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La ceas de aniversare a celor cinci ani de activitate aş dori să transmit din partea Holt International 
Children’s Services felicitări din inimă angajaţilor şi celor care susţin Fundaţia Alături de Voi România!  

Fundaţia Alături de Voi România a fost creată în martie 2002 de către Holt International Children’s 
Services, cu finanţare USAID, ca răspuns la nevoia de diversificare a serviciilor existente în domeniul 
HIV/SIDA.    

Este extraordinar când ne gândim că au trecut deja cinci ani de când Fundaţia Alături de Voi România 
şi-a început activitatea şi a făcut primii paşi, de la un vis, către realizarea lui. Apărută ca urmare a 
dorinţei de a-i sprijini pe cei mai defavorizaţi copii din România, Fundaţia Alături de Voi a schimbat 
multe vieţi, aducând speranţa multor oameni. 

Astăzi jucaţi un rol cu adevărat important în a face lumea un loc mai bun pentru cei care trăiesc cu 
HIV/SIDA!  

Este extraordinar să vedem felul în care aţi ajutat atâţia copii să fie integraţi şi acceptaţi de către cei 
din jur. Crearea Clubului Tinerilor şi activităţile desfăşurate aici erau foarte necesare pentru tinerii 
adulţi. Modul în care aţi reuşit să educaţi şi să conştientizaţi comunităţile este excepţional. 

Fundaţia Alături de Voi România a oferit copiilor şi familiilor infectate şi afectate HIV/SIDA speranţă 
atunci când nu mai ştiau ce să facă, sentimentul că au un rost în societatea actuală, educându-i nu 
doar pe ei, ci şi pe cei din jurul lor. Faptul că au urmat un curs de artă meşteşugăreasca şi că pot 
vinde obiectele pe care le fac, demonstrează că pot realiza tot ceea ce îşi propun. 

Beneficiind de management eficient, de o echipă unită şi de dăruire profesională, întruchipaţi 
pasiunea demonstrată acum 50 de ani de Harry şi Bertha Holt, şi îmbrăţişaţi visul lor ca fiecare copil 
să aibă un cămin, ştiut fiind că toţi copiii sunt mai frumoşi atunci când sunt iubiţi…    

Din nou, adresez felicitările mele angajaţilor Fundaţiei Alături de Voi România pentru toate lucrurile 
minunate pe care le-au realizat în primii cinci ani de activitate!  

 
Daniel P. Lauer
Senior Executive
Latin America, Europe, Africa & Haiti
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Fundaţia Alături de Voi  România se află la un moment aniversar. Cinci ani de la crearea sa, 
organizaţia se dovedeşte a fi viabilă, prezentă activ în cele trei locaţii – Iaşi, Constanţa şi Târgu Mureş 
– în slujba celor care trăiesc cu HIV şi SIDA, a familiilor acestora şi a comunităţilor largi. 

În cinci ani, Fundaţia Alături de Voi România a dat dovada profesionalismului şi creativităţii, adaptând 
şi inovând modele de practică, militând pentru drepturile persoanelor cu HIV, promovând în 
comunităţi responsabilitatea asumării unei vieţi sănătoase pentru fiecare din noi şi pentru cel de 
lângă noi. 

Alături de ADV România sunt nu numai persoanele care au fost şi sunt beneficiarii serviciilor sale, ci 
şi numărul foarte mare de parteneri şi colaboratori. Orientarea către calitate a adus binemeritate 
recunoaşteri de bune practici la nivel naţional, iar prezenţa unor voluntari bine coordonaţi şi pregătiţi 
este vizibilă în aproape toate acţiunile ADV România. 

Imaginea Fundaţiei Alături de Voi România a devenit în ultimul an din ce în ce mai vizibilă şi mai 
percutantă, prin produsele media şi campaniile derulate, precum şi prin implicarea unui număr 
crescut de persoane în acţiuni. ADV România la cinci ani se prezintă aşadar ca o fundaţie matură, 
capabilă de a se reinventa pe sine pentru a atinge misiunea asumată, cea de a creşte calitatea vieţii 
persoanelor care trăiesc cu HIV sau SIDA.

 

Lect. univ. Dr. Ovidiu Gavrilovici
Preşedinte
Fundaţia Alături de Voi România
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Tristeţea şi revolta unei rupturi, frica şi curajul unui nou început, bucuria confirmării unor prietenii, 
frumuseţea construirii unei echipe…atâtea trăiri doar în cinci ani…toate aceste sentimente Alături De 
Voi. Ani de muncă până la limită, ani de luptă până la câştig, de încrâncenare şi bucurie, ani în care, 
ca Făt Frumos din poveste, am crescut în fiecare zi cât alţii într-un an.
 
Vă spun cu mândrie că avem 5 ani şi că indiferent de ce am lăsat în urmă a meritat, că suntem atât 
de mari încât înţelegem că întotdeauna mai e loc de crescut, de acumulat, de clădit, că munca 
noastră şi rezultatele ne confirmă şi ne obligă faţă de cei pentru care existăm.

Avem cinci ani, vom avea zece, cincispezece.... La multi ani! şi vă mulţumesc, vouă, beneficiarilor 
noştri care daţi sens existenţei noastre profesionale, vouă, echipei, angajaţi şi voluntari,  indiferent 
unde vă aflaţi – la Iaşi, Constanţa, Mures. Le mulţumesc finanţatorilor noştri care au investit încredere 
în ADV România şi au făcut ca vise să devină realitate. Le mulţumesc partenerilor care au venit 
alături de noi şi au contribuit direct la îmbunătăţirea calităţii vieţii celor în nevoie. Le mulţumesc celor 
care şi-au deschis sufletul şi s-au schimbat odată cu noi... comunităţii în slujba căreia suntem. 

  

Angela Achiţei,
Director Naţional Executiv
Fundaţia Alături de Voi România
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În România trăiesc, conform statisticilor oficiale, aproape 12.000 de persoane infectate cu HIV / 
bolnave de SIDA, marea majoritate copii şi adolescenţi. Pe lânga problemele cauzate de această 
boală incurabilă ei se confruntă zilnic cu intoleranţa şi lipsa de informare şi educare a semenilor care 
generează manifestări, uneori primitive, de discriminare. Le este negat accesul în şcolile publice, 
sunt refuzaţi de serviciile de sănătate şi chiar alungaţi din comunităţile în care trăiesc. Discriminarea 
şi stigmatizarea sunt pentru mulţi dintre ei mai greu de îndurat decât boala însăşi.
 
