sãnãtãþii” derulat 

selectaþi au fost familiarizaþi cu informaþiile legate de în cele trei licee partenere. Timp de o sãptãmânã, 

consumul de droguri ºi s-au concentrat pe voluntarii RAA au oferit colegilor lor informaþii 

îmbunãtãþirea abilitãþilor lor de comunicare ºi de despre HIV/ITS, concursuri cu premii, vizionãri de 

lucru în grup - abilitãþi indispensabile unui elev- film ºi sesiuni de informare.

educator.

RAA a investit în echipa de tineri voluntari, 

Cei 30 de tineri implicaþi în proiect formeazã în oferindu-le cursuri de formare pe diferite teme 

prezent echipa de voluntari ai Fundaþiei Romanian (prevenirea consumului de droguri, peer education, 

Angel Appeal, echipã care organizeazã sesiuni de sãnãtatea reproducerii) ºi facilitându-le participarea 

informare, atât în cadrul liceelor în care învaþã, cât ºi la evenimente de formare organizate ºi de alte 

în afara lor,  participã la activitãþi de tineret organizaþii active în domeniu (ex. ªcoala de varã 

(festivaluri, concerte, manifestãri sportive etc.) ºi organizatã de Fundaþia "Alãturi de Voi").

sprijinã RAA în activitatea zilnicã.

Voluntarii RAA au participat la numeroase ºi 

diverse activitãþi de prevenire HIV/SIDA ºi a 

consumului de droguri. În 2004 ºi 2005 au participat 

la festivalul Stufstock în Vama Veche cu o campanie 

de prevenire a consumului de droguri “Ai fumuri? 

Eºti înþepat? Þi-ai luat nasul la purtare? Las-o 

baltã! Poþi s-o-ncurci!”.

Echipa RAA a fost invitatã în mai multe licee 

bucureºtene (Waldorf, Petru Poni, Harnaj, Traian Vuia, 

Goethe, Mihai Bravu) pentru a susþine ore de 

informare pentru sãnãtate.

direcþii de acþiune
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TV, 3 articole în presa scrisã ºi 3 în buletine 

electronice

+ 5PM a fost promovat cu ocazia a 4 Ar asculta un adolescent un profesor sau un 

evenimente (Festivalul Peninsula - Târgu pãrinte când vine vorba de viaþa sexualã, sau ar 

Mureº 2005; Stufstock Vama Veche 2005; Rock prefera sã discute acest subiect cu cineva de vârsta 

pe Mureº 2005; Festivalul Sighiºoara 2005) ºi lui? Dacã începe sã consume droguri pentru cã aºa 

11 conferinþe de presã locale. fac prietenii sãi, de ce ar renunþa la asta doar pentru 

+ La Internetics 2005, 5PM a câºtigat premiului cã cei din jurul lui nu vor sã audã de marijuana ºi 

de “Cel mai bun site de educaþie” ºi a fost cocainã? Programele de peer-education (educaþie de 

nominalizat la secþiunea “Cel mai bun site de egal la egal) demonstreazã cã tinerii sunt mult mai 

jocuri”. deschiºi când discutã cu colegii lor (de clasã, 

+ La E-content 2005, 5PM a fost nominalizat comunitate etc) decât atunci când adulþii încearcã sã 

pentru “Cel mai bun site de divertisment” le vorbeascã despre sexualitate sau implicaþiile 

+ La Gala Excelenþei în Relaþii Publice 2005, consumului de droguri. 

5PM a primit Silver Award for Excellence la 

categoria campanii non-comerciale. Lot-drog este proiect de prevenire ºi reducere a 

consumului de droguri în rândul adolescenþilor ºi se 

Finanþator înscrie într-un grup de iniþiative dedicate tinerilor, 

+ Fundaþia VODAFONE UK prin Elton John AIDS desfãºurate în mai multe þãri europene, vizând în 

Foundation Marea Brianie principal ameliorarea unor probleme de sãnãtate 

Partener media - revista POPCORN. publicã. În design-ul acestui proiect, RAA a folosit 

principiul de educaþie de la egal la egal (peer-

education), implicând în activitãþile sale elevi din 3 

licee bucureºtene.

