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Activitatea Fundaþiei Romanian Angel Appeal a fost 
marcatã în 2006 ºi 2007 de consolidarea eforturilor în 
domeniul combaterii HIV/SIDA ºi Tuberculozei, de 
asigurarea sustenabilitãþii serviciilor de prevenire ºi 
asistenþã pentru persoanele care trãiesc cu HIV/SIDA 
ºi de perfecþionarea continuã a personalului medical 
prin oferirea de cursuri rezidenþiale ºi la distanþã. 

Mai mult de 60.000 de persoane au beneficiat de 
programele noastre, iar experienþa noastrã de peste 15 
ani în domeniul serviciilor de prevenire ºi asistenþã a 
pacienþilor cu HIV/SIDA ne-a recomandat pentru 
misiuni de asistenþã tehnicã, consultanþã ºi 
parteneriate în þãri din regiunea Est-Europeanã 
afectate de epidemia cu HIV.

În paralel, am iniþiat noi proiecte dedicate familiei 
(precum „First Bebe”) ºi am deschis linii de activitate 
pentru integrarea socialã ºi profesionalã a altor 
categorii de tineri cu nevoi speciale, precum tinerii cu Le mulþumim tuturor celor care au încredere în noi, 
handicap neuro-motor provenind din instituþii. celor care ne-au susþinut pe parcursul acestor 2 ani ºi 

promitem sã nu îi dezamãgim nici pe mai departe!
Ca urmare a implementãrii sistemului de management 
al calitãþii, în martie 2006, RAA a obþinut certificarea Cu prietenie, în numele echipei
ISO 9001:2001. Dialogul deschis cu toþi partenerii ºi Fundaþiei Romanian Angel Appeal
factorii de decizie implicaþi în domeniul nostru de 
activitate, transparenþa în relaþiile cu partenerii noºtri Dr. Silvia Asandi
naþionali ºi internaþionali ºi satisfacþia beneficiarilor au Director General
continuat sã reprezinte ºi în 2007 principiile noastre de 
bazã.

În 2006, Fundaþia Romanian Angel Appeal a primit 
din partea Comitetului National de Coordonare a 
Programelor Finantate de Fondul Global, 
nominalizarea ca Primitor Principal pentru finanþarea 
aprobatã de Fondul Global de Lupta Împotriva SIDA, 
Tuberculozei ºi Malariei în cadrul Rundei a 6-a. Ca 
urmare a semnãrii cu Fondul Global, în 2007, a 
Acordurilor de Grant pentru finanþarea Programelor 
HIV/SIDA ºi Tuberculozã, Fundaþia Romanian Angel 
Appeal îºi foloseºte în prezent competenþele ºi 
experienþa în asigurarea unei bune implementãri a 
programelor dedicate prevenirii ºi controlului 
HIV/SIDA ºi Tuberculozei în România ºi în susþinerea 
din altã perspectivã a eforturilor naþionale în domeniul 
prevenirii ºi tratamentului celor douã maladii.
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Misiunea noastrã

Istoric

Direcþii de acþiune pentru
2006 - 2007

Fundaþia Romanian Angel Appeal (RAA) 
acþioneazã pentru îmbunãtãþirea calitãþii vieþii 
copiilor ºi tinerilor afectaþi de boli cronice cu risc 
de discriminare ºi excludere socialã.

Dupã cãderea regimului Ceauºescu în 1989, starea 
deplorabilã a orfelinatelor din România a atras 
atenþia opiniei publice internaþionale. La vederea 
copiilor lipsiþi de dragoste pãrinteascã ºi de o 
îngrijire corespunzãtoare, personalitãþi britanice 
ale vieþii artistice au decis sã se implice în 
schimbarea acestei situaþii dramatice. Astfel, în 
urma vizitei Oliviei Harrison în România, a luat 
naºtere Fundaþia Romanian Angel Appeal, al cãrei 
scop iniþial a fost reabilitarea orfelinatelor ºi a 
instituþiilor pentru copiii abandonaþi, orfani ºi 
bolnavi. Cu ajutorul Barbarei Bach-Starkey, al lui 
Elton John, Yoko Ono ºi al Lindei McCartney, 
precum ºi al presei ºi opiniei publice britanice, în 
numai ºase sãptãmâni, un milion de lire a fost 
colectat în contul Nobody’s Child.     

În mai 1990, Romanian Angel Appeal a dobândit 
statutul de instituþie caritabilã ºi tot atunci primul  
convoi a pornit spre Bucureºti aducând atât 1) Programe sociale ºi de sãnãtate
voluntari dornici sã ajute la renovarea Romanian Angel Appeal a derulat la nivel 
orfelinatelor, cât ºi diverse ajutoare materiale ºi naþional douã programe de prevenire a 
materiale sanitare necesare îngrijirii copiilor. transmiterii HIV  - de la mamã la copil ºi în 

populaþia generalã - ºi a extins serviciile 
În 1991, Fundaþia Romanian Angel Appeal a fost multidisciplinare tip secþie de zi pentru 
înregistratã în România, iar pentru primii ºase ani persoanele afectate de HIV/SIDA în 16 
de activitate, principalele surse de finanþare au judeþe.
fost colectele publice din Marea Britanie ºi Statele 
Unite ale Americii, la care s-au adãugat donaþiile 2) Proiecte adresate grupurilor defavorizate
companiei Apple. RAA a iniþiat un proiect pilot pentru 

integrarea socialã a patru tineri cu 
De-a lungul tuturor celor 16 ani de activitate, dizabilitãþi ºi a continuat asigurarea de 
Romanian Angel Appeal a asigurat servicii servicii medicale stomatologice ºi 
medicale, sociale, psihologice ºi educaþionale dermatologice pentru adolescenþii HIV 
pentru copiii afectaþi de HIV/SIDA ºi familiile pozitivi prin Unitatea Mobilã.
acestora prin implementarea de  programe sociale 
ºi de sãnãtate, dar ºi prin derularea de proiecte de 

consultanþã ºi formare profesionalã.

3) Campanii de informare cu privire la ITS ºi 
consumul de droguri 6) Asistenþã tehnicã în implementarea 
RAA a realizat în rândul liceelor din Bucureºti, programelor de combatere a epidemiilor cu 
campanii de informare cu privire la riscurile impact major asupra populaþiei (HIV/SIDA ºi 
consumului de droguri ºi s-a implicat în Tuberculozã)
organizarea unor evenimente culturale în RAA monitorizeazã tehnic ºi financiar 
vederea educãrii publicului larg în ceea ce implementarea la nivel naþional a proiectelor 
priveºte HIV/SIDA. de combatere a HIV/SIDA ºi Tuberculozei, 

derulate prin cele 2 granturi primite de 
4) Cercetare, consultanþã ºi formare profesionalã România de la Fondul Global de Luptã 

la distanþã ºi în regim rezidenþial Împotriva SIDA, Tuberculozei ºi Malariei
RAA s-a implicat în mod susþinut în activitãþi 
de cercetare medicalã, a oferit consultanþã ºi 7) Activitãþi de asigurare a sustenabilitãþii 
consiliere pentru prevenirea HIV/SIDA organizaþionale
profesioniºtilor din sectorul sanitar carora le-a RAA este preocupatã constant de 
pus la dispoziþie noi cursuri de educaþie implementarea sistemului de management al 
medicalã continuã la distanþã, prin intermediul calitãþii ISO 9001:2001, de menþinerea 
platformei de e-learning www.hivability.ro. parteneriatelor strategice ºi mobilizarea 

resurselor necesare îndeplinirii misiunii sale. 
5) Programe destinate sãnãtãþii femeii ºi copilului Acest lucru va fi realizat prin preluarea 

Fundaþia a dezvoltat servicii de informare programelor RAA de cãtre sistemul de sãnãtate 
pentru cuplurile aflate în aºteptarea primului public ºi privat prin finanþarea acestora din 
copil ºi interesate de a avea o sarcinã ºi un copil surse interne.
sãnãtos.
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Programe de prevenire a transmiterii 
HIV adresate populaþiei generale ºi 
grupurilor vulnerabile

Programul de prevenire a transmiterii 
HIV de la mamã la copil

Programul de prevenire a transmiterii verticale HIV 
(aºa cum mai este denumitã transmiterea de la 
mamã la copil) are drept obiective generale 
facilitarea accesului femeilor însãrcinate la servicii 
prenatale, creºterea gradului de informare a femeilor 
cu privire la importanþa investigaþiilor în sarcinã ºi 
aplicarea unui protocol de reducere a riscului de 
transmitere a HIV la copil pentru gravidele 
seropozitive. Astfel, femeile însãrcinate beneficiazã 
gratuit de un program de consiliere pre ºi post 
testare HIV, iar gravidele seropozitive diagnosticate 
cu infecþie HIV sunt referite serviciilor  Din acest motiv, metodología programului ºi 
multidisciplinare pentru monitorizarea sarcinii ºi anexele sale, avizate de Ministerul Sãnãtãþii Publice, 
aplicarea protocolului pentru reducerea riscului de au reprezentat un document de referinþã pentru 
infectare a copilului. instituþiile ºi organizaþiile interesate în dezvoltarea 
Serviciile oferite în cadrul acestui program prin unor programe de prevenire în acest domeniu.
intermediul celor 18 Centre de Consiliere ºi Testare Definitivarea, de cãtre echipa Romanian Angel 
Voluntarã (în 16 judeþe ºi în 2 centre din municipiul Appeal, a unui pachet de instrumente privind 
Bucureºti), a secþiilor de zi ºi maternitãþilor partenere asigurarea calitãþii a contribuit substanþial la 
au deservit 58.558 femei însãrcinate în 2006 – 2007. menþinerea standardelor, chiar ºi în condiþiile 
Cazurile nou diagnosticate de gravide cu infecþie reformei sistemului sanitar, care a produs 
HIV au fost referite cãtre serviciile de suport medical discontinuitãþi în buna funcþionare a centrelor de 
ºi psiho-social, asigurate prin reþeaua Secþiilor de Zi, consiliere ºi testare voluntarã.
un numãr total de 104 gravide seropozitive Fundaþia RAA a desfãºurat pe parcursul intervalului 
beneficiind de monitorizare pe parcursul sarcinii ºi 2006-2007 trei sesiuni de instruire în consilierea 
de asistenþã multidisciplinarã la naºtere. pentru testarea HIV cu test rapid în maternitãþi, la 
Pânã la finele anului 2006, centrele de consiliere ºi care au participat 82 de asistente medicale ºi moaºe 
testare au fost preluate de Ministerul Sãnãtãþii în din maternitãþile partenere în program (peste 40). 
urma demersurilor de asigurare a sustenabilitãþii Scopul acestor cursuri de instruire a fost acela de a 
iniþiate încã din 2005 de Romanian Angel Appeal ºi forma personal care sã asigure consiliere pentru 
partenerii sãi locali. Succesul acestui program se testarea HIV inclusiv pentru gravidele internate în 
datoreazã tocmai stabilirii ºi consolidãrii unui travaliu. RAA a continuat sã asigure, ca ºi în 2004 ºi 
parteneriat între instituþiile cheie la nivel local. 2005 echipamente de protecþie menite sã 
Constituirea unei echipe de intervenþie          î mbunãtãþeascã calitatea serviciilor medicale de 
multidisciplinarã  pentru asistenþa gravidelor asistenþã a gravidelor seropozitive, consumabile 
diagnosticate cu HIV a reprezentat o abordare sanitare, consumabile de papetãrie, bonuri de 
modernã, inovatoare pentru sistemul medical combustibil necesare activitãþilor în mediul rural sau 

românesc. comunitãþi izolate.   

Pentru multe gravide ºi partenerii lor sesiunile de 
informare ºi consiliere asigurate de echipele locale 
ale centrelor de consiliere ºi testare voluntarã 
(CCTV) au reprezentat o componentã foarte 
importantã în monitorizarea sarcinii. Faptul cã 
“serviciul este adus cãtre beneficiar ºi nu invers” a 
constituit un factor de succes în atragerea 
beneficiarilor din mediul rural.
Programul de prevenire a transmiterii HIV de la 
mamã la copil a fost susþinut încã din 2004 de 
finanþarea Fondului Global de Luptã Împotriva 
SIDA, Tuberculozei ºi Malariei.

Programul de extindere a capacitãþii de 
consiliere ºi testare voluntarã pentru HIV,  
a fost iniþiat de Romanian Angel Appeal 
începând cu anul 2004, cu finanþarea 
Fondului Global de Luptã 
Împotriva SIDA, Tuberculozei ºi 
Malariei ºi a introdus în practicã 
consilierea pre ºi post testare HIV 
în 16 judeþe ºi Bucureºti.