Discriminarea împiedică persoanele infectate cu HIV / bolnave de SIDA să trăiască o viaţă normală 
în societate, le obligă să îşi ascundă diagnosticul şi chiar să evite să îşi afle diagnosticul. Totodată, 
stigmatul HIV/SIDA perpetuează o teamă nejustificată faţă de acest subiect, faţă de informare sau 
faţă de testare, iar discriminarea poate determina sau forţa persoanele seropozitive să adopte 
comportamente riscante. În egală masură discriminarea şi stigmatizarea persoanelor infectate cu 
HIV / bolnave de SIDA se dovedesc a fi poate cele mai dificile obstacole întâmpinate de programele 
de prevenire a transmiterii infecţiei cu HIV. 

• accesul copiilor seropozitivi HIV în şcolile publice;
 
• accesul persoanelor seropozitive la servicii medicale, altele decât cele legate de
                tratamentul bolii în spitalele şi clinicile de boli infecţioase;  

• accesul persoanelor seropozitive la anumite servicii sociale;
 
• discriminarea în relaţiile de muncă;
 
• discriminarea şi marginalizarea în comunitate.

Noi toţi putem preveni situaţiile de marginalizare sau excludere şi putem oferi tinerilor 
seropozitivi HIV şansa de a învăţa şi a trăi într-o societate lipsită de prejudecăţi.

În România cele mai frecvente cazuri de 
discriminarea persoanelor infectate cu HIV / 
bolnave de SIDA sunt legate de:   
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Misiune şi obiective strategice

Misiunea fundaţiei o reprezintă îmbunătăţirea calităţii vieţii persoanelor infectate şi afectate HIV/SIDA din 
România. În acest sens, ADV România îşi desfăşoară activitatea ţinând cont de 4 obiective strategice:

1. Să răspundă direct nevoilor persoanelor infectate şi afectate HIV/SIDA;

2. Să contribuie la prevenirea transmiterii infecţiei cu HIV în comunitate;

3. Să sprijine dezvoltarea managerială a actorilor sociali implicaţi în domeniul HIV/SIDA;

4. Să promoveze respectarea şi apărarea drepturilor persoanelor infectate şi afectate HIV/SIDA.

Timp de 5 ani de zile, în perioada 2002 – 2007, ADV România a derulat 24 de proiecte/programe în 
domeniul HIV/SIDA, din care 16 continuă şi în prezent, prin finanţarea oferită de organisme 
internaţionale, autorităţi locale şi fonduri proprii.

Fundaţia Alături de Voi România este o organizaţie neguvernamentală, 
înfiinţată în februarie 2002, de către Holt International Children’s 
Services cu finanţare USAID, ca răspuns la nevoia de sprijinire a 
persoanelor infectate şi afectate HIV/SIDA şi de prevenire a transmiterii 
infecţiei cu HIV în comunitate. ADV România are sediul naţional la Iaşi 
şi centre în Constanţa şi Târgu Mureş.
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Încă de la început, activitatea Fundaţiei Alături de Voi România a demarat prin derularea serviciului de 
asistenţă socială şi a serviciului de asistenţă maternală specifică copilului seropozitiv HIV. Aceste două 
servicii, preluate de la Organizaţia Holt International Children’s Services - membru fondator au venit în 
sprijinul direct al copiilor aflaţi la risc sau abandonaţi ca urmare a diagnosticului de HIV/SIDA, prin 
menţinerea copilului în familie sau găsirea unei alternative de tip familial pentru cei abandonaţi, în special 
în unităţi medicale.

În timp, evoluţia problematicii HIV/SIDA a condus la dezvoltarea de alte noi servicii, care să răspundă cât 
mai bine la nevoile existente.

În 2003 am început programul de asistenţă psihologică, cu accent iniţial pe dezvăluirea diagnosticului, iar 
mai târziu pe acceptarea statutului de persoană care trăieşte cu HIV. Ca urmare a acestui serviciu, din 123 
de tineri asistaţi în judeţele Iaşi, Constanţa şi Mureş,  41 au aflat diagnosticul de la părinţi în timpul derulării 
programului. A fost primul program din ţară dezvoltat prin asistenţa tehnică şi financiară a Reprezentanţei 
UNICEF în România.

Serviciul de asistenţă psihologică -
primul program din ţară cu accent pe dezvăluirea 
diagnosticului la copilul infectat HIV,
dezvoltat prin asistenţa tehnică şi financiară 
a Reprezentanţei UNICEF în România

2002

2003
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Am replicat programul de asistenţă maternală în 8 judeţe din Regiunea Moldova în parteneriat cu 
DGASPC.

Am deschis o „Şcoală de Zi” în Spitalul de Boli Infecţioase din Iaşi prin finanţarea Fondului Global. 
Am înfiinţat Clubul Tinerilor cu sprijinul tehnic şi financiar al Reprezentanţei UNICEF în România şi am 
început dezvoltarea a 4 ateliere de terapie vocaţională în parteneriat cu DGASPC, Iaşi şi finanţare 
COCI, USA. Atât Clubul Tinerilor cât şi atelierele de terapie vocaţională sunt programe inedite care 
contribuie la dezvoltarea abilităţilor de viaţă independentă şi dezvoltare vocaţională aspect important în 
integrarea socială, şcolară şi profesională a tinerilor care trăiesc cu HIV.

Am continuat să oferim în toate centrele ADV România serviciile iniţiate şi dezvoltate  în primii trei ani de 
activitate.

Am replicat Clubul Tinerilor la Constanţa şi Târgu Mureş prin asistenţa tehnică şi financiară a 
Reprezentanţei UNICEF în România şi am iniţiat serviciul de informare, consultanţă şi asistenţă juridică 
prin finanţarea Comisiei Europene, program PHARE în parteneriat cu Instituţia Prefectului.

De serviciile de asistenţa psiho-socială  furnizate de ADV România au beneficiat 537 de persoane 
infectate HIV şi bolnave de SIDA: 185 persoane din judetul Iaşi, 161 din judeţul Constanţa, 182 din 
judeţul Mureş şi 39 persoane din alte judeţe. În procesul de asistenţă psiho-socială s-a lucrat cu peste 
500 de persoane afectate HIV/SIDA (persoane de îngrijire, fraţi şi surori) din cele 3 judeţe.

Raportat la statistica Autorităţii de Sănătate Publică (ASP) din cele trei judeţe, la data de 
30.09.2006, ADV România a oferit servicii la pentru 80% din persoanele diagnosticate HIV şi aflate în 
viaţă din judetul Iaşi, 22% din judeţul Constanţa şi 89% din judeţul Mureş. 

Raportat la statistica naţională din data de 31.12.2006, ADV România a oferit servicii la 5% din 
persoanele diagnosticate HIV/SIDA aflate în viaţă.