Pe lângã prevenirea ºi reducerea consumului de 

substanþe stupefiante în rândul liceenilor 

bucureºteni, LOT-Drog urmãreºte ºi 

responsabilizarea acestora, determinându-i sã 

înþeleagã necesitatea adoptãrii unei poziþii pro-active 

LOT Drog în soluþionarea problemelor care îi afecteazã ºi sã se În vara anului 2005 voluntarii au organizat 

implice direct. Elevi-educatorii (peer-educators) evenimentul maraton “Sãptãmâna Sãnãtãþii” derulat 

selectaþi au fost familiarizaþi cu informaþiile legate de în cele trei licee partenere. Timp de o sãptãmânã, 

consumul de droguri ºi s-au concentrat pe voluntarii RAA au oferit colegilor lor informaþii 

îmbunãtãþirea abilitãþilor lor de comunicare ºi de despre HIV/ITS, concursuri cu premii, vizionãri de 

lucru în grup - abilitãþi indispensabile unui elev- film ºi sesiuni de informare.

educator.

RAA a investit în echipa de tineri voluntari, 

Cei 30 de tineri implicaþi în proiect formeazã în oferindu-le cursuri de formare pe diferite teme 

prezent echipa de voluntari ai Fundaþiei Romanian (prevenirea consumului de droguri, peer education, 

Angel Appeal, echipã care organizeazã sesiuni de sãnãtatea reproducerii) ºi facilitându-le participarea 

informare, atât în cadrul liceelor în care învaþã, cât ºi la evenimente de formare organizate ºi de alte 

în afara lor,  participã la activitãþi de tineret organizaþii active în domeniu (ex. ªcoala de varã 

(festivaluri, concerte, manifestãri sportive etc.) ºi organizatã de Fundaþia "Alãturi de Voi").

sprijinã RAA în activitatea zilnicã.

Voluntarii RAA au participat la numeroase ºi 

diverse activitãþi de prevenire HIV/SIDA ºi a 

consumului de droguri. În 2004 ºi 2005 au participat 

la festivalul Stufstock în Vama Veche cu o campanie 

de prevenire a consumului de droguri “Ai fumuri? 

Eºti înþepat? Þi-ai luat nasul la purtare? Las-o 

baltã! Poþi s-o-ncurci!”.

Echipa RAA a fost invitatã în mai multe licee 

bucureºtene (Waldorf, Petru Poni, Harnaj, Traian Vuia, 

Goethe, Mihai Bravu) pentru a susþine ore de 

informare pentru sãnãtate.
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Rezultate

+ 25 de voluntari instruiþi

+ peste 3.000 de elevi informaþi în licee

+ 3.000 de broºuri distribuite în timpul 

festivalurilor Stufstock 2004 ºi 2005, 6.000 de 

prezervative, 800 de fundiþe roºii, 500 de 

tricouri cu mesaj promoþional

+ aproximativ 2.000 de tineri informaþi despre 

HIV/SIDA/ITS ºi prevenirea consumului de 

droguri, cu ocazia evenimentelor organizate 

în afara ºcolii (baruri, dicoteci, parcuri, 

festivaluri etc).

Sunt o persoanã sociabilã ºi prietenoasã, de aceea am 

vrut sã fac parte dintr-o echipã de voluntari.  Ador 

spiritul de echipã. Îmi place “meseria de voluntar” 

deoarece îmi place sã ajut oamenii, mai ales pe cei cu 

dificultãþi ºi care de obicei sunt ºi cei discriminaþi. Îmi 

place colectivul de voluntari RAA deoarece, dupã 

pãrerea mea, este unul variat ceea ce înseamnã cã se 

menþine un echilibru. Amintirea cea mai plãcutã 

alãturi de RAA a fost cea de la Vama Veche în 2004, 

când am stat de vorbã pe plajã cu foarte multã lume 

interesatã de mesajul pe care noi îl promovãm, dornicã 

sã afle mai multe despre ce înseamnã HIV/SIDA.

George, voluntar RAA din 2003

PENTA Studiile sunt coordonate de Departamentul HIV al 

Unitãþii de Studii Clinice din cadrul Medical Research 

Fiecare pacient seropozitiv reacþioneazã diferit la Council (MRC), Londra ºi Agence Nationale de 

tratamentul cu antiretrovirale în funcþie de Recherches sur le Sida (ANRS), INSERM SC10, Paris.

momentul în care s-a infectat, vârsta sau stilul sãu de Începând cu anul 2002, România face parte din 

viaþã etc. În acelaºi timp, virusul s-a modificat treptat, PENTA (Pediatric European Network for Treatment 

suferind mutaþii determinate de tratament. Nu în of AIDS).

ultimul rând, anual apar noi ºi noi medicamente. Fundaþia Romanian Angel Appeal se ocupã de 

Pentru a studia modul în care acestea pot fi cât mai implementarea ºi managementul studiilor PENTA în 

eficiente, cercetãtori din mai multe þãri colaboreazã România.

pentru dezvoltarea unor noi scheme de tratament.