Perioada 2006–2007 a fost una de referinþã 
în asigurarea continuitãþii acestor servicii de 
consiliere iniþiate de Romanian Angel Appeal.  
La sfârºitul anului 2006, s-au finalizat demersurile 
de preluare de cãtre Autoritãþile de Sãnãtate 
Publicã Judeþene a Centrelor de Consiliere ºi 
Testare Voluntarã înfiinþate prin program în 16 
judeþe ºi în Capitalã. Prin crearea reþelei de centre de consiliere ºi 
Procesul a întâmpinat numeroase dificultãþi, încã testare voluntarã persoanele aparþinând unor 
de la începutul preluãrii serviciilor, RAA grupuri vulnerabile, cu risc crescut de infectare cu 
depunând, prin intermediul echipelor de HIV au beneficiat de accesul egal ºi 
coordonare a proiectelor, eforturi susþinute pentru nediscriminatoriu la servicii ºi reþele de suport. 
a asigura asistenþa tehnicã necesarã continuãrii 
activitãþilor la acelaºi nivel calitativ ºi respectând 
standardele de calitate recomandate în 
metodologia programului.

Prin intermediul celor 18 centre specializate, 
21.521 persoane au beneficiat gratuit de 
consiliere ºi testare HIV în 2006-2007, de o 
evaluare personalizatã a factorilor de risc ºi a 
comportamentului cu risc de infectare, 
precum ºi de un plan personalizat ºi adaptat 
de reducere a riscurilor.



Centrele de consiliere ºi
testare voluntarã HIV pentru populaþia
generalã ºi grupuri vulnerabile
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Autoritatea de Sãnãtate Publicã a Judeþului Hunedoara

Autoritatea de Sãnãtate Publicã a Judeþului Caraº-Severin

Autoritatea de Sãnãtate Publicã a Judeþului Cluj

Autoritatea de Sãnãtate Publicã a Judeþului Timiº

Autoritatea de Sãnãtate Publicã a Judeþului Constanþa

Autoritatea de Sãnãtate Publicã a Judeþului Bihor

Autoritatea de Sãnãtate Publicã a Judeþului Dolj

Autoritatea de Sãnãtate Publicã a Judeþului Olt

Autoritatea de Sãnãtate Publicã a Judeþului Dâmboviþa

Autoritatea de Sãnãtate Publicã a Judeþului Prahova

Autoritatea de Sãnãtate Publicã a Judeþului Braºov

Autoritatea de Sãnãtate Publicã a Judeþului Sibiu

Autoritatea de Sãnãtate Publicã a Judeþului Bacãu

Autoritatea de Sãnãtate Publicã a Judeþului Suceava

Autoritatea de Sãnãtate Publicã a Judeþului Galaþi 

Autoritatea de Sãnãtate Publicã a Judeþului Brãila

Institutul de Ocrotire a Mamei ºi Copilului (IOMC),

Compartimentul OG Polizu

Autoritatea de Sãnãtate Publicã a Municipiului Bucureºti
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Programe de prevenire a transmiterii 
HIV adresate populaþiei generale ºi 
grupurilor vulnerabile

Programul de prevenire a transmiterii 
HIV de la mamã la copil

Programul de prevenire a transmiterii verticale HIV 
(aºa cum mai este denumitã transmiterea de la 
mamã la copil) are drept obiective generale 
facilitarea accesului femeilor însãrcinate la servicii 
prenatale, creºterea gradului de informare a femeilor 
cu privire la importanþa investigaþiilor în sarcinã ºi 
aplicarea unui protocol de reducere a riscului de 
transmitere a HIV la copil pentru gravidele 
seropozitive. Astfel, femeile însãrcinate beneficiazã 
gratuit de un program de consiliere pre ºi post 
testare HIV, iar gravidele seropozitive diagnosticate 
cu infecþie HIV sunt referite serviciilor  Din acest motiv, metodología programului ºi 
multidisciplinare pentru monitorizarea sarcinii ºi anexele sale, avizate de Ministerul Sãnãtãþii Publice, 
aplicarea protocolului pentru reducerea riscului de au reprezentat un document de referinþã pentru 
infectare a copilului. instituþiile ºi organizaþiile interesate în dezvoltarea 
Serviciile oferite în cadrul acestui program prin unor programe de prevenire în acest domeniu.
intermediul celor 18 Centre de Consiliere ºi Testare Definitivarea, de cãtre echipa Romanian Angel 
Voluntarã (în 16 judeþe ºi în 2 centre din municipiul Appeal, a unui pachet de instrumente privind 
Bucureºti), a secþiilor de zi ºi maternitãþilor partenere asigurarea calitãþii a contribuit substanþial la 
au deservit 58.558 femei însãrcinate în 2006 – 2007. menþinerea standardelor, chiar ºi în condiþiile 
Cazurile nou diagnosticate de gravide cu infecþie reformei sistemului sanitar, care a produs 
HIV au fost referite cãtre serviciile de suport medical discontinuitãþi în buna funcþionare a centrelor de 
ºi psiho-social, asigurate prin reþeaua Secþiilor de Zi, consiliere ºi testare voluntarã.
un numãr total de 104 gravide seropozitive Fundaþia RAA a desfãºurat pe parcursul intervalului 
beneficiind de monitorizare pe parcursul sarcinii ºi 2006-2007 trei sesiuni de instruire în consilierea 
de asistenþã multidisciplinarã la naºtere. pentru testarea HIV cu test rapid în maternitãþi, la 
Pânã la finele anului 2006, centrele de consiliere ºi care au participat 82 de asistente medicale ºi moaºe 
testare au fost preluate de Ministerul Sãnãtãþii în din maternitãþile partenere în program (peste 40). 
urma demersurilor de asigurare a sustenabilitãþii Scopul acestor cursuri de instruire a fost acela de a 
iniþiate încã din 2005 de Romanian Angel Appeal ºi forma personal care sã asigure consiliere pentru 
partenerii sãi locali. Succesul acestui program se testarea HIV inclusiv pentru gravidele internate în 
datoreazã tocmai stabilirii ºi consolidãrii unui travaliu. RAA a continuat sã asigure, ca ºi în 2004 ºi 
parteneriat între instituþiile cheie la nivel local. 2005 echipamente de protecþie menite sã 
Constituirea unei echipe de intervenþie          î mbunãtãþeascã calitatea serviciilor medicale de 
multidisciplinarã  pentru asistenþa gravidelor asistenþã a gravidelor seropozitive, consumabile 
diagnosticate cu HIV a reprezentat o abordare sanitare, consumabile de papetãrie, bonuri de 
modernã, inovatoare pentru sistemul medical combustibil necesare activitãþilor în mediul rural sau 

românesc. comunitãþi izolate.   

Pentru multe gravide ºi partenerii lor sesiunile de 
informare ºi consiliere asigurate de echipele locale 
ale centrelor de consiliere ºi testare voluntarã 
(CCTV) au reprezentat o componentã foarte 
importantã în monitorizarea sarcinii. Faptul cã 
“serviciul este adus cãtre beneficiar ºi nu invers” a 
constituit un factor de succes în atragerea 
beneficiarilor din mediul rural.
Programul de prevenire a transmiterii HIV de la 
mamã la copil a fost susþinut încã din 2004 de 
finanþarea Fondului Global de Luptã Împotriva 
SIDA, Tuberculozei ºi Malariei.

Programul de extindere a capacitãþii de 
consiliere ºi testare voluntarã pentru HIV,  
a fost iniþiat de Romanian Angel Appeal 
începând cu anul 2004, cu finanþarea 
Fondului Global de Luptã 
Împotriva SIDA, Tuberculozei ºi 
Malariei ºi a introdus în practicã 
consilierea pre ºi post testare HIV 
în 16 judeþe ºi Bucureºti.

Perioada 2006–2007 a fost una de referinþã 
în asigurarea continuitãþii acestor servicii de 
consiliere iniþiate de Romanian Angel Appeal.  
La sfârºitul anului 2006, s-au finalizat demersurile 
de preluare de cãtre Autoritãþile de Sãnãtate 
Publicã Judeþene a Centrelor de Consiliere ºi 
Testare Voluntarã înfiinþate prin program în 16 
judeþe ºi în Capitalã. Prin crearea reþelei de centre de consiliere ºi 
Procesul a întâmpinat numeroase dificultãþi, încã testare voluntarã persoanele aparþinând unor 
de la începutul preluãrii serviciilor, RAA grupuri vulnerabile, cu risc crescut de infectare cu 
depunând, prin intermediul echipelor de HIV au beneficiat de accesul egal ºi 
coordonare a proiectelor, eforturi susþinute pentru nediscriminatoriu la servicii ºi reþele de suport. 
a asigura asistenþa tehnicã necesarã continuãrii 
activitãþilor la acelaºi nivel calitativ ºi respectând 
standardele de calitate recomandate în 
metodologia programului.

Prin intermediul celor 18 centre specializate, 
21.521 persoane au beneficiat gratuit de 
consiliere ºi testare HIV în 2006-2007, de o 
evaluare personalizatã a factorilor de risc ºi a 
comportamentului cu risc de infectare, 
precum ºi de un plan personalizat ºi adaptat 
de reducere a riscurilor.
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Spitalul Clinic de Boli Infecþioase - Constanþa
Fundaþia Baylor Marea Neagrã
Spitalul de Boli Infecþioase - Braºov
Spitalul Clinic de Boli Infecþioase nr. 3 - Craiova
Spitalul de Boli Infecþioase "Cuvioasa Parascheva" - Galaþi
Spitalul Judeþean de Urgenþã - Bacãu
Spitalul de Urgenþã - Petroºani
Spitalul Judeþean - Giurgiu
Spitalul Clinic de Boli Infecþioase - Cluj
Spitalul Judeþean de Urgenþã - Târgoviºte
Spitalul Judeþean de Urgenþã - Suceava
Spitalul Clinic de Boli Infecþioase "Dr. Victor Babeº" -
Timiºoara
Spitalul de Urgenþã pentru Copii "Louis Turcanu" -
Timiºoara
Spitalul Judeþean de Urgenþã - Brãila
Spitalul Judeþean de Urgenþã - Slatina
Spitalul Municipal - Mediaº
Spitalul Judeþean de Urgenþã - Reºiþa
Institutul de Boli Infecþioase "Prof. Dr. Matei Balº" -
Bucureºti
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Servicii sociale pentru familiile 
afectate de HIV/SIDA in cadrul 
reþelei “Floarea Soarelui”

«Îmi place felul cum se comportã psihologul sau 
asistentul social cu noi ºi cum ne primesc.
Mie îmi place cã vorbesc cu mine foarte frumos, 
sunt drãguþe ºi vorbesc cu noi deschis.
Le pot spune secretele mele, comedioare ºi multe 
altele, iar tot ceea ce vorbim rãmâne între noi.»
 Cristi, 14 ani, diagnosticat HIV

La începutul anilor 1990, Fundaþia Romanian Angel 
Appeal a revoluþionat sistemul de asistenþã acordatã 
copiilor ºi tinerilor seropozitivi prin crearea unui 
model multidisciplinar, care îmbinã serviciile 
medicale cu cele de asistenþã socialã, psihologicã ºi Conferinþã Naþionalã, care a reunit profesioniºti 
educaþionalã: Secþiile de Zi “Floarea Soarelui”. din echipele multidisciplinare partenere ºi invitaþi 
În prezent, la nivel naþional, existã 16 astfel de secþii ºi a prezentat rezultatele studiului privind 
de zi: Bacãu, Braºov, Bucureºti, Constanþa, Craiova, calitatea serviciilor furnizate.
Galaþi, Petroºani, Giurgiu, Cluj, Timiºoara, Proiectul de extindere a reþelei secþiilor de zi a fost 
Târgoviºte, Suceava, Brãila, Reºiþa, Mediaº ºi Slatina, derulat cu finanþarea Fondului Global de Luptã 
reunite într-o reþea de informare, schimb de Împotriva HIV/SIDA, Tuberculozei ºi Malariei, 
experienþã ºi ajutor reciproc. prin ordinul Sanatatii Publice.
Prin intermediul acestor secþii de zi se urmãreºte 
îmbunãtãþirea accesului la terapie antiretroviralã, 
monitorizarea calitãþii pacienþilor infectaþi HIV, 
stimularea colaborãrii între profesioniºti ºi creºterea 
calitãþii serviciilor prin facilitarea schimbului de 
experienþã ºi a accesului la informaþii de actualitate.
Pentru persoanele seropozitive, o vizitã la secþia de 
zi înseamnã un periplu în care sunt antrenaþi toþi 
membrii echipei. Atenþia care i se acordã pacientului 
pe parcursul a numai câteva ore se concretizeazã în 
investigaþii, diagnostic, tratament, discuþii cu 
psihologul ºi asistentul social, dar ºi momente de 
destindere într-un mediu prietenos.