2004

2005

2006

Asistenţa psiho-socială 

Perioada de implementare: august 2002 – decembrie 2006

Rezultate:

Parteneri: Spitalele de Boli Infecţioase Iaşi, Constanţa şi Mureş

Finanţatori: Holt International Children’s Services, USA, UNICEF România, Fondul Global de Combatere
 a HIV/SIDA, TBC şi Malariei, Mc.Kinsey Company, Germania
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Parteneri: DGASPC Iaşi, Constanţa, Mureş, Bacău, Botoşani, Galaţi, Prahova, Suceava, Vaslui

Finanţatori: HICS, SUA, Fundaţia Moschino Italia, World Learning

Asistenţa maternală pentru copilul seropozitiv HIV
Perioada de implementare: august 2002 - decembrie 2006 (Constanţa şi Târgu Mureş), ianuarie 
2003-decembrie 2006 (Iaşi), octombrie 2003 – octombrie 2004 (Bacău, Botoşani, Galaţi, Prahova, 
Suceava, Vaslui)

Rezultate:
47 de copii aflaţi la risc sau abandonaţi au fost plasaţi în asistenţă maternală în 9 judeţe din ţară, iar 21 
de copii se află în prezent în plasament în reţeaua de asitenţă maternală ADV România în judeţele Iaşi, 
Constanţa şi Mureş.
În 2003 a fost elaborat  şi publicat în 2000 de exemplare ghidul „Asistenţa maternală pentru copilul 
seropozitiv HIV”.

Şcoala de zi în spital

Perioada de implementare: aprilie 2004 – decembrie 2006

Rezultate: 
197 de copii spitalizaţi din Regiunea Moldova au fost menţinuţi în şcoală prin program. 4 copii au fost 
transferaţi din învăţământul special în învăţământul de masă. 14 copii au fost reintegraţi în învăţământul de 
masă.

Parteneri: Spitalul de Boli Infecţioase Iaşi, Inspectoratul Şcolar Iaşi
 
Finanţatori: Fondul Global de Combatere a HIV/SIDA, TBC şi Malarie

Model de bună practică
În iunie 2004, programul a fost 
recunoscut la nivel naţional ca fiind un 
model de bună practică la categoria 
servicii de asistenţă maternală în 
cadrul unui concurs organizat de 
World Learning şi ANPCA.  
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Perioada de implementare: iulie 2004 – decembrie 2006, Iaşi, ianuarie – decembrie 2006, Constanţa,
mai – decembrie 2006, Târgu Mureş

Rezultate:

Peste 300 de tineri infectaţi HIV şi sănătoşi au frecventat Clubul Tinerilor din Iaşi, Constanţa şi Mureş, 
9 excursii şi 3 tabere în ţară fiind organizate pentru tinerii din program.

Parteneri: DGASPC Iaşi, ISJ Constanţa şi Mureş
Finanţatori: Reprezentanţa UNICEF în România, Consiliul Local – Primăria Iaşi, fonduri proprii colectate 
în campania „2% semn de viaţă

Ateliere de terapie vocaţională

Perioada de implementare: iunie 2004 - decembrie 2006

Rezultate:
55 de tineri care trăiesc cu HIV din judeţul Iaşi, proveniţi din familii, Centrul de Plasament Gulliver şi 
asistenţă maternală şi-au format deprinderi în cadrul a 4 ateliere de legătorie-tipografie, artizanat,
calculatoare, pictură.

Parteneri: DGASPC Iaşi
Finanţatori: Cherish Our Children International, SUA – COCI

Clubul Tinerilor

Serviciul de informare, consultanţă şi asistenţă juridică

Perioada de implementare:  septembrie – decembrie 2006

Rezultate:
300 de persoane infectate şi afectate HIV/SIDA au beneficiat de informare 
juridică în domeniu. 83 de persoane infectate au beneficiat de consultanţă 
juridică în domeniul HIV/SIDA.

Parteneri: Instituţia Prefectului Judeţelor Iaşi, Constanţa şi Mureş
Finanţatori: Comisia Europeană prin programul PHARE,  ADV România
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Componenta de servicii indirecte a fost iniţiată de ADV România în anul 2003, ca răspuns la creşterea 
anuală a numărului de persoane infectate cu HIV şi la reglementările strategiei naţionale HIV/SIDA, care 
pune un accent deosebit pe partea de prevenire, vizând în special grupurile vulnerabile şi comunităţile 
afectate.

Direcţiile de acţiune ADV România în domeniul prevenirii transmiterii infecţiei cu HIV sunt cu prioritate trei 
şi anume: 

Prevenirea transmiterii infecţiei cu HIV în comunitate
Acest tip de intervenţie se realizează prin campanii de informare şi comunicare pentru schimbarea 
comportamentului în rândul elevilor şi studenţilor, tinerilor, cadrelor didactice, părinţilor, deţinuţilor, 
autorităţilor publice şi persoanelor din comunitate. În funcţie de grupul ţintă şi nivelul de informaţii deţinute, 
accentul se pune pe informaţii cu privire la infectţia cu HIV şi sindromul SIDA, hepatita B şi C, bolile cu 
transmitere sexuală (BTS), consumul de droguri, planificarea familială, educaţia sexuală şi prevenirea 
discriminării persoanelor care trăiesc cu HIV/SIDA. La cerere, se asigură în cadrul acestui tip de campanii 
şi posibilitatea efectuării gratuite a testului HIV, prin sprijinul Autorităţii de Sănătate Publică. Campaniile de 
informare şi comunicare se derulează în parteneriat cu Inspectoratele Şcolare, Autoritatea de Sănătate 
Publică, Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Anti Drog, Primărie – Consiliul Local, unităţile şcolare 
şi organizaţiile neguvernamentale. 

În perioada 2003-2006, ADV România a înregistrat următoarele rezultate în campaniile de informare şi 
comunicare derulate în judeţele Iaşi, Constanţa şi Mureş: 
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Aceste campanii sunt derulate în proporţie de 30-40% cu sprijinul financiar al Reprezentanţei UNICEF în 
România şi Mc Kinsey Company, Germania. Diferenţa este asigurată prin implicarea voluntarilor şi din 
fonduri proprii, în special fonduri colectate în cadrul campaniei “2% semn de viaţă”, prin  care contribuabilii 
persoane fizice pot redirecţiona două procente din impozitul pe venitul global către o organizaţie 
nonguvernamentala.

Prevenirea transmiterii verticale a infecţiei cu HIV (de la mamă la 
copil)

Acest serviciu a fost demarat în luna aprilie 2004, prin finanţarea Fondului Global de Combatere a 
HIV/SIDA, TBC şi Malarie în parteneriat cu Autoritatea de Sănătate Publică din Iaşi, Constanţa şi Târgu 
Mureş, în scopul prevenirii transmiterii infecţiei cu HIV de la mamă la copil, prin asigurarea efectuării gratuite 
a testului HIV, ca urmare a consilierii pre testare încă din primele luni de sarcină. Programul se adresează 
în special gravidelor din mediul rural, dar nu numai, asigurându-se permanent o caravană formată din 
consilier ADV şi asistent medical ASP, care merg la dispensarele din comună şi asigură gratuit acest 
serviciu. Prevenirea transmiterii verticale este parţial acoperită şi în maternitatea Cuza Vodă, Iaşi şi 
maternitatea Târgu Mureş. 