Rezultate

Studiul în desfãºurare PenPact 1 este un studiu Actualmente în România studiile clinice PENTA 

de faza II/III (medicamente cunoscute ºi folosite de se desfãºoarã în trei centre partenere având înrolaþi 

mult timp), se adreseazã copiilor infectaþi HIV naivi 29 de persoane cu vârste cuprinse între 7 ºi 19 ani.

(fãrã terapie antiretroviralã în antecedente), ºi 

urmãreºte gãsirea acelor combinaþii de + Spitalul de Boli Infecþioase ºi Tropicale "Dr. 

antiretrovirale care sã aibã eficienþa clinicã ºi Victor Babeº" Bucureºti - 10 persoane

biologicã cea mai mare, în condiþii de securitate + Institutul de Boli Infecþioase "Prof. Dr. Matei 

maximã (reacþii adverse ºi efecte secundare minime). Balº" Bucureºti - 9 persoane

+ Spitalul de Boli Infecþioase Constanþa - 10 

PENTA (Pediatric European Network for persoane.

Treatment of AIDS)

+ este o reþea de cercetare înfiinþatã în 1991 Partener

pentru dezvoltarea colaborãrii dintre centrele Departamentul Pediatric al Universitãþii din Padova, Italia -

de pediatrie HIV din Europa Coordonator administrativ ºi ºtiinþific.

+ cuprinde centre de studii clinice din 18 þãri, 

implicate în tratarea copiilor cu infecþie HIV. Finanþator

+ Comunitatea Europeanã
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Rezultate

+ 25 de voluntari instruiþi

+ peste 3.000 de elevi informaþi în licee

+ 3.000 de broºuri distribuite în timpul 

festivalurilor Stufstock 2004 ºi 2005, 6.000 de 

prezervative, 800 de fundiþe roºii, 500 de 

tricouri cu mesaj promoþional

+ aproximativ 2.000 de tineri informaþi despre 

HIV/SIDA/ITS ºi prevenirea consumului de 

droguri, cu ocazia evenimentelor organizate 

în afara ºcolii (baruri, dicoteci, parcuri, 

festivaluri etc).

Sunt o persoanã sociabilã ºi prietenoasã, de aceea am 

vrut sã fac parte dintr-o echipã de voluntari.  Ador 

spiritul de echipã. Îmi place “meseria de voluntar” 

deoarece îmi place sã ajut oamenii, mai ales pe cei cu 

dificultãþi ºi care de obicei sunt ºi cei discriminaþi. Îmi 

place colectivul de voluntari RAA deoarece, dupã 

pãrerea mea, este unul variat ceea ce înseamnã cã se 

menþine un echilibru. Amintirea cea mai plãcutã 

alãturi de RAA a fost cea de la Vama Veche în 2004, 

când am stat de vorbã pe plajã cu foarte multã lume 

interesatã de mesajul pe care noi îl promovãm, dornicã 

sã afle mai multe despre ce înseamnã HIV/SIDA.

George, voluntar RAA din 2003

PENTA Studiile sunt coordonate de Departamentul HIV al 

Unitãþii de Studii Clinice din cadrul Medical Research 

Fiecare pacient seropozitiv reacþioneazã diferit la Council (MRC), Londra ºi Agence Nationale de 

tratamentul cu antiretrovirale în funcþie de Recherches sur le Sida (ANRS), INSERM SC10, Paris.

momentul în care s-a infectat, vârsta sau stilul sãu de Începând cu anul 2002, România face parte din 

viaþã etc. În acelaºi timp, virusul s-a modificat treptat, PENTA (Pediatric European Network for Treatment 

suferind mutaþii determinate de tratament. Nu în of AIDS).

ultimul rând, anual apar noi ºi noi medicamente. Fundaþia Romanian Angel Appeal se ocupã de 

Pentru a studia modul în care acestea pot fi cât mai implementarea ºi managementul studiilor PENTA în 

eficiente, cercetãtori din mai multe þãri colaboreazã România.

pentru dezvoltarea unor noi scheme de tratament.

Rezultate

Studiul în desfãºurare PenPact 1 este un studiu Actualmente în România studiile clinice PENTA 

de faza II/III (medicamente cunoscute ºi folosite de se desfãºoarã în trei centre partenere având înrolaþi 

mult timp), se adreseazã copiilor infectaþi HIV naivi 29 de persoane cu vârste cuprinse între 7 ºi 19 ani.