În 2006 - 2007, Fundaþia RAA a continuat demersurile 
pentru asigurarea continuitãþii serviciilor psiho-sociale 
aferente celor 16 secþii de zi. Ca rezultat, în martie 2006 a 
început preluarea serviciilor de cãtre Ministerul 
Sãnãtãþii prin spitalele partenere. În tot acest timp, 
echipa de coordonare RAA s-a concentrat asupra 
monitorizãrii standardelor de calitate în managementul 
cazului ºi asupra formãrii profesionale continue a 
personalului din reþea.
În cadrul serviciilor multidisciplinare tip secþie de zi, 
pe lângã servicii sociale,  4007 persoane infectate cu 
HIV au beneficiat de servicii psiho-sociale (consiliere 
centratã pe caz) în 2006 -2007, au fost organizate opt 
sesiuni de instruire (patru pentru asistenþi sociali 

ºi patru pentru psihologi) ºi o 

Unitatea mobilã
Servicii de asistenþã stomatologicã ºi 
dermatologicã pentru persoanele afectate 
de HIV/SIDA

Unitatea Mobilã a asigurat, încã din 2000 nu 
Demarat în iulie 2000, proiectul Unitatea Mobilã numai rezolvarea problemelor dentare ºi 
reprezintã una dintre iniþiativele Romanian Angel dermatologice ale pacienþilor sãi, dar ºi o soluþie 
Appeal devenitã proiect pe termen lung ºi derulat alternativã pentru marginalizarea ºi respingerea 
în parteneriat cu Ministerul Sãnãtãþii Publice, prin cu care se confruntã copiii, tinerii ºi adulþii 
intermediul Institutului Naþional de Boli seropozitivi.
Infecþioase Prof. Dr. Matei Balº. Activitãþile incluse 
în proiect au continuat cu succes ºi în 2006 - 2007, Perioada 2006-2007 a reprezentat pentru echipa 
acest program asigurând în suplimentarea Unitãþii Mobile 855 persoane asistate, cumulând 
serviciilor de stomatologie ºi dermatologie, 2.292 de intervenþii stomatologice ºi 
precum ºi de micã chirurgie pentru pacienþii dermatologice.
infectaþi HIV. Programul Unitãþii Mobile s-a derulat în 2006 ºi 

2007 cu finanþarea oferitã de Fondul Global de 
Luptã împotriva SIDA, Tuberculozei ºi Malariei.

„Din momentul în care eu am putut face ceva concret 

pentru beneficiarii acestui proiect mi-am

dat seama de ignoranþa cu care am abordat aceastã 

boalã ºi de faptul cã acestor oameni li se poate 

îmbunãtãþi viaþa prin aportul fiecãruia dintre noi, 

efortul nefiind atât de mare precum credeam.”

(Constantin Pelinari, stomatolog UM – Suceava

colaborator în proiect).

Unitatea mobilã a intervenit în cazul copiilor ºi 
adolescenþilor supuºi unui tratament 
discriminatoriu de cãtre personalul medical local 
sau care trãiesc în zone în care serviciile 
medicale sunt greu accesibile. 
De asemenea, în cadrul acestui proiect,
 personalul medical local a fost informat
 cu privire la prevenirea transmiterii HIV 
în practica medicalã, toate acestea în vederea 
stopãrii fenomenului de refuz al actului 
medical.În cadrul proiectului, RAA a colaborat
cu peste 60 de medici stomatologi ºi dermatologi 
din întreaga þarã, mulþi dintre aceºtia prestând 
tratamente de urgenþã în propriile cabinete chiar  
ºi dupã plecarea Unitãþii Mobile.
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Spitalul Clinic de Boli Infecþioase - Cluj
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Spitalul Clinic de Boli Infecþioase "Dr. Victor Babeº" -
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Servicii sociale pentru familiile 
afectate de HIV/SIDA in cadrul 
reþelei “Floarea Soarelui”

«Îmi place felul cum se comportã psihologul sau 
asistentul social cu noi ºi cum ne primesc.
Mie îmi place cã vorbesc cu mine foarte frumos, 
sunt drãguþe ºi vorbesc cu noi deschis.
Le pot spune secretele mele, comedioare ºi multe 
altele, iar tot ceea ce vorbim rãmâne între noi.»
 Cristi, 14 ani, diagnosticat HIV

La începutul anilor 1990, Fundaþia Romanian Angel 
Appeal a revoluþionat sistemul de asistenþã acordatã 
copiilor ºi tinerilor seropozitivi prin crearea unui 
model multidisciplinar, care îmbinã serviciile 
medicale cu cele de asistenþã socialã, psihologicã ºi Conferinþã Naþionalã, care a reunit profesioniºti 
educaþionalã: Secþiile de Zi “Floarea Soarelui”. din echipele multidisciplinare partenere ºi invitaþi 
În prezent, la nivel naþional, existã 16 astfel de secþii ºi a prezentat rezultatele studiului privind 
de zi: Bacãu, Braºov, Bucureºti, Constanþa, Craiova, calitatea serviciilor furnizate.
Galaþi, Petroºani, Giurgiu, Cluj, Timiºoara, Proiectul de extindere a reþelei secþiilor de zi a fost 
Târgoviºte, Suceava, Brãila, Reºiþa, Mediaº ºi Slatina, derulat cu finanþarea Fondului Global de Luptã 
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psihologul ºi asistentul social, dar ºi momente de 
destindere într-un mediu prietenos.

În 2006 - 2007, Fundaþia RAA a continuat demersurile 
pentru asigurarea continuitãþii serviciilor psiho-sociale 
aferente celor 16 secþii de zi. Ca rezultat, în martie 2006 a 
început preluarea serviciilor de cãtre Ministerul 
Sãnãtãþii prin spitalele partenere. În tot acest timp, 
echipa de coordonare RAA s-a concentrat asupra 
monitorizãrii standardelor de calitate în managementul 
cazului ºi asupra formãrii profesionale continue a 
personalului din reþea.
În cadrul serviciilor multidisciplinare tip secþie de zi, 
pe lângã servicii sociale,  4007 persoane infectate cu 
HIV au beneficiat de servicii psiho-sociale (consiliere 
centratã pe caz) în 2006 -2007, au fost organizate opt 
sesiuni de instruire (patru pentru asistenþi sociali 
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Unitatea mobilã
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dat seama de ignoranþa cu care am abordat aceastã 

boalã ºi de faptul cã acestor oameni li se poate 

îmbunãtãþi viaþa prin aportul fiecãruia dintre noi, 

efortul nefiind atât de mare precum credeam.”

(Constantin Pelinari, stomatolog UM – Suceava

colaborator în proiect).

Unitatea mobilã a intervenit în cazul copiilor ºi 
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discriminatoriu de cãtre personalul medical local 
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 personalul medical local a fost informat
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tratamente de urgenþã în propriile cabinete chiar  
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Donaþii de echipamente medicale

Una dintre cele mai stringente probleme cu care se De asemenea, Spitalul pentru Copii din Galaþi a 
confruntã sistemul medical din România este cea a primit ca donaþie 2 incubatoare ºi un monitor 
echipamentelor ºi aparaturii de investigaþie ºi pentru funcþii vitale, special dotat ºi utilat pentru 
tratament. Slaba dotare precum ºi gradul avansat asistenþã pediatricã. Tot incubatoare ºi monitor 
de uzurã moralã ºi materialã a aparaturii existente pentru funcþii vitale a primit ºi Spitalul Orãºenesc 
pot afecta în mod semnificativ calitatea actului Oneºti, aceastã aparaturã reprezentând o premierã 
medical. absolutã pentru spitalul care asigurã asistenþa 

medicalã a unei zone întinse din aceastã regiune a 
Beneficiind de o donaþie a Fundaþiei Vodafone Moldovei.
România, RAA a contribuit la dotarea ºi utilarea 
cu aparaturã de ultima generaþie a mai multor Donaþia a fost foarte mult apreciata de cãtre 
unitãþi sanitare care asigurã asistenþa mamei ºi personalul medical, atât datorita nivelului calitativ 
copilului. Astfel, Secþiile de Boli Infecþioase ale al aparaturii cât ºi posibilitãþii monitorizãrii ºi 
Spitalelor Judeþene Suceava ºi Târgoviºte au fost intervenþiei rapide în cazurile medicale cu caracter 
dotate cu câte un ecograf, secþiile de Obstetricã - de urgenþã sau care prezintã complicaþii.
Ginecologie din Slatina, Suceava, Comãneºti, 
Caransebeº au beneficiat de dotarea cu “ …dotarea unui spital de copii cu astfel de 

cardiotocografe. echipamente de ultima generatie era exact ceea ce 

trebuia în Galaþi. În multe situaþii, în spital s-a simþit 

lipsa unor aparate performante care, într-un fel, sa 

dea o ºansã în plus ºi medicilor ºi micuþilor pacienþi 

mai ales.”

Dr. Victoriþa ªtefãnescu,

Director al Spitalului pentru Copii Galaþi
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Integrarea profesionalã a tinerilor cu nevoi speciale

Finanþatorul proiectului este Fundaþia RAP UK, iar parteneri în 
implementare sunt Fundaþia RAP România ºi Direcþia Generalã de 
Asistenþã Socialã ºi Protecþia Copilului a Sectorului 2, Bucureºti.

Primii paºi spre independenþã remarcabil de scurtã: utilizeazã computerul, 
telefonul fix ºi mobil, utilizeazã dotãrile casei 

Iniþiat în anul 2006, proiectul “Primii paºi spre (maºinã de spãlat, robot bucãtãrie, cuptor 
independenþã” a avut drept obiectiv integrarea microunde, fier de cãlcat), au capacitãþi de 
socialã si profesionalã a patru tineri cu dizabilitãþi, autogospodãrire (pregãtirea hranei, curãþenie, 
provenind dintr-un centru de recuperare ºi administrarea bugetului propriu, etc.), se 
reabilitare neuropsihiatricã, prin plasarea lor într- deplaseazã în comunitate, pe distanþe lungi, fãrã a 
un serviciu rezidenþial de tip “locuinþã protejatã”. fi însoþiþi. Împreunã cu psihologul ºi 
Pe parcursul celor 15 luni de derulare, pânã la coordonatorul proiectului, tinerii ºi-au stabilit 
finele anului 2007, proiectul a înregistrat rezultate planuri personale de viitor ºi au participat la 
promiþãtoare. Cei patru beneficiari s-au mutat activitãþi lunare de socializare ºi integrare socialã, 
într-o locuinþã mobilatã ºi complet utilatã, sub organizate în interiorul ºi în exteriorul locuinþei, 
supravegherea personalului calificat ºi au obþinut participând la evenimente sociale: muzee, film, 
locuri de muncã cu contracte pe perioade expoziþii, evenimente de fundraising pentru 
nedeterminate, atât în unitãþi publice, cât ºi în persoane dezavantajate etc.
unitãþi private.
Tinerii incluºi în proiect au dobândit abilitãþi 
pentru o viaþã independentã într-o perioadã 

Ne bucurãm cã avem printre noi, la fel ca þi celalte þãri Ne bucurãm cã putem sã le oferim aceastã posibilitate, 

din concern, persoane cu dezabilitãþi. de a lucra cot la cot cu noi.

Nu putem vorbi încã de serbarea zilei de 17 octombrie “Îmi place foarte mult sã lucrez la bauMax. Mã simt bine 

(Ziua Internaþionalã a persoanelor cu dezabilitãþi), în aici. Toþi colegii mei se bucurã mult pentru mine cã m-am 

schimb putem vorbi de faptul cã þi în România, angajat la bauMax.

bauMax demonstreazã responsabilitate. La departamentul de achizitii mi-a placut sã sortez actele pe 

literele alfabetului.”