În situaţia în care gravida este diagnosticată HIV încă din primele luni de sarcină, se pot lua măsuri de 
precauţie, şansele copilului de a nu contacta infecţia fiind în acest caz de 95% în România. Gravidele 
diagnosticate HIV+ pot beneficia la cerere de un pachet de servicii psiho-sociale oferite de ADV România 
prin cabinetele sale de consiliere, astfel fiind mult mai uşor depăşită situaţia de criză. Ca urmare a aflării 
diagnosticului se poate preveni abandonul copilului, se oferă sprijin în obţinerea drepturilor legale, sprijin 
material şi educaţie pentru sănătate.

În derularea acestui program au fost implicaţi un număr de 1168 medici de familie din mediul rural, din 
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Prevenirea transmiterii infecţiei cu HIV în sistemul medical

În cadrul acestei direcţiei de acţiune, Fundaţia Alături de Voi România a derulat simpozioane anuale pentru 
medici de familie şi asistenţi medicali în scopul dezvoltării de abilităţi şi implicarea lor în prevenirea 
transmiterii infecţiei cu HIV. Simpozioanele au fost organizate în parteneriat cu Colegiul Medicilor, Ordinul 
Asistenţilor Medicali, Universitatea de Medicină, Autoritatea de Sănătate Publică, Spitalul de Boli 
Infecţioase din judeţele Iaşi, Constanţa şi Mureş. 

Realizarea acestei componente a fost posibilă prin finanţarea Fondului Global de Combatere a HIV/SIDA, 
TBC şI Malarie.  Astfel, în total, au fost formate 1200 cadre medicale: în 2004 au fost formaţi 584 medici de 
familie, în 2005 – 498 medici de familie, în 2006 – 118 asistenţi medicali.
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Pornind de la realitatea că oamenii sunt o resursă importantă în prevenirea transmiterii infecţiei cu HIV şi a 
consumului de droguri şi în combaterea discriminării celor care trăiesc cu HIV, ADV România şi partenerii 
săi a derulat în perioada 2002 – 2006 următoarele activităţi de formare şcoli de vară, simpozioane, cursuri 
de formare şi o conferinţă naţională în 2004. În total, până la finele anului 2006, 1127 de persoane au 
beneficiat de formare profesională în domeniul HIV/SIDA.

Cursurile de formare în domeniul HIV/SIDA au fost derulate pentru: 

a) 21 de asociaţii de părinţi cu copii seropozitivi HIV din ţară, membre UNOPA. Cursurile au vizat 
dezvoltarea abilităţilor participanţilor în management organizaţional, în scrierea de propuneri de finanţare, 
în domeniile advocacy, rolul consiliului de administraţie şi planificare strategică. Cele 4 sesiuni de formare 
derulate în perioada 2002 -2004, în parteneriat cu UNOPA şi finanţate de USAID, UNICEF şi Fondul Global 
de Combatere a HIV/SIDA, TBC şI Malarie au avut ca beneficiari 80 de participanţi;
 
b) 267 cadre didactice din judeţele Iaşi, Constanţa, Mureş, dar şi în judeţul Neamţ, în cadrul 
programului „Educaţie pentru sănătate în şcoala românească” al Ministerului Educaţiei. Cursurile au fost 
desfăşurate în parteneriat cu Inspectoratul Şcolar, Casa Corpului Didactic şi CPECA, Iaşi, cu sprijinul 
financiar al Reprezentanţei UNICEF în România. Cursurile au vizat formarea de abilităţi care să le permită 
participanţilor derularea în şcoală a orelor de educaţie pentru sănătate cu accent pe transmiterea infecţiei 
cu HIV, hepatita B şi C, consumul de droguri şi integrarea şcolară a tinerilor care trăiesc cu HIV. S-au 
desfăşurat 12 sesiuni de formare pentru 267 cadre didactice  care acum sunt o resursă în şcolile şi liceele 
din care provin;

c) 144 angajaţi ai modulelor de tip familial şi hospice din judeţele Iaşi, Vaslui, Prahova şi Sector 1, 
Bucureşti. Aceste cursuri au fost derulate în parteneriat cu Autoritatea Naţională pentru Protecţia Copilului 
şi Adopţie, prin finanţarea Fondului Global de Combatere a HIV/SIDA, TBC şi Malarie;
 
d) 15 reprezentanţi mass-media din judeţele Iaşi, Constanţa şi Mureş. Au fost vizate următoarele 
aspecte: familiarizarea participanţilor cu problematica HIV/SIDA, implicarea acestora în prevenirea 
transmiterii infecţiei cu HIV în comunitate şi promovarea, respectiv apărarea drepturilor persoanelor care 
trăiesc cu HIV. Cursul a avut loc în iulie 2004, prin finanţarea Reprezentanţei UNICEF în România;
 
e) 98 de tineri sănătoşi şi seropozitivi, care au beneficiat de cursuri de educaţie între egali pentru 
tinerii din România;
 
f) 16 persoane, reprezentanţi ai sectorului guvernamental şi neguvernamental din Ucraina, care au 
beneficiat de un program de asistenţă tehnică şi formare pentru autorităţi şi ONG-uri, în parteneriat cu 
HOLT Ukraina. 
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Conferinţa Naţională HIV/SIDA
În 2004 a avut loc Conferinţa Naţională HIV/SIDA care a avut ca scop facilitarea integrării sociale şi şcolare 
a tinerilor seropozitivi HIV din România, prin cunoaşterea modelelor de bună practică şi experienţa 
diverşilor actori sociali implicaţi în domeniu. Acest eveniment a prilejuit participarea a 204 persoane, 
reprezentanţi ai Ministerului Educaţiei şi Cercetării, Ministerului Sănătăţii, Inspectoratelor Şcolare 
Judeţene, Direcţiilor de Asistenţă Socială, Direcţiilor de Sănătate Publică, Spitalelor de Boli Infecţioase, 
universităţilor, organizaţiilor neguvernamentale, precum şi ai altor instituţii. 