(fãrã terapie antiretroviralã în antecedente), ºi 

urmãreºte gãsirea acelor combinaþii de + Spitalul de Boli Infecþioase ºi Tropicale "Dr. 

antiretrovirale care sã aibã eficienþa clinicã ºi Victor Babeº" Bucureºti - 10 persoane

biologicã cea mai mare, în condiþii de securitate + Institutul de Boli Infecþioase "Prof. Dr. Matei 

maximã (reacþii adverse ºi efecte secundare minime). Balº" Bucureºti - 9 persoane

+ Spitalul de Boli Infecþioase Constanþa - 10 

PENTA (Pediatric European Network for persoane.

Treatment of AIDS)

+ este o reþea de cercetare înfiinþatã în 1991 Partener

pentru dezvoltarea colaborãrii dintre centrele Departamentul Pediatric al Universitãþii din Padova, Italia -

de pediatrie HIV din Europa Coordonator administrativ ºi ºtiinþific.

+ cuprinde centre de studii clinice din 18 þãri, 

implicate în tratarea copiilor cu infecþie HIV. Finanþator

+ Comunitatea Europeanã
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Reþeaua de Excelenþã TEDDY

www.teddyoung.org

utilizãrii mai crescute a biotehnologiilor în scop 

diagnostic ºi terapeutic. La toate acestea se adaugã 

Reþeaua de Excelenþã TEDDY -Task-Force în un intens efort de mediere a comunicãrii dintre 

Europe for Drug Development for the Young companiile farmaceutice ºi alþi importanþi factori de 

( ) reuneºte toþi actorii decizie în vederea încurajãrii dezvoltãrii de noi 

importanþi din domeniul farmacologiei ºi pediatriei: medicamente, a optimizãrii formulelor pediatrice ºi 

comunitatea ºtiinþificã, industria farmaceuticã, pentru elaborarea de recomandãri privind indicaþiile 

organisme legislative europene, reprezentanþi ai din prospecte pentru medicamentele existente. Nu 

asociaþiilor de pãrinþi/tutori ºi pacienþi, cu scopul de în ultimul rând, TEDDY asigurã diseminarea 

a stabili cadrul metodologic pentru utilizarea informaþiilor prin oferirea de activitãþi de instruire, 

eficientã ºi în siguranþã a medicamentelor la copii. educare ºi elaborarea de ghiduri de bunã practicã.

Concentrându-se pe înþelegerea dezvoltãrii 

biologice, a farmacogeneticii ºi a farmacogenomicii, Ca partener român în proiect, Fundaþia 

comunitatea de cercetãtori lucreazã la identificarea Romanian Angel Appeal (RAA),  asigurã 

nevoilor neacoperite pentru dezvoltarea ºi utilizarea componenta de comunicare, informare ºi formare 

produselor medicamentoase ºi a medicamentelor din cadrul reþelei de excelenþã.

orfane la copii. Pe lângã preocuparea de a elabora, 

valida ºi armoniza metodologia clinicã ºi pre-clinicã Finanþator

pentru evaluarea siguranþei ºi eficacitãþii + Comunitatea Europeanã

medicamentelor existente ºi a celor noi, TEDDY 

oferã partenerilor implicaþi mediul sã cerceteze, sã  

valideze ºi sã consolideze sursele de date existente, 

care conþin informaþii privind medicamentele 

utilizate la copii. 

Activitãþile celor 19 parteneri europeni din 

cadrul Reþelei de Excelenþã TEDDY sunt menite sã 

creascã nivelul de informare ºi sã contribuie la 

dezbaterile pe teme de eticã în domeniul utilizãrii ºi 

cercetãrii medicamentelor în pediatrie (inclusiv 

utilizarea off-label ºi unlicensed), precum ºi în cel al 

direcþii de acþiune

Parteneriate europene

ISO

Proiectul „Performanþã socialã prin Implementarea standardului ISO 9001:2001 

calitate” s-a lansat în septembrie 2005 ºi va fi presupune elaborarea documentelor calitãþii, 

finalizat în luna octombrie 2006. Proiectul constã în asumarea cerinþelor sistemului în cadrul organizaþiei, 

elaborarea, implementarea ºi certificarea sistemului instruirea personalului cu privire la managementul 

de management al calitãþii conform standardului calitãþii, auditarea internã ºi externã, urmatã de 

SRENISO 9001:2001 în cadrul Fundaþiei Romanian certificarea în conformitate cu standardul ISO. 