Avem mai mulþi colegi cu probleme special angajaþi în Rãzvan Boc – angajat în centralã

magazinele bauMax, cât þi în centralã.
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a Fundaþiei Romania Angel Appeal

SUBIMPLEMENTATORII

Programul HIV/SIDA

Programul TB

1

1Fundaþia Alãturi de Voi (ADV)
1Asociaþia Ecumenicã a Bisericilor din România (AIDRom)
1ARAS (Asociaþia Românã Anti-SIDA)
1Fundaþia Inimã de Copil
1Fundaþia Baylor-Marea Neagrã
1Fundaþia I Nostri Bambini
1CENTRAS - Centrul de Asistenþã pentru Organizaþii 

Neguvernamentale
1Asociaþia Integration
1Asociaþia "Lizuca" (Asociaþie a Persoanelor Afectate de HIV/SIDA 

din Bacãu)
1Fundaþia "Noua Speranþã" Petrila Population Services International 

Romania (PSI Romania)
1Organizaþia Salvaþi Copiii
1Fundaþia Dezvoltarea Popoarelor (FDP)
1Fundaþia Red Ribbon
1Health Aid Romania (HAR)
1Asociaþia pentru Copii ºi Pãrinþi - SCOP Timiºoara 
1Fundaþia Romanian Children's Appeal (RCA)
1Asociaþia Speranþa
1Ministerul Internelor ºi Reformei Administrative (M.I.R.A.)
1Societatea de Educaþie Contraceptivã ºi Sexualã (SECS)
1Fundaþia Tineri pentru Tineri (TNT)
1UNOPA (Uniunea Nationalã a Organizaþiilor Persoanelor Afectate de 

HIV/SIDA)
1Direcþia Generalã de Asistenþã Socialã ºi Protecþia Copilului 

(DGASPC) Hunedoara
1Asociaþia ALIAT

1Institutul de Pneumoftiziologie Prof. Dr. Marius Nasta
1Centrul pentru Politici ºi Servicii de Sãnãtate (CPSS)
1ªcoala Naþionalã de Sãnãtate Publicã ºi Management Sanitar ( 

SNSPMS)
1Centrul Naþional de Studii pentru Medicina Familiei (CNSMF)
1Organizaþia Salvaþi Copiii România
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noi direcþii

vârste cuprinse între 14 ºi 18 ani. Adolescenþii au 
“În aceastã tabãrã mi-a plãcut foarte mult faptul cã învãþat sã îºi gestioneze resursele ºi sã se descurce 
am învãþat foarte multe lucruri noi. Sã respectãm tot singuri timp de cinci zile, într-o cabanã din Straja, 
ceea ce ne înconjoarã, sã avem încredere în oamenii munþii Parâng, în perioada 5-10 august 2007. 
care meritã, care dau dovadã de încredere ºi, mai ales, Tinerii au participat cu entuziasm la activitãþi 
sã avem mai multã încredere în noi înºine. Cel mai domestice, de administrare a banilor, locuinþei 
important lucru pentru mine este cã am înþeles sã nu (cabanei) ºi timpului liber, ºi au putut astfel sã 
mã dau bãtutã niciodatã ºi cã prin forþele proprii pot experimenteze pentru o scurtã perioadã un mod 
sã-mi ating scopul. Mi-au plãcut de asemenea ºi toþi de viaþã independent. 
oamenii din aceastã tabarã deoarece sunt buni, de 

treabã, iubãreþi, înþelegãtori” Toate activitãþile pe care adolescenþii le-au 
Ana-Maria – 16 ani, Târgoviºte, seropozitiva. experimentat au avut drept scop adoptarea unui 

comportament responsabil în viaþa de zi cu zi, 
În vara anului 2007, Romanian Angel Appeal a astfel încât sã se poatã descurca independent 
organizat o tabãrã mai specialã pentru beneficiarii atunci când vor fi puºi într-o situaþie 
sãi în cadrul proiectului “Învãþãm sã fim asemãnãtoare sau când vor fi nevoiþi sã pãrãseascã 
independenþi”. A mai fost denumitã ºi „tabãra de casa familialã pentru a merge la facultate sau 
supravieþuire” pentru cã pe parcursul celor cinci pentru a-ºi întemeia propriul cãmin. 
zile de tabãrã, tinerii au fost antrenaþi într-o serie Costurile organizãrii taberei au fost suportate 
de activitãþi interactive ºi distractive, derulate cu printr-un proiect finanþat de Fundaþia pentru 
scopul de a-i învãþa ce înseamnã o viaþã Dezvoltarea Societãþii Civile ºi prin donaþiile oferite 
independentã ºi responsabilã dar ºi lucrul în de firme ºi de persoane fizice, cãrora Romanian 
echipã, comunicarea, angajamentele, protecþia Angel Appeal le mulþumeºte ºi pe aceastã cale.
mediului.
Pentru acest proiect au fost selectaþi 20 tineri 
infectaþi HIV din judeþele Dâmboviþa ºi Olt cu RAA - Primitor Principal al 

Fondului Global de Luptã Împotriva 
SIDA, Tuberculozei ºi Malariei

care Fundaþia RAA le-a semnat cu Fondul Global 
în cursul anului 2007, contribuie la consolidarea 
sistemelor de supraveghere ºi control al celor 
douã maladii cu impact major asupra stãrii de 
sãnãtate a populaþiei.

Scopul principal al programului HIV/SIDA îl 
constituie menþinerea incidenþei HIV/SIDA în 
România la nivelul scãzut înregistrat în anul 2005, 
prin intervenþii orientate cãtre categoriile de 
populaþie vulnerabile ºi tinerii infectaþi cu HIV. 

Obiectivele principale ale programului sunt: 
creºterea accesului categoriilor de populaþie sãrace 
ºi vulnerabile la servicii de prevenire ºi tratament, 
dar ºi asigurarea unei combinaþii adecvate de 
servicii ºi susþinere a persoanelor tinere care trãiesc 
cu HIV/SIDA, în vederea evitãrii unui al doilea val 
epidemic în România. De asemenea, se urmãreºte ºi 
monitorizarea grupurilor în cadrul cãrora existã o 
incidenþã mai ridicatã a infectãrii cu HIV.

RAA asigurã asistenþã tehnicã programaticã ºi 
financiarã pentru sub-recipienþi, coordoneazã 
activitãþile de evaluare ºi monitorizare, dezvoltã ºi 
aplicã strategii de comunicare pentru creºterea 
vizibilitãþii activitãþilor din cadrul programului ºi 
nu în ultimul rând, dezvoltã acþiuni de advocacy 
pentru a stimula obþinerea de fonduri 

Fondul Global de Luptã Împotriva SIDA, Tuber- guvernamentale în vederea continuãrii serviciilor 
culozei ºi Malariei (Fondul Global) reprezintã un ºi dupã încheierea finanþãrii Fondului Global.
instrument financiar internaþional, stabilit prin Ocupând funcþia de membrã a Comisiei Naþionale 
parteneriatul dintre structurile guvernamentale, pentru supraveghere ºi controlul cazurilor de 
societatea civilã, sectorul privat ºi comunitãþile HIV/SIDA, RAA stabileºte parteneriate de duratã 
afectate pentru atragerea de resurse ºi finanþarea atât cu instituþii guvernamentale, cât ºi cu 
de proiecte la nivele naþionale în scopul reprezentanþii societãþii civile. În acest scop au 
combaterii HIV/SIDA, Tuberculozei ºi Malariei. avut loc întrevederi ale reprezentanþilor Fundaþiei 

RAA cu autoritãþi cu rol decizional din Ministerul 
Ca urmare a desemnãrii sale ca Primitor Principal Sãnãtãþii Publice(MSP) precum Serviciul Afaceri 
al fondurilor alocate de Fondul Global în cadrul Externe, Direcþia Generalã de Asistenþã Juridicã, 
Rundei a 6-a de finanþare, Fundaþia RAA Autoritatea Naþionalã de Sãnãtate Publicã, 
coordoneazã implementarea Programele de Agenþia Naþionalã de Programe de Sãnãtate, 
prevenire ºi tratament HIV/SIDA ºi TB în Direcþia de Politici ºi Strategii pentru Sãnãtate, 
România. Aceste activitãþi, specificate în Direcþia Generalã de Buget ºi Credite Externe, 
Acordurile de Grant pe cabinetul Secretarului de Stat ºi Ministru.
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SUBIMPLEMENTATORII

Programul HIV/SIDA

Programul TB

1

1Fundaþia Alãturi de Voi (ADV)
1Asociaþia Ecumenicã a Bisericilor din România (AIDRom)
1ARAS (Asociaþia Românã Anti-SIDA)
1Fundaþia Inimã de Copil
1Fundaþia Baylor-Marea Neagrã
1Fundaþia I Nostri Bambini
1CENTRAS - Centrul de Asistenþã pentru Organizaþii 

Neguvernamentale
1Asociaþia Integration
1Asociaþia "Lizuca" (Asociaþie a Persoanelor Afectate de HIV/SIDA 

din Bacãu)
1Fundaþia "Noua Speranþã" Petrila Population Services International 

Romania (PSI Romania)
1Organizaþia Salvaþi Copiii
1Fundaþia Dezvoltarea Popoarelor (FDP)
1Fundaþia Red Ribbon
1Health Aid Romania (HAR)
1Asociaþia pentru Copii ºi Pãrinþi - SCOP Timiºoara 
1Fundaþia Romanian Children's Appeal (RCA)
1Asociaþia Speranþa
1Ministerul Internelor ºi Reformei Administrative (M.I.R.A.)
1Societatea de Educaþie Contraceptivã ºi Sexualã (SECS)
1Fundaþia Tineri pentru Tineri (TNT)
1UNOPA (Uniunea Nationalã a Organizaþiilor Persoanelor Afectate de 
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1Centrul pentru Politici ºi Servicii de Sãnãtate (CPSS)
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1Centrul Naþional de Studii pentru Medicina Familiei (CNSMF)
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vârste cuprinse între 14 ºi 18 ani. Adolescenþii au 
“În aceastã tabãrã mi-a plãcut foarte mult faptul cã învãþat sã îºi gestioneze resursele ºi sã se descurce 
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care meritã, care dau dovadã de încredere ºi, mai ales, Tinerii au participat cu entuziasm la activitãþi 
sã avem mai multã încredere în noi înºine. Cel mai domestice, de administrare a banilor, locuinþei 
important lucru pentru mine este cã am înþeles sã nu (cabanei) ºi timpului liber, ºi au putut astfel sã 
mã dau bãtutã niciodatã ºi cã prin forþele proprii pot experimenteze pentru o scurtã perioadã un mod 
sã-mi ating scopul. Mi-au plãcut de asemenea ºi toþi de viaþã independent. 
oamenii din aceastã tabarã deoarece sunt buni, de 

treabã, iubãreþi, înþelegãtori” Toate activitãþile pe care adolescenþii le-au 
Ana-Maria – 16 ani, Târgoviºte, seropozitiva. experimentat au avut drept scop adoptarea unui 

comportament responsabil în viaþa de zi cu zi, 
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de activitãþi interactive ºi distractive, derulate cu printr-un proiect finanþat de Fundaþia pentru 
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echipã, comunicarea, angajamentele, protecþia Angel Appeal le mulþumeºte ºi pe aceastã cale.
mediului.
Pentru acest proiect au fost selectaþi 20 tineri 
infectaþi HIV din judeþele Dâmboviþa ºi Olt cu RAA - Primitor Principal al 

Fondului Global de Luptã Împotriva 
SIDA, Tuberculozei ºi Malariei

care Fundaþia RAA le-a semnat cu Fondul Global 
în cursul anului 2007, contribuie la consolidarea 
sistemelor de supraveghere ºi control al celor 
douã maladii cu impact major asupra stãrii de 
sãnãtate a populaþiei.

Scopul principal al programului HIV/SIDA îl 
constituie menþinerea incidenþei HIV/SIDA în 
România la nivelul scãzut înregistrat în anul 2005, 
prin intervenþii orientate cãtre categoriile de 
populaþie vulnerabile ºi tinerii infectaþi cu HIV. 

Obiectivele principale ale programului sunt: 
creºterea accesului categoriilor de populaþie sãrace 
ºi vulnerabile la servicii de prevenire ºi tratament, 
dar ºi asigurarea unei combinaþii adecvate de 
servicii ºi susþinere a persoanelor tinere care trãiesc 
cu HIV/SIDA, în vederea evitãrii unui al doilea val 
epidemic în România. De asemenea, se urmãreºte ºi 
monitorizarea grupurilor în cadrul cãrora existã o 
incidenþã mai ridicatã a infectãrii cu HIV.