Şcoala de vară
Şcoala de vară a devenit o tradiţie a Fundaţiei „Alături de Voi” România, în 2006 având loc a V-a ediţie a 
acestui eveniment. Pe parcursul celor 5 ediţii au fost abordate numeroase teme precum: programe de 
educaţie în prevenirea transmiterii infecţiei cu HIV, strategii în dezvoltarea programelor comunitare, 
implicarea tinerilor în prevenirea transmiterii infecţiei cu HIV, integrarea socială şi şcolară a tinerilor 
seropozitivi HIV, lupta pentru combaterea stigmatizării şi discriminării persoanelor care trăiesc cu 
HIV/SIDA. 

Participanţii la cele cinci ediţii, în total 
303 persoane, au fost profesionişti şi 
voluntari din diferite organizaţii guver-
namentale şi neguvernamentale, 
studenţi la facultăţile de profil, tineri 
interesaţi de problematica HIV/SIDA, 
tineri seropozitivi HIV din România, dar 
şi din Republica Moldova şi Ucraina. 

Toate ediţiile Şcolii de vară au avut ca formatori - specialişti în domeniul HIV/SIDA din ţară şi din străinătate. 
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Fundaţia „Alături de Voi” România a organizat pe parcursul celor 5 ani de activitate o serie de dezbateri cu 
autorităţile publice locale, care au avut ca scop conştientizarea şi implicarea acestora în prevenirea 
transmiterii infecţiei cu HIV în comunitate, respectiv promovarea şi apărarea drepturilor persoanelor care 
trăiesc cu HIV.

În 2004 au avut loc workshopuri în Iaşi, Constanţa şi Târgu Mureş,  în 2005 la Piatra Neamţ şi în 2006 la 
Iaşi. Ultimele două sesiuni de dezbateri cu autorităţile publice locale, intitulate „Adolescenţii infectaţi cu HIV 
– Dreptul de a face parte din comunitate” au fost susţinute prin participarea Alteţei Sale Regale Principesa 
Margareta a României, a Reginei Ana a României şi a Domnului Pierre Poupard, Reprezentant UNICEF în 
România. 

Participanţii la aceste dezbateri, în număr de 177, au fost reprezentanţi ai autorităţilor publice locale, cadre 
didactice, medici de familie, reprezentanţi mass-media, reprezentanţi ai ONG-urilor, persoane infectate şi 
afectate HIV/SIDA. Componenta de advocacy a fost dezvoltată prin asistenţa tehnică şi financiară a 
Reprezentanţei UNICEF în România şi prin parteneriatul cu Instituţia Prefectului, DGASPC, ISJ, ASP ş.a..
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Campania „Îmi pasă. Mă implic!”
Campania „Îmi pasă. Mă implic!” a fost derulată în cadrul proiectului „Împreună Pentru Viitor”, în perioada 
iunie 2005 – iunie 2006, cu sprijinul tehnic şi financiar al Reprezentanţei UNICEF în România, în parteneriat 
cu Ministerul Educaţiei şi Cercetării, Agenţia Naţională Antidrog – Centrul de Prevenire, Evaluare şi 
Consiliere Antidrog Iaşi, Inspectoratul Judeţean Şcolar Iaşi şi Neamţ. Partenerii media pentru această 
campanie au fost: TVR Iaşi, Evenimentul, Ziarul de Iaşi, Radio Iaşi.

Campania a vizat pe de o parte prevenirea transmiterii infecţiei cu HIV în comunitate şi a consumului de 
droguri, iar pe de altă parte combaterea discriminării persoanelor care trăiesc cu HIV, prin implicarea 
tinerilor, indiferent de statutul lor,  infectaţi HIV sau sănătoşi. 

30 de tineri au fost implicaţi în campanii de informare şi comunicare desfăşurate în rândul a 960 de elevi 
din judeţul Iaşi. Au fost derulate două dezbateri cu 50 de reprezentanţi ai autorităţilor publice locale. Au fost 
formate 60 de cadre didactice. A fost organizată o tabară pentru tineri în care aceştia au realizat:
• 4 spoturi video distribuite ulterior pe internet, la peste 15.000 de persoane
• broşura „Toţi suntem diferiţi... De ce să facem diferenţe între noi?”, care face parte din pachetul 
curricular al programului naţional „Educaţie pentru sănătate în şcoala românească”. 

Detalii campanie: www.imipasa.alaturidevoi.ro

Campania „Iubeşte cu grijă”
În 2006, cu ocazia Zilei Îndrăgostiţilor, ADV România a derulat în trei centre comerciale din Iaşi, Constanţa 
şi Târgu Mureş campania „Iubeşte cu grijă”, care a vizat promovarea unui comportament sănătos şi lipsit 
de riscuri în scopul prevenirii transmiterii infecţiei cu HIV. În cadrul campaniei care a durat   o săptămână, 
au fost organizate pentru vizitatorii centrelor comerciale mini concursuri de evaluare a gradului de 
cunoştinţe în domeniul HIV/SIDA, fiind distribuite peste 7000 de fluturaşi şi prezervative. 

Campania „2% semn de viaţă”
În 2006, Fundaţia Alături de Voi România a derulat în judeţele Iaşi, Constanţa şi Mureş campania „2% semn 
de viaţă” destinată colectării din comunitate a două procente din impozitul pe venitul anului 2005. În acest 
sens, echipa ADV România s-a adresat celor care cunoşteau activitatea fundaţiei (parteneri, sponsori, 
beneficiari) dar şi angajaţilor din diferite companii care au beneficiat de acţiuni de informare în domeniul 
HIV/SIDA. Astfel au fost abordate peste 2500 de persoane şi s-a colectat suma de 11,000 RON, care a fost 
utilizată pentru:
• 35,199 de persoane care au beneficiat de campanii de informare şi comunicare pentru 
schimbarea comportamentului faţă de persoanele infectate şi afectate HIV/SIDA ;
• 80 de tineri seropozitivi HIV din familii, din centre de plasament şi aflaţi în asistenţă maternală, 
precum şi tineri sănătoşi din comunitate, care au petrecut la Balul Marţişorului, demonstrând astfel că 
infecţia cu HIV nu se transmite prin relaţii sociale ;
• 140 de copii seropozitivi HIV şi sănătoşi, care au luat parte la diferite activităţi în aer liber prilejuite 
de Ziua Internaţională a Copilului, arătând încă o dată că toţi copiii au dreptul la o viaţă normală. 
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În campania naţională „Deschide-ţi inima! Sunt la fel ca tine”, ADV România  a fost unul din partenerii 
evenimentului, fiind membră a Grupului de Informare, Educare şi Comunicare în domeniul HIV/SIDA care 
include ministere,organizaţii neguvernamentale, organizaţii ale persoanelor infectate şi afectate HIV/SIDA, 
organizaţii internaţionale şi agenţii ale ONU.
  