Angel Appeal (RAA), precum ºi diseminarea Pentru parcurgerea acestor etape, RAA a apelat ºi la 

informaþiilor privind procesul implementãrii serviciile unui consultant. În paralel cu etapele de 

standardului cãtre organizaþiile ºi instituþiile mai sus, prin intermediul proiectului se va realiza ºi o 

interesate. paginã de internet cu trei secþiuni principale cu 

tematicã ISO 9001:2001: informaþii generale, forum 

de discuþii despre standarde, precum ºi un modul 

online despre standardele de calitate.

Finanþator

+ Uniunea Europeanã, prin Programul Consolidarea 

Societãþii Civile în România, PHARE 2003/005-

551.01.05

Performanþã socialã prin calitate

CAP.  II1CAP.  I1
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recunoaºtere

Premii Nominalizare la Premiul Naþional de E-

content, organizat de Ministerul Român Romanian PR Award, acordat de Achelis 
al Comunicaþiilor ºi Tehnologiei Foundation, în 2004, pentru programul “SEYPA - 
Informaþiei, în 2005, pentru proiectul Combaterea Excluderii Sociale a Tinerilor 
„EMC - Educaþie Medicalã Continuã Afectaþi de HIV/SIDA”.
la Distanþã”.

Menþiune specialã în concursul “Best Annual 
Nominalizare la Premiul Naþional Reports”, acordat de Forumul Român al 
de E-content, organizat de Donatorilor, în 2004.
Ministerul Comunicaþiilor ºi 

Tehnologiei Informaþiei, în European Best Practice Award, acordat de Answer 
2005, pentru proiectul House, UK, în 2004, pentru programul “Reþeaua 
„Funny Learning - 5pm”.Secþiilor de Zi Floarea Soarelui Smile”.

Dubai International Best Med Child Award, acordat de MedChild Institute, 
Practice Nomination, în 2004, pentru programul “Prevenirea 
acordat de Municipalitatea Transmiterii HIV de la Mamã la Copil - PMTCT”.
Dubai, United Arab 

ISO

Rezultate

În cele câteva luni de implementare a proiectului, 

au fost desfãºurate cu succes urmãtoarele activitãþi:

+ (octombrie - noiembrie 2005) a fost selectat 

consultantul în probleme de standardizare, pe 

baza termenilor de referinþã stabiliþi imediat 

dupã demararea proiectului ºi au fost iniþiate 

întâlnirile cu acesta în vederea stabilirii paºilor 

pentru dezvoltarea manualului calitãþii ºi 

implementarea sistemului

+ (decembrie 2005) a fost organizat un seminar 

de 3 zile, la care au participat reprezentanþii 

Comitetului Director ºi angajaþii cheie ai 

RAA, în numãr de 37 de persoane. Seminarul 

a cuprins 3 sesiuni: prezentare generalã a 

sistemului calitãþii, prezentarea manualului ºi 

prezentarea de modele de proceduri 

aplicabile în cadrul Fundaþiei Romanian Angel 

Appeal. De asemenea, în cadrul acestei ultime 

sesiuni au fost începute discuþiile pentru 

identificarea nevoilor organizaþiei pentru 

adaptarea managementului intern la cerinþele 

de standardizare ºi dezvoltare a Manualului 

calitãþii RAA.

+ (septembrie - decembrie 2005) au fost 

defãºurate activitãþi de îmbunãtãþire a sediului 

organizaþiei, în vederea obþinerii tuturor 

avizelor de funcþionare necesare desfãºurãrii 

activitãþii RAA.

Performanþã socialã prin calitate

Premii

Acreditãri

Reþele
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+ (decembrie 2005) a fost organizat un seminar 

de 3 zile, la care au participat reprezentanþii 

Comitetului Director ºi angajaþii cheie ai 

RAA, în numãr de 37 de persoane. Seminarul 

a cuprins 3 sesiuni: prezentare generalã a 

sistemului calitãþii, prezentarea manualului ºi 

prezentarea de modele de proceduri 

aplicabile în cadrul Fundaþiei Romanian Angel 

Appeal. De asemenea, în cadrul acestei ultime 

sesiuni au fost începute discuþiile pentru 

identificarea nevoilor organizaþiei pentru 

adaptarea managementului intern la cerinþele 

de standardizare ºi dezvoltare a Manualului 

calitãþii RAA.