RAA asigurã asistenþã tehnicã programaticã ºi 
financiarã pentru sub-recipienþi, coordoneazã 
activitãþile de evaluare ºi monitorizare, dezvoltã ºi 
aplicã strategii de comunicare pentru creºterea 
vizibilitãþii activitãþilor din cadrul programului ºi 
nu în ultimul rând, dezvoltã acþiuni de advocacy 
pentru a stimula obþinerea de fonduri 

Fondul Global de Luptã Împotriva SIDA, Tuber- guvernamentale în vederea continuãrii serviciilor 
culozei ºi Malariei (Fondul Global) reprezintã un ºi dupã încheierea finanþãrii Fondului Global.
instrument financiar internaþional, stabilit prin Ocupând funcþia de membrã a Comisiei Naþionale 
parteneriatul dintre structurile guvernamentale, pentru supraveghere ºi controlul cazurilor de 
societatea civilã, sectorul privat ºi comunitãþile HIV/SIDA, RAA stabileºte parteneriate de duratã 
afectate pentru atragerea de resurse ºi finanþarea atât cu instituþii guvernamentale, cât ºi cu 
de proiecte la nivele naþionale în scopul reprezentanþii societãþii civile. În acest scop au 
combaterii HIV/SIDA, Tuberculozei ºi Malariei. avut loc întrevederi ale reprezentanþilor Fundaþiei 

RAA cu autoritãþi cu rol decizional din Ministerul 
Ca urmare a desemnãrii sale ca Primitor Principal Sãnãtãþii Publice(MSP) precum Serviciul Afaceri 
al fondurilor alocate de Fondul Global în cadrul Externe, Direcþia Generalã de Asistenþã Juridicã, 
Rundei a 6-a de finanþare, Fundaþia RAA Autoritatea Naþionalã de Sãnãtate Publicã, 
coordoneazã implementarea Programele de Agenþia Naþionalã de Programe de Sãnãtate, 
prevenire ºi tratament HIV/SIDA ºi TB în Direcþia de Politici ºi Strategii pentru Sãnãtate, 
România. Aceste activitãþi, specificate în Direcþia Generalã de Buget ºi Credite Externe, 
Acordurile de Grant pe cabinetul Secretarului de Stat ºi Ministru.



Un proiect de educaþie ºi informare
pentru pãrinþii aflaþi în aºteptarea
primului copil

FIRST BEBE

Implementarea cerinþelor standardului ISO a 
presupus elaborarea documentelor calitãþii, 
asumarea cerinþelor sistemului în cadrul 
organizaþiei, instruirea personalului, auditarea 
internã ºi certificarea sistemului în conformitate cu 
standardul ISO (de cãtre organismul de certificare 
AEROQ). 

Prin realizarea unei pagini de Internet, a unei 
broºuri informative - unicã pe piaþa româneascã 
de profil - ºi prin organizarea unui seminar ISO cu 
26 de instituþii româneºti (non profit ºi for profit) 
în cadrul cãruia au fost discutate experienþele 
Romanian Angel Appeal privind certificarea ISO, 
RAA a reuºit sã împãrtãºeascã propria experienþã 
acumulatã ºi sã încurajeze ºi alte organizaþii sã 
demareze procesul de certificare.

Proiectul a fost finanþat de Uniunea Europeanã 
prin intermediul Programului Consolidarea 
Societãþii Civile în România (PHARE 2003/005-
551.01.05) ºi a avut drept beneficiari aproximativ 
80 de organizaþii ºi autoritãþi publice cu care RAA 
coopereazã în realizarea proiectelor sale, precum 
ºi 15 organizaþii nonguvernamentale ce 
administreazã programe de prevenire HIV/SIDA.
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De asemenea, în cadrul proiectului, participanþii 
au liber acces la o bogatã bazã de date, organizatã  
sub forma Bibliotecii First Bebe, ce cuprinde atât  
cãrþi, reviste, broºuri de profil, cât ºi materiale 
multimedia accesibile online sau pe suport DVD,, 
cãrþile fiind puse la dispoziþia celor interesaþi de 15 
edituri cu care RAA se aflã în colaborare.
Totodatã, Romanian Angel Appeal are în 
pregãtire patru filme documentare informative:
1Jurnal de sarcinã - pregãtire pentru naºtere,
1NAÞTEREA – Traseul viitoarei mame în 

maternitate,
1Îngrijirea nou-nãscutului în primele 

sãptãmâni,
1Alãptarea - primul drept al copilului.

Pentru înscrierea la  First Bebe sunt disponibile 
douã pachete de cursuri, unul standard (de bazã ºi 
gratuit) ºi unul opþional (contra cost). Pachetul 
standard First Bebe cuprinde trei cursuri gratuite  
(Evoluþia sarcinii ºi pregãtirea pentru naºtere, Naºterea 
ºi lãuzia imediatã, Îngrijirea nou-nãscutului în primele 

… În România se simþea de mult timp nevoia unei sãptãmâni), iar pachetul optional este alcãtuit din 
iniþiative precum cea lansatã de fundaþia Romanian ºase astfel de cursuri: Investigaþiile în sarcinã, 
Angel Appeal. Existã foarte multe informaþii pe aceastã Conduita în travaliu, Nutriþie ºi miºcare în sarcinã, 
temã, multe dintre ele fiind însã contradictorii. Tehnici Lamaze de reducere a durerii în travaliu, 
„First Bebe” are meritul de a pune în ordine aceste Îngrijirea nou-nãscutului ºi noþiuni de prim ajutor, 
informaþii ºi de a selecta cele mai bune sfaturi. Cred în Drepturi ºi facilitãþi legale pentru mamã ºi copil.
aceastã iniþiativã ºi sunt convinsã cã tinerele mãmici vor La sfârºitul lunii decembrie a anului 2007, First 
avea foarte mult de câºtigat. Bebe a încheiat cea de-a ºasea serie de cursuri, si a 

Nadia Comaneci, numãrat peste 70 de absolvenþi, primind un feed-
purtãtor de cuvânt al proiectului FIRST BEBE back încurajator din partea partcipanþilor.

Prin intermediul proiectului First Bebe, lansat în 
anul 2007, Fundaþia Romanian Angel Appeal oferã 
cuplurilor aflate în aºteptarea primului copil, 
ºansa de a lua parte la cursuri gratuite ºi opþionale, 
cursuri ce cuprind informaþii practice referitoare la 
perioada de sarcinã: sfaturi medicale, pregãtirea 
pentru naºtere ºi îngrijirea primului nãscut. În derularea acestui proiect, Fundaþia RAA s-a 

bucurat de sprijinul a numeroºi parteneri, dintre 

Cursurile, desfãºurate pe o duratã de trei ore, care: Libertatea, Felicia, Super bebe, Sfatul 

seara, la sediul fundaþiei, sunt susþinute de medici Medicului.ro, desprecopii.com, Fundaþia Ozone, 

specialiºti (medici ginecologi-obstreticieni, 1st one communication, toate activitãþile derulate 

pediatri, neonatologi, psihologi, asistenþi medicali, pe parcurs fiind sponsorizate de Accor Sevices, 

asistenþi sociali) ºi oferã celor interesaþi ocazia de a Bella Romania, Beiersdorf  Nivea, Eli Lilly, 

participa la activitãþi interactive ºi Remedio Farmacii, Dorna Izvorul Alb, Privileg 

demonstraþii practice. Catering.

Performanþã socialã
prin calitate

Proiectul Performanþã socialã prin calitate, a fost iniþiat în 2005 ºi are ca obirective elaborarea, 
implementarea ºi certificarea sistemului de management al calitãþii ISO 9001:2001 în Fundaþia Romanian 
Angel Appeal, precum ºi diseminarea experienþei dobândite cãtre organizaþiile ºi instituþiile interesate.
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Prevenirea ºi reducerea consumului 
de droguri în rândul tinerilor

activitãþi la care 
participã mult tineret, 
realizarea unor materiale 

În contextul creºterii alarmante a consumului de informative de prevenire 
substanþe stupefiante în rândul tinerilor din de cãtre elevii din liceele 
România, Fundaþia Romanian Angel Appeal a incluse în proiect, 
continuat ºi în 2006 derularea unor campanii de organizarea unui Forum 
informare cu privire la riscurile asociate despre dependenþã, 
consumului de droguri. adresat atât tinerilor, cât ºi adulþilor ºi a unui 
În parteneriat cu Agenþia Naþionalã Antidrog ºi cu Congres de Prevenire a Consumului de Substanþe 
Ministerul Educaþiei, Cercetãrii ºi Tineretului, Stupefiante, au reprezentat punctele cheie ale 
RAA s-a implicat în activitãþi de prevenire ºi acestui proiect.
reducere a consumului de droguri în rândul 
liceelor din Bucureºti, având drept obiectiv De asemenea, în cadrul acestei campanii 
responsabilizarea ºi sensibilizarea liceenilor cu împotriva consumului de droguri, voluntarii 
privire adoptarea unui mod de viaþã cât mai Romanian Angel Appeal au fost prezenþi la 
sanatos, lipsit de pericolul utilizãrii de substanþe festivalul Stuffstock pentru a împãrþi materiale 
nocive. informative ºi pentru a ajutã la o minimã educare 

în acest domeniu a tineretului aflat acolo.
Astfel, activitãþile de instruire a unor elevi-
educatori în ceea ce priveºte riscurile consumului 

de droguri; organizarea unor sesiuni de 
informare cu ocazia unor 

Festivalul ART & AIDS 

În anul 2006 s-au împlinit 15 ani de la înfiinþarea 
Fundaþiei Romanian Angel Appeal. Cu aceastã 
ocazie, am organizat un eveniment deosebit sub 
forma festivalului Art & AIDS, prilej cu care au 
fost readuse în atenþia publicului larg implicaþiile 
majore la nivel medical, social ºi economic ale 
epidemiei HIV.
Obiectivele acestui festival au urmãrit 
mediatizarea subiectului HIV/SIDA în contextul 
discuþiilor despre artã, promovarea activitãþilor 
Romanian Angel Appeal, creºterea gradului de 
acceptare a persoanelor infectate HIV prin 
intermediul artei, precum ºi întãrirea reþelei de 
organizaþii care deruleazã campanii în acest 
domeniu.

Pe parcursul celor cinci zile de festival, Fundaþia Romanian Angel Appeal a organizat 
participanþii au putut viziona materiale Festivalul art&AIDS cu sprijinul Pizza Hut, KFC, 
fotografice, cinematografice ºi publicitare, au Generali Asigurãri, Quadrant-Amroq Beverages ºi 
putut viziona piese de teatru ºi asculta muzicã, Iridex Grup. 
toate aceste produse culturale având aceeaºi 
tematicã – HIV/SIDA. Partenerii noºtri în acest eveniment au fost 

ARCUB, Movieplex, Casa de Culturã a 
Fotoreportajul “Moºtenirea ascunsã” realizat de Studenþilor, Asociaþia Accept, Asociaþia 
cãtre jurnalista britanicã Hazel Thompson, Românã Anti-SIDA (ARAS), Uniunea 
spoturile publicitare cu subiect social, teatrul Naþionalã a Organizaþiilor Persoanelor 
forum “ªase personaje în cãutarea unui public Afectate HIV/SIDA (UNOPA), zimbrii.ro, 
cald”, pus în scenã de trupa Asociaþiei Române mediaORG, Cold Fusion, Webpro, ICEP 
Anti-Sida; filmul fenomen “Rent”, inspirat din World ºi Rospotline.
opera rock omonimã; concertul maraton 
Somebody’s Child, toate acestea au reuºit pentru 
câteva zile sã aducã publicul larg cu un pas mai Parteneri media: Tabu, Popcorn, CityFM, 
aproape de experienþele dramatice trãite de cãtre 121.ro, en-joy.ro, Fotomagazin ºi MTV 
cei infectaþi HIV/bolnavi SIDA. România.