Campania a fost desfăşurată în perioada decembrie 2005 – decembrie 2006 şi a avut două componente 
principale: 

• Componenta media a inclus difuzarea de spoturi sociale radio şi de televiziune, articole în presă, 
conferinţe de presă, evenimente naţionale şi melodia campaniei – partenerul principal – Televiziunea 
Română prin intermediul emisiunii Surprize – Surprize şi al producătoarei şi prezentatoarei acestei 
emisiuni, Andreea Marin;
• Activităţi organizate la nivel local în care a fost implicată şi Fundaţia Alături de Voi,  în parteneriat 
cu autorităţi publice locale şi ONG-uri.
 
Acţiunile desfăşurate au vizat: 
• creşterea conştientizării în rândul populaţiei a formelor pe care le poate lua că discriminarea faţă 
de persoanele infectate şi afectate HIV/SIDA; 
• dezvoltarea unei atitudini pozitive faţă de persoanele care trăiesc cu HIV/SIDA.
 
Astfel au fost derulate campanii de informare în rândul tinerilor, autorităţilor publice locale şi deţinuţilor. 
S-au organizat dezbateri, concursuri, memorialul lumânărilor aprinse, marşul comemorativ şi cea mai mare 
fundiţă umană din ţară, formată la Iaşi din peste 1200 de persoane, cu ajutorul a 58 de parteneri cărora le 
mulţumim foarte mult. 

Detalii campanie: www.1decembrie.alaturidevoi.ro

Campania „Deschide-ţi inima! Sunt la fel ca tine!”
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Campania „Prietenii lui Moş Crăciun”
Cu ocazia sărbătorilor de iarnă din 2006, cotidianul „Ziua de Iaşi”, în parteneriat cu Fundaţia “Alături de Voi” 
România şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Iaşi au derulat campania socială 
„Prietenii lui Moş Crăciun”. 

A fost colectată suma de 52,252 RON de la 90 de oameni de afaceri, oameni politici şi reprezentanţi ai 
societăţii civile, bani ce au fost utilizaţi pentru:
• 100 de familii, beneficiari ai DGASPC şi ai ADV România, care au primit un pachet  în valoare de 
114 RON constând în alimente, produse de igienă şi rechizite;
• 46 de deţinuţi minori, care au beneficiat de pachete constând în articole de îmbrăcăminte, fructe 
şi dulciuri;
•              achiziţia a 4 televizoare color, ce au fost donate Spitalului de Boli Infecţioase Iaşi, secţia în care 
sunt îngrijiţi pacienţii infectaţi cu HIV;
• sprijinul unor persoane cu nevoi speciale, printre care o proteză medicală la picior;
• bătrânii de la azilul din Sculeni, judeţul Iaşi, care au primit produse alimentare, fructe, dulciuri, 
articole de îmbrăcăminte şi de igienă personală;
• 100 de tineri sănătoşi şi infectaţi HIV, beneficiari ADV, care timp de 3 luni au putut să continue 
activităţile la Clubul Tinerilor din Iaşi.

Campania „Mă implic pentru tine”

Campania „Mă implic pentru tine!” este o iniţiativă a unui grup de oameni din mass media şi din cadrul 
Fundaţiei Alături de Voi, care şi-a propus implicarea actorilor sociali cu putere de decizie la cel mai înalt 
nivel din comunitate, în prevenirea transmiterii infecţiei cu HIV şi în combaterea discriminării, 
marginalizării persoanelor care trăiesc cu HIV.

La Iaşi, campania s-a desfăşurat în perioada iunie 2006 – mai 2007, timp în care 48 de actori sociali s-au 
implicat în activităţile de la Clubul Tinerilor şi Atelierele Vocaţionale ale fundaţiei, au luat parte la campani-
ile ADV de comunicare din şcoli, licee, discoteci, cluburi, comunitate, precum şi la alte evenimente 
speciale derulate de fundaţie.
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Rezultate campanie pentru perioada iunie – decembrie 2006:

Indicatori cantitativi:
  
           26 actori sociali s-au implicat în campanie, în cadrul a 32 de evenimente:

• 21 de campanii de informare şi comunicare în domeniul HIV/SIDA, derulate cu participarea 
directă a actorilor sociali în cadrul unui concurs naţional de dans sportiv, în discoteci, la un concert rapp, în 
şcoli, în penitenciar;

• Expoziţia unicat – un quilt în memoria unui copil decedat de SIDA, expus timp de 7 zile, în vitrina 
unui mare magazin central;

• “Coltul Vorbitorilor”, creat după modelul Hyde Park, unde timp de 11 săptămâni s-au schimbat 
opinii cu privire la HIV/SIDA, la atitudini şi comportamente sociale;

• 11 dezbateri publice, 4 emisiuni TV şi 3 emisiuni radio.

            6000 de persoane au primit informaţii despre infecţia cu HIV şi sindromul SIDA.

Indicatori calitativi:
 
• trei actori social au solicitat singuri intrarea în campanie şi s-au constituit într-un grup de suport 
al ADV România;

• s-au organizat evenimente în premieră – Colţul Vorbitorilor şi expozitia cu un singur exponat, un 
quilt realizat în memoria lui Ionuţ ;

• s-a deschis calea către 2 noi colaborări în problematica HIV/SIDA: cu penitenciarul şi cu poliţia;

• a crescut vizibilitatea organizaţiei în comunitate.
 

Indicatori de eficienţă:

Nu a existat o finanţare pentru campanie, totul s-a realizat prin contribuţie voluntară.

Detalii campanie: www.maimplicpentrutine.alaturidevoi.ro 
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Programul de voluntariat a debutat încă de la începutul activităţii fundaţiei, pentru că am pornit de la 
premiza că voluntariatul reprezintă o valoare a organizaţiei şi o resursă importantă în atingerea misiunii 
ADV România.

Astfel, în total, în cei cinci ani de activitate, 181 de persoane şi-au derulat activitatea în baza unui contract 
de voluntariat: elevi, studenţi, adulţi cu vârsta de peste 40 de ani şi chiar beneficiari ai fundaţiei. Activităţile 
de voluntariat sunt axate  atât pe partea de formare cât şi de implicare într-un anumit domeniu de activitate.

În munca de zi cu zi, voluntarii:

  Participă, alături de echipa fundaţiei, la campanii de informare şi comunicare;
 
  Desfăşoară activităţi de dezvoltare a abilităţilor de viaţă independentă cu tinerii din cadrul     
                Clubului Tinerilor din Iaşi, Constanţa şi Târgu Mureş;
 
  Realizează activităţi educativ - recreative cu copiii spitalizaţi în cadrul Şcolii de Zi în Spital şi cu 
                copiii din familii;

  Desfăşoară activităţi alături de tinerii seropozitivi în cadrul celor 4 ateliere de terapie 
                vocaţională;

  Se implică în organizarea evenimentelor speciale pentru copii şi adolescenţi: petreceri, tabere, 
                excursii, drumeţii ş.a.;

  Se implică în organizarea cursurilor, conferinţelor, simpozioanelor, şcolii de vară;
  
                Se ocupă de activităţi administrative. 
 