+ (septembrie - decembrie 2005) au fost 

defãºurate activitãþi de îmbunãtãþire a sediului 

organizaþiei, în vederea obþinerii tuturor 

avizelor de funcþionare necesare desfãºurãrii 

activitãþii RAA.

Performanþã socialã prin calitate
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recunoaºtere

Emirates ºi United Nations Human Settlements nivelurile: comunitar, naþional ºi internaþional.

Programme (UN-HABITAT), în 2005, pentru Guvernul, societatea civilã, sectorul privat ºi 

programul  “Reþeaua Secþiilor de Zi Floarea persoanele afectate de HIV/SIDA, au câte un rol vital 

Soarelui Smile”. în aceastã luptã. Guvernele trebuie sã se 

responsabilizeze sã conducã aceastã luptã dar acest 

Premiul Festivalului de Comunicare Digitalã lucru nu trebuie sã se întâmple pe cheltuiala sau prin 

Internetics, Secþiunea Educaþie, organizat de excluderea participãrii altor sectoare.

Millenium Communications ºi Asociaþia de Fundaþia Romanian Angel Appeal (potrivit 

Comunicare Ethos, etapa 2005, pentru proiectul statutului) colaboreazã în mod activ cu toate 

„Funny Learning - 5pm”. sectoare menþionate mai sus, respectând 

independenþa fiecãruia ºi recunoscând diferenþele. 

Premiul  Silver Award for Excellence în cadrul Galei Transparenþa, gândirea criticã, studiul ºi schimbul de 

Romanian Public Relations Awards, etapa 2005, informaþii reprezintã elementele esenþiale ale unor 

pentru proiectul „Funny Learning - 5pm”. parteneriate de succes ºi ale unor acþiuni reuºite 

împotriva HIV/SIDA, atât în România, cât ºi în 

întreaga lume.

+ Furnizor de Servicii Sociale acreditat de 

Ministerul Muncii ºi Solidaritãþii Sociale RAA este membrã în mai multe reþele 

+ Furnizor de Educaþie Medicalã Continuã internaþionale:

acreditat de: + CAINN

+ Ordinul Biochimiºtilor, Biologilor ºi + EuroCaso

Chimiºtilor din Sistemul Sanitar + European Forum for Children, Young People 

+ Colegiul Medicilor and Families Affected by HIV/AIDS

+ Ordinul Asistenþilor Medicali ºi Moaºelor + AIDS Action Europe.

+ Colegiul Medicilor Dentiºti

De asemenea, face parte din:

+ Comisia Naþionalã pentru Supravegherea ºi 

Nici o organizaþie nu poate lupta de una singurã Controlul HIV/SIDA

împotriva HIV/SIDA.  Aceastã epidemie globalã + Mecanismul de Coordonare al Programului 

necesitã mobilizarea ºi colaborarea la toate Fondului Global.

Acreditãri

Reþele

În perioada 2004-2005, Fundaþia Romanian 

Angel Appeal a apãrut în peste 150 de articole din 

presa centralã ºi localã, peste 20 de reportaje TV ºi 

radio, a organizat concursuri cu premii desfãºurate la 

16 posturi radio locale.

apariþii mediaapariþii media

TV ºi 

emii desfãºurate la 
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+ Ordinul Asistenþilor Medicali ºi Moaºelor + AIDS Action Europe.

+ Colegiul Medicilor Dentiºti

De asemenea, face parte din:

+ Comisia Naþionalã pentru Supravegherea ºi 

Nici o organizaþie nu poate lupta de una singurã Controlul HIV/SIDA

împotriva HIV/SIDA.  Aceastã epidemie globalã + Mecanismul de Coordonare al Programului 

necesitã mobilizarea ºi colaborarea la toate Fondului Global.

Acreditãri

Reþele

În perioada 2004-2005, Fundaþia Romanian 

Angel Appeal a apãrut în peste 150 de articole din 

presa centralã ºi localã, peste 20 de reportaje TV ºi 

radio, a organizat concursuri cu premii desfãºurate la 
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Ziare ºi reviste Radiouri