Festivalul s-a bucurat de o amplã atenþie, atât din 
partea publicului (peste 1.500 de spectatori), cât ºi 
din partea presei scrise (au apãrut articole în 
Jurnalul Naþional, România Liberã, Compact, 
Gândul, Cotidianul), a televiziunii (interviuri  
TVR Cultural, Senso, TVR1, Antena 3, Antena 1 ºi 
MTV) ori a spaþiului virtual (40 de site-uri care fac 
referire la eveniment).
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campanii de informare

Prevenirea ºi reducerea consumului 
de droguri în rândul tinerilor

activitãþi la care 
participã mult tineret, 
realizarea unor materiale 
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partea publicului (peste 1.500 de spectatori), cât ºi 
din partea presei scrise (au apãrut articole în 
Jurnalul Naþional, România Liberã, Compact, 
Gândul, Cotidianul), a televiziunii (interviuri  
TVR Cultural, Senso, TVR1, Antena 3, Antena 1 ºi 
MTV) ori a spaþiului virtual (40 de site-uri care fac 
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Proiectul îºi propune sã se implice 
în stabilirea cadrului metodologic 
care sã guverneze utilizarea 
eficientã ºi în condiþii de siguranþã 
a medicamentelor la copii.

   www.teddyoung.org

Expertiza Romanian Angel Appeal în 
furnizarea de instruire este relevantã 
în sfera asistenþei sociale ºi psihologice 
a persoanelor infectate HIV ºi 
aparþinãtorilor acestora, a consilierii 
pentru prevenirea HIV/ITS,  a 
managementului de proiect, strângere 
de fonduri, monitorizare ºi evaluare.
Rãspunzând cu prompitudine nevoii 
personalului medical, asistenþilor 
medicali ºi psihologilor de a avea 
acces la cât mai multe informaþii utile 
ºi actualizate cu privire la prevenirea 
ºi consilierea în cazul infectãrii cu 
HIV, Fundaþia RAA s-a implicat cu 
succes în organizarea unor sesiuni de 
curs, în furnizarea de educaþie 
medicalã continuã la distanþã ºi 
asigurarea de asistenþã tehnicã pentru 
parteneri.
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Reþeaua de excelenþã TEDDY 
(Proiectul este finanþat de Comunitatea Europeanã)

Reþeaua de excelenþã TEDDY este un proiect 
lansat în anul 2005, prevãzut sã dureze pânã în 
2010, în care sunt implicaþi 19 parteneri din 11 þãri 
europene – membri ai comunitãþii ºtiinþifice, 
industriei farmaceutice, organismelor europene, 
asociaþiilor de pãrinþi/tutori ºi pacienþi.

Având drept obiective identificarea nevoilor de 
dezvoltare ºi utilizare a produselor 
medicamentoase ºi a medicamentelor pentru 
copii, elaborarea ºi validarea metodologiei clinice 
ºi para-clinice pentru evaluarea siguranþei ºi a 
eficacitãþii medicamentelor folosite ºi a celor noi, 
TEDDY oferã partenerilor implicaþi în proiect, 
mediul necesar pentru a cerceta, valida ºi 
consolida sursele de date ce conþin informaþii 
referitoare la medicamentele utilizate în cazul 
copiilor de ambe sexe, înainte de a le integra într-o 
bazã de date europeanã.

Romanian Angel Appeal este singurul partener 
român implicat în acest program, fundaþia având 
rolul de a coordona contribuþia ºtiinþificã a 
cercetãtorilor români ce sprijinã TEDDY.  De 
asemenea, RAA asigurã componenta de 
comunicare ºi formare din cadrul reþelei de 
excelenþã, contribuind la administrarea website-
ului dedicat acestei retele

Modalitatea de rãspuns la terapia cu antiretrovirale În România, studiile clinice Penta se defãºoarã în trei 

variazã pentru fiecare pacient seropozitiv în parte, fiind clinici: Spitalul de Boli Infecþioase ºi Tropicale “Dr. 

influenþatã de diferiþi factori precum: momentul în care Victor Babeº”, Bucureºti, Institutul de Boli Infecþioase 

pacientul s-a infectat, vârsta acestuia, stilul de viaþã, “Prof. Dr. Matei Balº” Bucureºti, ºi Spitalul de Boli 

aderenþa la tratament. De asemenea, în timpul Infecþioase Constanþa, iar coordonarea administrativã ºi 

tratamentului, virusul poate suferi mutaþii, ceea ce poate ºtiintificã este asiguratã de cãtre Fundaþia RAA.

duce la apariþia rezistenþei la terapie. Pentru a studia Unul dintre obiectivele implementãrii studiilor Penta în 

modul în care medicamentele antiretrovirale pot fi cât România constau în compararea a douã combinaþii 

mai eficiente, cercetãtori din mai multe þãri colaboreazã distincte de medicamente antiretrovirale în vederea 

pentru dezvoltarea unor noi scheme de tratament. stabilirii celui mai bun regim de iniþiere a 

Astfel, în 1991 s-a înfiinþat  PENTA (Pediatric European tratamentului. De asemenea, studiile încearcã sã 

Network for Treatment of AIDS), o reþea de cercetare determine la ce încarcaturã de virus este rezonabil sã 

pentru dezvoltarea colaborãrii dintre centrele de fie schimbat tratamentul, înainte sã aparã manifestãrile 

pediatrie HIV din Europa. Reþeaua cuprinde centre de clinice, acest lucru fiind posibil prin compararea a douã 

studii clinice din 18 þãri europene, implicate în tratarea valori distincte de încãrcãturã viralã, ca ºi criteriu de 

copiilor cu infecþie HIV. schimbare a terapiei. În ceea ce priveºte obiectivele 

Începând din 2002 ºi România face parte din aceastã secundare, acestea urmãresc nivelul de tolerabilitate 

reþea, fundaþia Romanian Angel Appeal având rolul de fiecãrui medicament, potenþialele combinaþii ale 

a coordona implementarea studiilor PENTA pentru acestora, comparã evoluþia clinicã ºi imunologicã pe 

schemele de tratament împotriva HIV. Primul studiu termen lung, descrie caracteristicile rezistenþei 

Penta desfãºurat în România este PenPact1 (PENTA virusului la patru ani de la începerea tratamentului.

9/PACTG390), acesta constând în principal în La nivel European, studiile efectuate de reþeaua PENTA 

combinarea de medicamente antiretrovirale ºi în sunt coordonate de Departamentul HIV al Unitãþii de 

strategia de schimbare a schemelor de tratament la Studii Clinice din cadrul Medical Research Council 

copiii naivi (fãrã terapie antiretrovirala în antecedente). (MRC), Londra ºi Agence Nationale de

 Recherches sur le Sida (ANRS), 

INSERM SC10, Paris.
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Reþeaua de excelenþã TEDDY 
(Proiectul este finanþat de Comunitatea Europeanã)
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aderenþa la tratament. De asemenea, în timpul Infecþioase Constanþa, iar coordonarea administrativã ºi 

tratamentului, virusul poate suferi mutaþii, ceea ce poate ºtiintificã este asiguratã de cãtre Fundaþia RAA.
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Network for Treatment of AIDS), o reþea de cercetare determine la ce încarcaturã de virus este rezonabil sã 
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pediatrie HIV din Europa. Reþeaua cuprinde centre de clinice, acest lucru fiind posibil prin compararea a douã 

studii clinice din 18 þãri europene, implicate în tratarea valori distincte de încãrcãturã viralã, ca ºi criteriu de 
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combinarea de medicamente antiretrovirale ºi în sunt coordonate de Departamentul HIV al Unitãþii de 
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]Eticã ºi legislaþie în infecþia cu HIV

]Manifestãri hematologice ºi oncologice în infecþia 
cu HIV

]Noþiuni generale despre HIV/SIDA

]Infecþii oportuniste la adultul infectat cu HIV

]Infecþiile oportuniste respiratorii la copilul HIV 
pozitiv

]Patologia oralã asociatã infecþiei cu HIV

]Profilaxia post-expunere profesionalã ºi 
neprofesionalã la HIV

]Programul de prevenire a transmiterii verticale a 
infecþiei cu HIV

]Consilierea HIV la femeia gravidã

]Rolul medicului de familie în prevenirea 
transmiterii verticale a infecþiei cu HIV

]Rolul medicului infecþionist în prevenirea 
transmiterii verticale a infecþiei cu HIV

]Rolul medicului obstetrician în prevenirea 
transmiterii verticale a infecþiei cu HIV

]Rolul moaºei în prevenirea transmiterii verticale 
a infecþiei cu HIV

]Rolul medicului neonatolog în prevenirea 
transmiterii verticale a infecþiei cu HIV

]Programul de extindere a capacitãþii de consiliere 
ºi testare voluntarã

]Consiliere pentru testarea HIV

]Prevenirea transmiterii HIV în practicã.
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Cursuri pentru profesioniºtii din 
sfera serviciilor psiho-sociale ºi 
medicale

Educaþie medicalã continuã la 
distanþã 

 „În facultate nu am avut cursuri care sã mã ajute sã 

dobândesc metode specifice de lucru cu aceastã categorie 

de beneficiari ºi astfel ar fi trebuit sã urmez cursuri de 

perfecþionare. RAA a venit în întâmpinarea acestei nevoi 

ºi ne-a asigurat cursuri de calitate care mi-au facilitat: 

adaptarea la locul de muncã, prin imbogãþirea metodelor 

de lucru, dezvoltarea personalã ºi am beneficiat de un 

grup de suport. De asemenea, am profitat de aceste 

cursuri ºi mi-am lãrgit grupul de prieteni, am vizitat 

locuri noi sau mai vechi ºi m-am distrat (ocazii excelente 

de relaxare ºi team–building). Mulþumesc.”

Mihaela Popescu, psiholog, Secþia de Zi  - Târgoviºte. - platforma www.hivability.ro -

În intervalul 2006-2007, Romanian Angel Appeal a www.hivability.ro este un proiect iniþiat cu 
organizat 15 cursuri de perfecþionare continuã la scopul de a oferi educaþie medicalã continuã la 
care au luat parte 184 specialiºti în domeniu - distanþã în domeniul HIV/SIDA, pentru medici ºi 
asistenþi sociali, psihologi, medici, asistente alte categorii profesionale din sistemul de 
medicale din reþeaua secþiilor de zi Floarea sãnãtate. Reþeaua conþine o colecþie de module de 
Soarelui, medici de familie, laboranþi sau asistenþi curs ce pot fi accesate ºi parcurse pe Internet, în 
medicali din reþeaua publicã ºi privatã de servicii urma studiului fiind necesarã testarea online. 
de sãnãtate, specialiºti din spitalele, ambulatoriile Cursurile sunt realizate de cãtre specialiºti cu 
ºi cabinetele de pneumofiziologie din reþeaua TB. reputaþie în domeniu, conþinutul acestora fiind 
Cursurile oferite au fost acreditate de Colegiul adaptat la condiþiile specifice României, pentru a 
Medicilor din România, Colegiului Naþional al rãspunde cât mai bine nevoilor de dezvoltare 
Biologilor ºi al Chimiºtilor din sistemul Sanitar profesionalã ale personalului sanitar.
(2006), Colegiului Medicilor Dentiºti, precum ºi de 
Ordinul Asistenþilor Medicali ºi Moaºelor din 
România, Colegiul Psihologilor din România.

Parteneri RAA în furnizarea de educaþie continuã 
sunt Institutul de Boli Infecþioase “ Prof. Dr. Matei 
Balº”, Universitatea de Medicinã ºi Farmacie 
“Carol Davila” din Bucureºti”, Universitatea de 
Studii din Padova, Departamentul de 
Pediatrie–Italia, Asociaþia Românã de Terapie 
Comportamentalã ºi Cognitivã.

“Cursurile RAA ºi ARTCC mi-au dat posibilitatea sã mã Proiectul a fost finanþat în 2006 ºi 2007 de Fondul 
perfecþionez în munca cu persoanele seropozitive ºi nu Global de Luptã Împotriva SIDA, Tuberculozei ºi 
numai; m-au ajutat în demersul de abordare a cazului, de Malariei, ºi a fost derulat de Romanian Angel 
intervenþie asupra lui, în baza unor instrumente foarte Appeal în parteneriat cu Ministerul Sãnãtãþii ºi 
clare ºi la obiect. În plus, schimbul de experienþã între cei Institutul de Boli Infecþioase “ Prof. Dr. Matei Balº”.
implicaþi în munca cu acest tip de beneficiari, a 

reprezentat un suport extraordinar ºi o sursã de învãþare Platforma de educaþie medicalã continuã la 
deosebitã. Mulþumim!!! ºi mai vrem”. distanþã www.hivability.ro este prima de acest fel 

Luiza Popa, psiholog, din România, având aproximativ 50.000 de 
Fundaþia Baylor Marea Neagrã, Constanþa utilizatori înscriºi la sfârºitul anului 2007. Între 1 

ianuarie 2006 ºi 31 decembrie 2007 la cursurile 

Cursurile Hivability se desfaºoarã în conformitate 
cu standardele European Union of Medical 
Specialists ºi au primit acreditarea Colegiului 
Medicilor din România precum ºi a Universitãþii 
de Medicinã ºi Farmacie “Carol Davila”, 
acreditarea Colegiului Medicilor Dentiºti, 
Ordinului Biochimiºtilor, Biologilor ºi Chimiºtilor 
din Sistemul Sanitar din Romana, Ordinului 
Asistenþilor Medicali ºi Moaºelor din Românã.