În perioada 2002-2006, voluntarii s-au implicat în activitatea ADV România pe parcursul a 25.391 de ore, 
însumând 50,493 USD, sumă care ar fi fost necesară complementar programelor derulate, pentru a le 
asigura eficienţa maximă.
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“E greu să accepţi ideea de a lucra fără bani şi de a investi timp şi energie fără să ai un beneficiu imediat. 
Şi totusi, noi, voluntarii ADV România, credem în ideea de voluntariat şi ne implicăm. De fapt, nu facem 
decât să fim deschişi spre realitate, să observăm că în jur există oameni care au nevoie de ajutorul şi 
prezenţa noastră, important este să-ţi pese şi să te implici. Dacă ar trebui să descriu într-un cuvânt echipa 
ADV România, acela ar fi FAMILIE. De aceea, voi continua să fiu ALĂTURI DE VOI, exact ca într-o familie 
unită şi împreună vom merge mai departe. La mulţi ani!”

Anca Covasa, voluntar, Centrul Constanţa

“Ca voluntar, am putut observa din două perspective derularea, finalitatea şi impactul programelor ADV: pe 
de o parte, interacţionând cu diversele grupuri-ţintă cărora li se adresează în special programele de 
informare şi constientizare, iar pe de altă parte lucrând cu beneficiarii noştri direcţi - persoanele 
seropozitive.
În primul caz am constatat cu satisfacţie că programele ADV pot fi receptate cu uşurinţă de o arie foarte 
largă de oameni, indiferent de categoria socială sau alte lucruri ce i-ar putea deosebi. În cel de-al doilea 
caz, am avut ocazia să petrec mai mult timp cu persoane seropozitive, beneficiare ADV, în cadrul unor 
tabere de lucru sau a unor proiecte locale şi am remarcat entuziasmul lor la propunerile noastre, 
recunoştinţa care ne-o arată pentru faptul de a-i reuni, de a-i implica activ în tot soiul de activităţi, de a-i 
pune în valoare şi de a organiza special pentru ei diverse evenimente.”

Geo Florea, voluntar, Centrul Constanţa

“Am învăţat să mă implic, să îmi pese de aceşti copii minunaţi, să ne tratăm egal şi să fim uniţi, deoarece 
unitatea te ajută în momentele triste şi dureroase din viaţă.”

V.R, 17 ANI, voluntar, Centrul Mureş

Mărturii ale voluntarilor
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A. GHIDURI / MANUALE
• Ghid de bune practici - „Asistenţa maternală a copilului seropozitiv HIV”;

• Ghid de bune practici - „Asistenţa socială a persoanelor infectate şi afectate HIV/SIDA”;

• Ghid de bune practici - „Asistenţa psihologică a persoanelor infectate şi afectate HIV/SIDA”;

• Ghid de bune practici - „Managementul voluntarilor”;

• Ghid resursă pentru cadre didactice în domeniul HIV/SIDA – manual complementar programului 
                naţional „Educaţie pentru sănătate în şcoala românescă” derulat de Ministerul Educaţiei;

• Ghid resursă pentru persoane care trăiesc cu HIV - „Fereastră către mine”;

• Ghid pentru părinţi cu copii infectaţi HIV - „Curajul de a spune adevărul”.

B. BROŞURI
• Broşura „Colegul meu de bancă are HIV”;

• Broşura „Toţi suntem diferiţi. De ce să facem diferenţe între noi?” – document complementar 
                programului naţional „Educaţie pentru sănătate în şcoala românescă” derulat de Ministerul
                Educaţiei.  

C. PLIANTE
• Pliant „Întrebări şi răspunsuri în domeniul HIV/SIDA”;

• Pliant „Prevenirea transmiterii verticale a infecţiei HIV”;

• Semn de carte despre cum (nu) se transmite infecţia cu HIV;  

• Pliant „Solicită Asistenţă” pentru Serviciul de Informare, Consultanţă şi Asistenţă Juridică .

• Pliant  cu programele ADV România.
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D. FILME
 Hotărât să învăţ cu voi

 Oameni între Oameni

               Filmele sunt realizate în parteneriat cu TVR Iaşi, cu asistenţă tehnică şi financiară a 
               Reprezentanţei UNICEF în România. Ele fac parte din pachetul curricular al programului naţional           
               „Educaţie pentru sănătate în şcoala românescă” derulat de Ministerul Educaţiei.

E. SPOTURI VIDEO ŞI AUDIO
 Spot video – Prevenirea transmiterii infecţiei HIV;

 Spot video – Prevenirea discriminării persoanelor care trăiesc cu HIV;

 Spot video – Prevenirea consumului de droguri;

 Spot video – Prevenirea discriminării consumatorilor de droguri;

 Spot audio – Solicită asistenţă juridică.

G.            CERCETARE
 Cunoştinţe şi atitudini cu privire la HIV/SIDA, Hepatita B şi C şi consumul de droguri în rândul 
                liceenilor din municipiul Iaşi.

F. PAGINI WEB
 www.alaturidevoi.ro (RO/EN)

 www.shop.alaturidevoi.ro
 
 www.juridic.alaturidevoi.ro 

 www.maimplicpentrutine.alaturidevoi.ro
 
 www.1decembrie.alaturidevoi.ro
 
 www.scoaladevara.alaturidevoi.ro
 
 www.doilasuta.alaturidevoi.ro 
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2002 

2003
2004

2005
2006 

TOTAL  
I. VENITURI  

  
 

  
  

 
  

1 
HICS, SUA 

 $           20.000   $           20.000  
 $              20.586   $              31.965   $              35.645   $                128.196  

2 
Moschino Italia 

 $             6.000   $           34.920  
 $              19.946   $              17.574   $              17.100   $                  95.540  

3 
UNICEF Romania 

  
 $           22.446  

 $              48.447   $              17.872   $              81.345   $                170.110  
4 

CONDOR, SUA 
  

 $             3.440  
 $                6.043    

  
 $                    9.483  

5 
USAID - World Learning 

  
 $             1.519  

 $              14.287    
  

 $                  15.806  
6 

GlaxoSmithKline 
  

 $                550  
  

  
  

 $                       550  
7 

Fondul Global  
  

  
 $            238.922   $            171.646   $              79.428   $                489.996  

8 
COCI, SUA  

  
  

 $              18.690   $              33.942   $              29.161   $                  81.793  
9 

McKinsey & Company, Germania 
  

  
  