Televiziuni

Presã online

Observator de Constanþa
Observatorul medical

Academia Caþavencu Realitatea Româneascã BBC 
Adevãrul Redeºteptarea - Lugoj City FM 
Agenda - Timiºoara Renaºterea Bãnãþeanã - Timiºoara Europa Fm
AZI România Liberã Radio 21 
British Medical Journal Rompres Radio As 
Bucharest Daily News Tabu Radio Braºov
Buna ziua Braºov - Braºov Tonica Radio Galati 
Capital Transilvania Express - Braºov Radio Horion 
Copilul meu Viaþa Libera - Galaþi Radio Impact
Cosmopolitan Viaþa medicalã Radio Kiss Deva 
Cotidianul Ziarul de Bacãu - Bacãu Radio Mix 
Cronica - Fãlticeni Ziarul de Mureº Radio Naþional 
Cronica Românã ZIUA Radio Oltenia 
Curentul Radio Reºiþa 
Curierul Naþional Radio România Actualitãþi 
Cuvântul Liber - Deva Radio România Internaþional 
Dimineaþa Radio Tineret
Evenimentul Zilei Radio Vocea Speranþei
Evenimentul - Suceava
Evenimentul  Vaslui Acasã TV
Gândul Antena 1
Gazeta de Hunedoara - Deva Mix 2 TV - Braºov 
Gazeta de Sud - Craiova Prima TV atentie.info
Ioana Protv comunicatedepresa.ro
Jurnalul Naþional Realitatea TV Bcccluj.ro 
Libertatea TVR 1 einformatii.ro
Lumea femeilor TVR2 farmainfomed.ro
Mediafax TVR Cultural iqads.ro 
Medic.ro Televiziunea junimea.3x.ro 
Monitorul - Brãila   România de mâine markmedia.ro
Monitorul - Galaþi rol.ro
Monitorul - Suceava thebullet.ro 
Obiectiv - Suceava zona.ro
Nine o'Clock zoot.ro

markmedia.ro
rol.ro

thebullet.ro 
zona.ro

Clock zoot.ro

Sidney International Youth Parliament Oxfam 4-11 iul
Bangkok A XV Conferinþã Internaþionalã SIDA IAS 11-16 iul
Zurich Întâlnirea Europeanã a tinerilor afectaþi de HIV/SIDA Peace Child 24-24 iul
Vama Veche Stufstock SVV 3-4 sep
Iaºi Conferinþa Naþionalã pe HIV/SIDA Alãturi de voi 6-8 oct
Bucureºti Conferinþa Naþionalã a Medicilor de Familie CMR 20-22 oct
Bucureºti UN COPIL, O FAMILIE Principesa Margareta 4 nov
Bucureºti Simpozion Medici Infecþioniºti IBI - La Roche 22-23 nov
Bucureºti Întâlnire cu Preºedinþii filialelor OAMMR OAMMR 26-27 nov
Iaºi Conferinþa Medicilor de Familie Fundaþia "Alãturi de Voi" 03-04 dec
Bucureºti Seminar HIV/SIDA AIDROM 6-8 dec
Bucureºti Ziua Internaþionalã a Drepturilor Omului ACCEPT ºi CRJ 10 dec

2004      Oraº            Eveniment                                                          Organizator                  Perioadã

apariþii media evenimente

Participarea

la evenimente
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Buna ziua Braºov - Braºov Tonica Radio Galati 
Capital Transilvania Express - Braºov Radio Horion 
Copilul meu Viaþa Libera - Galaþi Radio Impact
Cosmopolitan Viaþa medicalã Radio Kiss Deva 
Cotidianul Ziarul de Bacãu - Bacãu Radio Mix 
Cronica - Fãlticeni Ziarul de Mureº Radio Naþional 
Cronica Românã ZIUA Radio Oltenia 
Curentul Radio Reºiþa 
Curierul Naþional Radio România Actualitãþi 
Cuvântul Liber - Deva Radio România Internaþional 
Dimineaþa Radio Tineret
Evenimentul Zilei Radio Vocea Speranþei
Evenimentul - Suceava
Evenimentul  Vaslui Acasã TV
Gândul Antena 1
Gazeta de Hunedoara - Deva Mix 2 TV - Braºov 
Gazeta de Sud - Craiova Prima TV atentie.info
Ioana Protv comunicatedepresa.ro
Jurnalul Naþional Realitatea TV Bcccluj.ro 
Libertatea TVR 1 einformatii.ro
Lumea femeilor TVR2 farmainfomed.ro
Mediafax TVR Cultural iqads.ro 
Medic.ro Televiziunea junimea.3x.ro 
Monitorul - Brãila   România de mâine markmedia.ro
Monitorul - Galaþi rol.ro
Monitorul - Suceava thebullet.ro 
Obiectiv - Suceava zona.ro
Nine o'Clock zoot.ro