- platforma www.medability.ro -

PedRomTr@in reprezintã un alt proiec  de 
educaþie medicalã continuã realizat de Fundaþia 
Romanian Angel Appeal în parteneriat cu 
Universitatea de Studii din Padova, Italia, 
Departamentul de Pediatrie, beneficiind de 
finanþare din partea Fondazione Franco Moschino 

HIVability s-au înscris 8.109 cursanþi noi, dintre ºi adresat cu predilecþie profesioniºtilor din 
care 1.867 medici ºi 5.443 asistenþi medicali. În tot domeniul pediatriei.
acest timp 7.147 cursanþi au promovat testele Obiectivul general al programului este acela de a 
online. oferi accesul gratuit al personalului medical din 

România la o serie de 15 cursuri de educaþie 
În perioada 2006 – 2007 numãrul cursurilor medicalã continuã la distanþã, în domeniul 
disponibile pe aceastã platformã a ajuns la 17. pediatriei.

Cursurile oferite de RAA parcurg mai multe 
specializãri medicale pediatrice:

1. Spirometria
2. Explorarea funcþiei respiratorii conduce la diagnostic 

(caz clinic)
3. Comunicarea în diagnosticul prenatal
4. Metode neinvazive de evaluare a markerilor 

inflamaþiei bronºice
5. Aritmii fetale: diagnostic ºi principii terapeutice
6. Diagnosticul prenatal ºi anomaliile cromozomiale
7. Cefaleea la copil ºi adolescent (clasificare, 

epidemiologie)
8. Cefaleea primarã la copil ºi adolescent 

(farmacologie)
9. Semiologia neurologicã: cum se realizeazã examenul 

neurologic la copilul mare (1)
10. Semiologia neurologicã: cum se realizeazã examenul 

neurologic la copilul mare (2)
11. Tulburãrile de somn la copii ºi adolescenþi
12. Analgezia ºi sedarea în cursul procedurilor invazive 

la nou-nãscut
13. Nou-nãscut cu fontanelã anterioarã bombatã - Caz clinic
14. Ecocardiografia fetalã:  indicaþii ºi aspecte tehnice
15. Vârsta maternã ºi dublul-test

Toate cele cincisprezece cursuri sunt realizate de 
cãtre specialiºti de la Universitatea de Studii din 
Padova, Clinica de Pediatrie, precum ºi de autori 
din România, conform acordului de parteneriat 
academic semnat între Universitatea de Studii din 
Padova, Clinica de Pediatrie, Fondazione Franco 
Moschino ºi  Fundaþia Romanian Angel Appeal.
Cursurile sunt creditate de Colegiul Medicilor din 
România ºi disponibile începând din 2008 
pe o nouã platfomã e-learning la adresa 

.

Proiectul de educaþie medicalã 
continuã PedRomTr@in

www.medability.ro



]Eticã ºi legislaþie în infecþia cu HIV

]Manifestãri hematologice ºi oncologice în infecþia 
cu HIV

]Noþiuni generale despre HIV/SIDA

]Infecþii oportuniste la adultul infectat cu HIV

]Infecþiile oportuniste respiratorii la copilul HIV 
pozitiv

]Patologia oralã asociatã infecþiei cu HIV

]Profilaxia post-expunere profesionalã ºi 
neprofesionalã la HIV

]Programul de prevenire a transmiterii verticale a 
infecþiei cu HIV

]Consilierea HIV la femeia gravidã

]Rolul medicului de familie în prevenirea 
transmiterii verticale a infecþiei cu HIV

]Rolul medicului infecþionist în prevenirea 
transmiterii verticale a infecþiei cu HIV

]Rolul medicului obstetrician în prevenirea 
transmiterii verticale a infecþiei cu HIV

]Rolul moaºei în prevenirea transmiterii verticale 
a infecþiei cu HIV

]Rolul medicului neonatolog în prevenirea 
transmiterii verticale a infecþiei cu HIV

]Programul de extindere a capacitãþii de consiliere 
ºi testare voluntarã

]Consiliere pentru testarea HIV

]Prevenirea transmiterii HIV în practicã.

LISTA CURSURILOR DISPONIBILE
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fundraisingfundraising

fundraising

Strângere de fonduri

Metode alternative de strângere de 
fonduri

Atragerea de fonduri pentru sustenabilitatea 
proiectelor reprezintã, ca pentru majoritatea 
organizaþiilor neguvernamentale, o provocare 
continuã.
Strategia dezvoltatã ºi implementatã de RAA pe 
parcursul anilor 2006-2007 a îmbinat cu succes 
metodele clasice cu cele moderne, fiind utilizate 
atât cereri de sponsorizare, solicitãri de donaþii 
sau redactãri de propuneri de finanþare. În urma 
acestor activitãþi de fundraising, a rezultat un 
indicator de succes de 30,73 % (2006) ºi de 46, 40% 
(2007) din totalul cererilor de sponsorizare, 
proiectelor ºi donaþiilor, numai în 2006 fundaþia 
obþinând peste 1.000.000 Euro prin scriere de 
proiecte.

Pe lângã toate acestea, îmbunãtãþirea 
departamentului de Fundraising a fost posibilã 
prin asigurarea unei bune dezvoltãri profesionale 
a echipei ºi adaptarea la noile direcþii în materie 
de fundraising. De asemenea, resursele materiale 
de care dispune organizaþia au fost majorate prin O provocare pentru echipa de fundraising a 
sprijinul financiar obþinut pe baza unor activitãþi Romanian Angel Appeal a fost sã implementeze 
de tip endowment funds, noile metode alternative noi metode de atragere de fonduri. Ca orice 
de fundraising fiind practicate cu succes. început de drum am fost mai timizi, însã ne-a 

bucurat faptul cã din start am beneficiat de 
Promovarea continuã a rezultatelor ºi expertizei sprijinul multor prieteni.
RAA a constituit o altã laturã a activitãþii de 
fundraising cãreia meritã sã-i acordãm întreaga Pentru mulþi, persoanele seropozitive nu fac parte 
atenþie. Astfel, participarea Romanian Angel din viaþa lor. Nu le pot percepe nici problemele, 
Appeal la conferinþe, implicarea în întâlniri cu nu-i pot accepta nici pe ei ca persoane reale, care 
potenþiali colaboratori, stabilirea de contacte cu au diverse talente sau care pot sã contribuie la 
reprezentanþi ai autoritãþilor de finanþare, rândul lor la viaþa comunitãþii. Sãrbãtorile de Paºti 
participarea la competiþii ºi award-uri, ºi Crãciun din 2006 ºi 2007, au fost un bun prilej 
organizarea de evenimente coordonate de pentru beneficiarii noºtri din secþiile de zi din 
departamentele de Relaþii Publice ºi Fundraising, Bacãu ºi Reºiþa, sã-ºi demonstreze talentul ºi 
au contribuit în mare mãsurã la creºterea priceperea. Ei au realizat manual mai multe 
vizibilitãþii organizaþiei în mass-media. modele de felicitãri ºi coºuleþe, care au fost oferite 

de partenerii noºtri Grupul Gecad, Best Chef  ºi 
Nu în ultimul rând, implicarea RAA în reþele de Pfizer, clienþilor lor.
lucru noi ºi diversificate, la nivel naþional, dar ºi 
internaþional, pentru prevenirea ºi combaterea Fondurile atrase au fost folosite pentru 
HIV/SIDA a constituit un punct central pe lista de organizarea unor evenimente chiar pentru tinerii 
activitãþi a intervalului 2006-2007. beneficiari ai celor douã secþii.

fundraising

Consultanþã ºi asistenþã tehnicã 
oferite de echipa RAA

http://www.ccmromaniagfatm.com/editor/File/eval

uarestrategieHIVSIDA.pdf

În 2006–2007, Romanian Angel Appeal a participat 
la evaluarea intermediarã a implementãrii 
Strategiei Nationale HIV/SIDA 2004/2007, în dezvãluirea diagnosticului la copilul infectat HIV 
urma acesteia fiind elaborat un raport al Comisiei într-un mediu suportiv. În parteneriat cu Elton 
Nationale Multisectoriale HIV/SIDA. Aceastã John Aids Foundation ºi All Ukrainian Network of 
acþiune s-a bucurat de suportul tehnic ºi financiar People Living with HIV, Romanian Angel Appeal 
al UNAIDS, raportul fiind disponibil publicului asigurã suport profesioniºtilor care lucreazã cu 
interesat la adresa: copii infectaþi HIV, copii orfani sau abandonaþi de 

pãrinþii seropozitivi. 19,64% din copiii 
seropozitivi, având vârste cuprinse între 7 ºi 11 
ani, vor fi incluºi, alãturi de membri familiilor 

În perioada martie-iunie 2007, RAA a fost acestora, într-un program de consiliere ce se va 
contractatã de Pathfinder International, în cadrul întinde pe o duratã de cinci ani.
unui program finanþat de USAID Moldova, pentru 
a rãspunde unei misiuni de consultanþã în 
Republica Moldova, obiectivele acestei misiuni 
constând în: revizuirea manualelor de formare 
formatori ºi pentru specialiºtii în consiliere ºi 
testare voluntarã (VCT) pentru 
HIV/SIDA/Hepatita B ºi C; asistenþa tehnicã în 
pregãtirea ºi livrarea unui atelier de lucru pentru  
înalþi oficiali din Republica Moldova cu titlul 
Importanþa implementãrii în unitãþile medicale a reþelei 
de consiliere ºi testare voluntarã (pentru 
HIV/SIDA/Hepatite B si C); revizuirea normelor 
legislative privind crearea unei reþele naþionale de 
centre de consiliere ºi testare pentru HIV ºi 
Hepatitele B ºi C. 

Iatã opinia organizatorilor în urma încheierii 
În 2007 RAA a fost gazdã pentru vizita de studiu a activitãþii în Republica Moldova:
unor delegaþii din Kazakhstan, Kyrgystan, 
Turkmenistan si Uzbekistan, vizitã organizatã de ”…De asemenea, Doamna Asandi a susþinut un 

cãtre UNICEF cu scopul de a împãrtãºi experienþa workshop de advocacy pentru noul program VCT la 

RAA în ceea ce priveºte programele de prevenire care au participat oficiali de un înalt nivel 

HIV, serviciile în rândul populaþiei, prevenirea guvernamental. Eforturile sale au fost bine primite ºi 

transmiterii verticale a HIV, precum ºi asistenþa au avut un impact puternic în ceea ce priveºte 

pentru persoanele seropozitive. acceptarea ºi implementarea programului VCT în 

Tot în cursul anului 2007, la invitaþia Ministerului Moldova. Calitatea ºi cantitatea muncii sale au fost 

Sãnãtãþii din Turcia, un reprezentant al RAA a remarcabile.” William Goldman, Chief of Party, 

participat în calitate de expert la Conferinþa Emerging Markets Group, Preventing HIV/AIDS 

Naþionala dedicatã analizei în vederea consolidãrii and Hepatitis B&C Project (PHH) Rep. Moldova.

reþelei de consiliere ºi testare voluntarã, precum ºi 
a programelor de prevenire HIV/SIDA din Turcia. „Am rãmas pe deplin satisfãcuþi de calitatea 

serviciilor furnizate, de amabilitatea, disponibilitatea 

Activitatea RAA în domeniul transferului de ºi profesionalismul angajaþilor RAA cu care am 

expertizã cãtre parteneri a continuat cu colaborat”

planificarea unui proiect de consultanþã pentru Dr. Iurie Climasevski, Team Leader, PHH Voluntary 

Reþeaua organizaþiilor de persoane infectate Counseling and Testing, Republic of Moldova.

HIV din Ucraina privind pregãtirea 
asistenþilor sociali ºi psihologilor în
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€ 166,402.00
€ 228.00

€ 193,603.00

€ 13,354.00

€ 10,465.00
€ 104,546.00

€ 9,492.00
€ 6,034.00
€ 42,980.00
€ 23,266.00
€ 3,886.00
€ 52,790.00
€ 106,788.00
€ 3,573.00
 

€ 205,788.00
€ 16,818.00

€ 960,013.00

2006

€ 115,021.00

 
€ 129,669.00

€ 33,367.00
€ 3,203.00

€ 7,261.00

€ 82,872.00

€ 2,776.00
€ 23,160.00
€ 16,238.00
€ 9,720.00
€ 4,621.00
€ 58,006.00
€ 40,546.00
€ 447.00
€ 6,391.00
€ 1,784,676.00

€ 421,360.00

€ 2,739,334.00

2007Direcþii de acþiune

Programe sociale ºi
de sãnãtate

Proiecte adresate
grupurilor
defavorizate

Cercetare, consultanþã
ºi formare profesionalã
la distanþã ºi în
regim rezidenþial

Campanii de
informare
Asistenþã tehnicã

Activitãþi de asigurare
a sustenabilitãþii 

Proiecte

Reþeaua Secþiilor de Zi
Programul de prevenire a transmiterii HIV de la mamã la copil
în Jud Giurgiu
Extinderea programului de prevenire a transmiterii HIV
de la mamã la copil
Donaþie de echipament medical pentru spitalele din þarã 
Programul de consiliere ºi testare HIV pentru populaþia generalã
ºi grupuri vulnerabile
“First Bebe”
Combaterea excluderii sociale a tinerilor afectaþi de HIV - SEYPA
Servicii stomatologice ºi dermatologice pentru persoanele
afectate de HIV/SIDA prin Unitatea Mobilã
Educaþie pentru tinerii infectaþi cu HIV
Primii paºi spre independenþã
Educaþie Medicalã Continuã
Educaþie medicalã Continuã integratã
Consultanþã, training ºi asistenþã tehnicã
Studiul PENTA 
Reþeaua TEDDY 
Activitãþi derulate de voluntarii RAA
Cursuri vocaþionale pentru tinerii seropozitivi
Implementarea programelor de combatere a
epidemiilor cu impact major asupra populaþiei (HIV/SIDA ºi
Tuberculozã)
Costuri administrative, fundraising ºi management
Implementarea sistemului de management al calitãþii
ISO 9001:2001
TOTAL GENERAL

2006 2007Direcþii de acþiune

Programe sociale ºi de sãnãtate
Proiecte adresate grupurilor defavorizate 
Cercetare, consultanþã ºi formare profesionalã la distanþã
ºi în regim rezidenþial
Campanii de informare
Asistenþã tehnicã
Activitãþi de asigurare a sustenabilitãþii
TOTAL GENERAL

€ 373,587.00
€ 130,537.00
€ 229,710.00

€ 3,573.00
 
€ 222,606.00
€ 960,013.00

€ 288,521.00
€ 108,808.00
€ 129,131.00

€ 6,838.00
€ 1,784,676.00
€ 421,360.00
€ 2,739,334.00

raport financiar - venituri ºi cheltuieli 2006-2007

raport financiar
venituri ºi cheltuieliraport financiar - venituri ºi cheltuieli 2006-2007

fundraising

Raport Activitate 2006-2007

Cheltuieli 2006 -2007

Pentru tinerii seropozitivi care nu ºi-au finalizat 
studiile din raþiuni sociale sau familiale, o ºansã 
de a dobândi stabilitate ºi satisfacþii din punct de Premii
vedere profesional este aceea de a-ºi dezvolta un 2006 finalist la Categoria Sãnãtate cu proiectul 
talent. Un astfel de exemplu este oferit de douã EMC - Educaþie Medicalã Continuã la 
dintre beneficiarele RAA, care au realizat 17 Distanþã, în cadrul Stockholm Challenge 
tablouri ce în prezent înfrumuseþeazã sediul Award 
Grupului GECAD, fiind apreciate atât de angajaþii 2006 Silver Award for Excellence pentru 
firmei cât ºi de vizitatori. campania Alege ce fel de viaþã va avea 

copilul tãu, în cadrul Galei Excelenþei în 
Un eveniment special a fost organizat de Relaþii Publice
televiziunea Senso în seara de 24 decembrie 2006, 2007 Menþiune la secþiunea Sãnãtate pentru 
când au fost licitate obiecte ale unor vedete programul Intervenþia integratã ºi 
precum Kamara (Alb ºi Negru), Rãzvan standardizatã în îngrijirea ºi prevenirea 
Protasievici, Mihai Trãistariu, Carmen Rãdulescu, infecþiei cu HIV, în cadrul Galei Societãþii 
Bamby ºi Valeria Arnãutu. Sumele atrase sunt Civile
destinate secþiei de zi din Galaþi pentru dotarea 
unui spaþiu de informare, educare ºi petrecere a Certificãri
timpului liber în cadrul secþiei. 2007 certificare conform standardului EN ISO 

9001:2000
De asemenea, un alt eveniment organizat pentru 
beneficiarii RAA a fost "Underground against Acreditãri
Aids" realizat de White Chairs. Cu ocazia Furnizor de Servicii Sociale acreditat de 
Sfântului Valentin, în 2007, au concertat pe scena Ministerul Muncii ºi Solidaritãþii 
din clubul Suburbia: Omul cu ªobolani, Coma, Sociale
Crize, DoDiez ºi Deviant. Artiºtii au adus în prim Furnizor de Educaþie Medicalã Continuã 
plan sensul iniþial al conceptului de acreditat de:
"underground" ca implicare socialã. 1Ordinul Biochimiºtilor, Biologilor ºi 

Chimiºtilor din Sistemul Sanitar (2006)
1Colegiul Medicilor din România (2006, 

„La un moment dat, trebuie sã priveºti cãtre 2007)
societatea care te-a ajutat sã creºti ºi sã o ajuþi ºi 1Ordinul Asistenþilor Medicali ºi 
tu, la rândul tãu, sã evolueze într-o direcþie Moaºelor (2006)
fireascã. Nu trebuie decât sã îþi imaginezi lumea în 1Colegiul Medicilor Dentiºti (2006, 
care þi-ar plãcea sã trãieºti ºi sã vrei sã faci un pas 2007)
cãtre realizarea ei. Susþinerea Fundaþiei Romanian Furnizor de Educaþie rezidenþialã acreditat de:
Angel Appeal ne aduce nouã, celor care lucrãm în 1Ordinul Asistenþilor Medicali ºi 
companiile din Grupul GECAD, o bucurie în Moaºelor (2006, 2007)
plus, în fiecare zi, când privim lumea prin ochii 1Colegiul Psihologilor din România - în 
tinerilor pictori” parteneriat cu asociaþii profesionale 

Iuliana Butuc-Cerchez, din domeniu (ARTCC)
PR & Communication Manager Echipa de traineri este certicatã de 

în cadrul Grupului GECAD Ministerul Sãnãtãþii - Centrul Naþional 
de Perfecþionare în Domeniul Sanitar 
Bucureºti, în domeniul prevenirii ºi 
consilierii HIV.

Premii ºi nominalizãri
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sponsori þi partenerisponsori si parteneri ai fundatiei Romanian Angel Appeal

sponsori si parteneri ai fundatiei Romanian Angel Appeal

2006 2007Surse de finanþare
Donatori internaþionali

Surse Bugetare

ONG internaþionale

Sponsorizãri ºi donaþii

Alte surse

TOTAL

Fondul Global de luptã împotriva SIDA, tuberculozei

ºi malariei

Comunitatea Europeanã

UNDP România

UNICEF România

Recuperare TVA

Fundaþia Franco Moschino 

Comitato Assistenza E Ricerca AIDS Pediatrico - CARAP

Forumul European pentru tineri afectaþi de HIV/SIDA

RAP – Scotland Foundation

JSI Research

Sponsorizãri pentru proiectul First Bebe

Donaþie din partea Fundaþiei Vodafone 

Sponsorizãri pentru campania ART & AIDS 

Sponsorizãri pentru activitãþile voluntarilor RAA

Venituri din activitãþile de consultanþã ºi training 

Contribuþii prin campaniile 1% & 2% 

Fundraising prin activitãþi de strângere de fonduri

de Crãciun ºi Paºti

Dobânzi bancare ºi mici contribuþii

601.671 €

1.685 €

11.678 €

144.238 €
58.570 €
45.000 €
50.357 €

 

1.782 €
1.739 €

6.993 €
873 €
537 €

27.270 €
952.393 €

4.144.765 €

173.232 €
5.251 €

36.228 €
 

76.500 €
 
 
 

18.407 €

12.037 €
72.394 €
1.401 €

35.576 €
1.820 €
2.852 €

14.029 €
4.594.492 €

Surse bugetare
0%

Responsabilitate Socialã 
Corporatistã

0%

Contribuþii în naturã
0%

Organizaþii donoare 

internaþionale

90%

ONG-ri Internaþionale
2%

Companii româneºti
1%

Alte surse
7%

raport financiar - venituri ºi cheltuieli 2006-2007

Venituri 2006 -2007

Raport Activitate 2006-2007

Sponsori Parteneri MEDIA Sites and blogs

Alexandru Erbaºu 121. CityFM 121.ro
Andrei Koszti copilul.ro afterparty.ro
Asociaþia Pentru Protecþia desprecopii.ro atentie.info
Consumatorului en-joy.ro blanca.ro
Best Top Multimedia Felicia copilul.ro
Blue Air Fotomagazin desprecopii.com
Bunea Emilia                                              L  i b   e r  t a  t  e  a                            blog.mielus.ro
Corneliu Rãdulescu                                  P   o  p  c  o  r  n                                bloombiz.ro
Credit Plus Consulting & Collection      S  f a  t u   l   m   e  d   i c  u  l u   i                    bursadeprint.ro
Debandada Media Superbebe cinemagia.ro
Elevate Tabu copaculdehartie.ro
Endoscopia                                                 M   T   V     R  o   m   â  n   i a                       dordeduca.ro
Expert Copy                                               2  4  f u   n                                        en-joy.ro
Felicia Filip media&advertising eva.ro
Gecad Presã event365.ro
Generali Asigurãri Adevãrul gayzone.ro
Indaco Atac hiphopkulture.ro
Intersid SRL Azi mainimic.blogspot.com
Iridex Comapct infoportal.ro
KFC România Cotidianul informatia.ro
Lindab România Gândul markmedia.ro
Lowe Jurnalul Naþional medialook.ro
Mediasat Libertatea metropotam.ro
MoviePlex Nine o’Clock metalfan.ro
MUªAT&ASOCIAÞII România Liberã presaonline.ro
Novaintermed romania.indymedia.org
Pepsi Televiziuni roporta.ro
Pfizer Antena 1 starclub.ro
Eli Lilly Antena 3 stiri24.ro
Bella România Money Chanel stirilocale.ro
Beirsdorf - Nivea baby MTV uonline.ro
Remedio Farmacii Naþional
Accor Services Senso
Televisions: TVR 1   
Pizza Hut TVR Cultural
Plurimex
PNP Team SRL Radiouri
POPCORN România City Fm
Redis Laboratories                                    K   I S  S   f m                                       
ROSPOTLINE Radio21
Senso TV                                                     R  a  d   i o    F  r  a  n  c  e    I n   t e  r n   a  t i o  n   a  l   
Stefanica, Osmani & Asociaþii                 R   a  d  i o    R   o  m    â  n  i a    A   c  t u   a  l i t ã  þ  i              
Taverva Sarbului                                       R  a  d   i o    R   o  m    â  n  i a    C   u  l  t u  r  a  l        
Terra Part
TNT Roomânia
Merck Sharp & Dohme
Hotel Lido
Bizz Internaþional
Radio
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Credit Plus Consulting & Collection      S  f a  t u   l   m   e  d   i c  u  l u   i                    bursadeprint.ro
Debandada Media Superbebe cinemagia.ro
Elevate Tabu copaculdehartie.ro
Endoscopia                                                 M   T   V     R  o   m   â  n   i a                       dordeduca.ro
Expert Copy                                               2  4  f u   n                                        en-joy.ro
Felicia Filip media&advertising eva.ro
Gecad Presã event365.ro
Generali Asigurãri Adevãrul gayzone.ro
Indaco Atac hiphopkulture.ro
Intersid SRL Azi mainimic.blogspot.com
Iridex Comapct infoportal.ro
KFC România Cotidianul informatia.ro
Lindab România Gândul markmedia.ro
Lowe Jurnalul Naþional medialook.ro
Mediasat Libertatea metropotam.ro
MoviePlex Nine o’Clock metalfan.ro
MUªAT&ASOCIAÞII România Liberã presaonline.ro
Novaintermed romania.indymedia.org
Pepsi Televiziuni roporta.ro
Pfizer Antena 1 starclub.ro
Eli Lilly Antena 3 stiri24.ro
Bella România Money Chanel stirilocale.ro
Beirsdorf - Nivea baby MTV uonline.ro
Remedio Farmacii Naþional
Accor Services Senso
Televisions: TVR 1   
Pizza Hut TVR Cultural
Plurimex
PNP Team SRL Radiouri
POPCORN România City Fm
Redis Laboratories                                    K   I S  S   f m                                       
ROSPOTLINE Radio21
Senso TV                                                     R  a  d   i o    F  r  a  n  c  e    I n   t e  r n   a  t i o  n   a  l   
Stefanica, Osmani & Asociaþii                 R   a  d  i o    R   o  m    â  n  i a    A   c  t u   a  l i t ã  þ  i              
Taverva Sarbului                                       R  a  d   i o    R   o  m    â  n  i a    C   u  l  t u  r  a  l        
Terra Part
TNT Roomânia
Merck Sharp & Dohme
Hotel Lido
Bizz Internaþional
Radio
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