markmedia.ro
rol.ro

thebullet.ro 
zona.ro

Clock zoot.ro

Sidney International Youth Parliament Oxfam 4-11 iul
Bangkok A XV Conferinþã Internaþionalã SIDA IAS 11-16 iul
Zurich Întâlnirea Europeanã a tinerilor afectaþi de HIV/SIDA Peace Child 24-24 iul
Vama Veche Stufstock SVV 3-4 sep
Iaºi Conferinþa Naþionalã pe HIV/SIDA Alãturi de voi 6-8 oct
Bucureºti Conferinþa Naþionalã a Medicilor de Familie CMR 20-22 oct
Bucureºti UN COPIL, O FAMILIE Principesa Margareta 4 nov
Bucureºti Simpozion Medici Infecþioniºti IBI - La Roche 22-23 nov
Bucureºti Întâlnire cu Preºedinþii filialelor OAMMR OAMMR 26-27 nov
Iaºi Conferinþa Medicilor de Familie Fundaþia "Alãturi de Voi" 03-04 dec
Bucureºti Seminar HIV/SIDA AIDROM 6-8 dec
Bucureºti Ziua Internaþionalã a Drepturilor Omului ACCEPT ºi CRJ 10 dec
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finanþatorifinanþatori

Partener ºi finanþator + Provincia Autonoma di Trento prin Casa di 

Fundaþia Franco Moschino - Italia Accoglienza alla Vita Padre Angelo - Italia

+ Regione Piemonte - Italia

+ UNICEF 

+ UNDP

+ Banca Mondialã + Uniunea Europeanã prin Programul 

+ Bristol Meyers Squibb - România Consolidarea Societãþii Civile în România - 

+ Corporaþia Microsoft - România PHARE 

+ Compania Medkeik - Italia + Uniunea Europeanã, prin programul BIOMED II

+ Elton John AIDS Foundation - Marea Britanie + Vodafone - Marea Britanie

+ Fondul Global de Luptã Împotriva HIV, + Regione del  Veneto - Italia

Tuberculozei ºi Malariei

+ Fondul Român de Dezvoltare Socialã

+ Fundaþia pentru o Societate Deschisã - 

Ungaria

+ Fundaþia Parteneri pentru Viaþã a companiei 

GlaxoSmithKline - România

+ GlaxoSmithKline - Marea Britanie
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Bucureºti Conferinþa Internaþionalã a Medicilor Stomatologi AMSPPR 16-20 mar
Craiova Întâlnirea naþionalã a nurselor Asociaþia de Nursing 6-7 mai

din România
Bucureºti Întâlnire Unicef - prezentare activitate România Unicef 9 mai
Bucureºti Târgul erotic Premium Expo 10-15 mai
Bucureºti Observatorul Responsabilitãþii Sociale CCIR 11 mai
Bucureºti Responsabilitatea Socialã a Companiilor CNIPMMR 16-17 mai
Bucureºti Întâlnire CSR AIESEC 31 mai
Bucureºti Curs SCR CNIPMMR 22 apr
Croaþia Youth for Youth - Combat HIV/AIDS HUHIV/CAHIV 3-6 iun
Bucureºti Metode Eficiente de Fundraising Centrul de resurse Hospice 8 iun
Bucureºti Practica Medicalã vs. Confidenþialitatea PHARE 15-16 iun
Bucureºti Lansare InformatHIV DSPB 22 iun
Bucureºti Forumul Naþional al Organizaþiilor FDSC 23-25 iun

Neguvernamentale din România
Constanþa Seminar Anti-Discriminare CRJ 10-12 iun
Croaþia Millennium Goal 6 - Balkan region review HUHIV/CAHIV 26-30 iun
Timiºoara Rock la Mureº open air festival rock 16 iul
Sighiºoara Festivalul medieval de la Sighiºoara Primãria Sighiºoara 30 iul
Targu Mures Festivalul Peninsula Primãria Târgu Mureº 30 iul
Constanþa Eros Show Estival Premium Expo 4-7 aug
Vama Veche Stufstock SVV 19-21 aug
Aninoasa Bâlci Aninoasa Primãria Aninoasa 13 sep
Bucureºti DiversFest CNCD 22-23 sep
Sibiu Târgul Info-social Crucea Roºie Sibiu 22-23 sep
Timiºoara Erotica TM CCSA Timiºoara 22-25 sep
Sinaia Serbãrile toamnei Primãria Sinaia  30 sep - 2 oct
Bucureºti Siguranþa pacientului - de la provocãri pentru sãnãtate Asociaþia de Nursing 07-08 oct

la acþiuni ale nurselor din România
Bucureºti Sustainable Services for Vulnerable Groups ARAS 11-12 oct

Donatori
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