  
 $              41.875   $                  41.875  

10 
ACN, Elvetia 

  
  

  
  

 $                4.000   $                    4.000  
11 

Comisia Europeana, PHARE 
  

  
  

  
 $              41.750   $                  41.750  

12 
USAID - JSI 

  
  

  
  

 $                3.000   $                    3.000  
13 

Consiliul Local, Primaria Iasi 
  

  
  

  
 $                1.035   $                    1.035  

14 
Recuperare TVA 

  
  

 $                2.986   $              16.240   $              14.481   $                  33.707  
15 

Donatii, sponsorizari, 2% 
  

 $             2.750  
 $                3.299    

 $              12.216   $                  18.265  
16 

Autofinantare 
  

 $                155  
 $                6.914    

 $                1.343   $                    8.412  
17 

Campanie "Prietenii lui Mos Craciun" 
  

  
  

  
 $              20.176   $                  20.176  

18 
Venituri din dobanzi  

 $                  12  
  

  
  

 $                   361   $                       372  
TO

TAL VEN
ITU

RI  
 $       26.012   $       85.780   $       380.120   $       289.239   $       382.915   $       1.164.066  

Venituri  ADV Rom
ania perioada 2002 - 2006
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2002 
2003 

2004 
2005 

2006 
TOTAL  

1 
HICS, SUA 

 $           20.000  
 $           20.000  

 $              20.586   $              26.745  
 $              17.932  

 $           105.263,22  

2 
Moschino Italia 

 $             6.000  
 $           34.920  

 $              19.797   $              17.708  
 $              19.586  

 $             98.010,61  

3 
UNICEF Rom

ania 
  

 $           22.446  
 $              48.447   $              17.872  

 $              91.435  
 $           180.200,06  

4 
CONDOR, SUA 

  
 $             3.440  

 $                6.043    
  

 $               9.483,00  

5 
USAID - W

orld Learning 
  

 $             1.519  
 $              14.287    

  
 $             15.806,00  

6 
GlaxoSm

ithKline 
  

 $                550  
  

  
  

 $                  550,00  

7 
Fondul Global  

  
  

 $            220.569   $            190.299  
 $              81.488  

 $           492.356,00  

8 
COCI, SUA  

  
  

 $              13.563   $              33.257  
 $              39.969  

 $             86.788,66  

9 
McKinsey & Com

pany, Germ
ania 

  
  

  
  

 $              42.794  
 $             42.794,26  

10 
ACN, Elvetia 

  
  

  
  

 $                4.000  
 $               4.000,00  

11 
Com

isia Europeana, PHARE 
  

  
  

  
 $              45.262  

 $             45.261,94  

12 
USAID - JSI 

  
  

  
  

 $                3.000  
 $               3.000,00  

13 
Consiliul Local, Prim

aria Iasi 
  

  
  

  
 $                3.390  

 $               3.390,15  

14 
Fonduri proprii 

  
 $             2.905  

 $              13.199   $              16.240  
 $              19.635   $             51.979,06  

15 
Cam

panie "Prietenii lui Mos Craciun" 
  

  
  

  
 $              11.803  

 $             11.803,08  

TOTAL CHELTUIELI: 
$  26.000,00 

$   85.780,00 
$   356.490,90 

$  302.121,08 
$   380.294,08 

$    1.150.686,06 

 

Cheltuieli ADV Rom
ania perioada 2002 - 2006
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2002 

2003 
2004 

2005 
2006 

TO
TA

L  
IM

O
B

ILIZA
R

I N
EC

O
R

PO
R

A
LE 

 $              -     $      2.178 
 $             6.782 

 $             5.757 
 $             3.449 

 $               18.166 
 

 
 

 
 

 
 

 $                        -
 

IM
O

B
ILIZA

R
I C

O
R

PO
R

A
LE 

 $      
-

  $      9.428 
 $           39.772 

 $           39.729 
 $           38.773 

 $             127.701  
 

 
 

 
 

 
 

 $                       -    
IM

O
B

ILIZA
R

I FIN
A

N
C

IA
R

E 
 $              -

 $              -
  $                     -

  $       
-

  $                     -
  $                        -    

 
 

 
 

 
 

 
 

T
O

T
A

L
 IM

O
B

IL
IZ

A
R

I  
 $           -

  $ 11.606 
 $       46.553  

 $       45.486 
 $       42.222  

 $        145.867 
 

Im
obilizări ADV Rom

ânia perioada 2002-2006

Începând cu 2004, Fundaţia Alături de Voi este supusă anual auditului financiar. 
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Finanţatori (2002 – 2006)
Holt International Children’s Services, SUA (membrul fondator), USAID, World Learning, JSI, 
Reprezentanţa UNICEF în România, Fundaţia Moschino, Italia, Fondul Global de Combatere a HIV/SIDA, 
TBC şi Malarie, Cherish Our Children International, SUA, Kinderhilfe Rumänien e.V. c/o McKinsey & 
Company, Germania, Consiliul Local Iaşi şi Primăria Municipiului Iaşi, Comisia Europeană pin programul 
PHARE, Fundaţia "Assisting Children in Need" (ACN), Elveţia

Parteneri naţionali

ACCEPT, România, Autoritatea de Sănătate Publică Constanţa, Iaşi, Târgu Mureş, Clinicile de Boli 
Infecţioase din Iaşi, Constanţa şi Mureş, Complexul Comercial Hala Centrală, Direcţia Generală de 
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului din Bacău, Botoşani, Constanţa, Galaţi, Iaşi, Prahova, Târgu Mureş, 
Suceava, Vaslui, Fundaţia EuroEd, Iaşi, Inspectoratul Şcolar Judeţean Constanţa, Iaşi, Târgu Mureş, 
Organizaţia „Salvaţi Copiii”, Organizaţia HOLT România, RAA (Romanian Angel Appeal), STOP SIDA, 
UNOPA (Uniunea Naţională a Organizaţiilor Persoanelor Infectate şi Afectate HIV/SIDA), CPECA Iaşi, 
Constanţa şi Mureş.

Parteneri internaţionali
Canadian Public Health Association, Ottawa Canada, Case Western Reserve University, Cleveland, USA, 
CBN Consortium, HIVAlliance, Eugene, USA, Planned Parenthood Health Services of Southwestern, 
Oregon, USA, Pracownia Ksztalcenia Zawodowego, Polonia, Teresa Group, Toronto, Canada, Holt 
Ukraina, Tineri si Liberi, Chisinau, R. Moldova.

Sponsori
AZO Mureş, Biserica Baptistă – dl. Chiciudean Elian, Târgu Mureş, Calcar PROD., Club Rotary “Curtea 
Domnească”, Iaşi, Elsaco Group, Grupul de Firme KOSAROM, Hotel Unirea, Iaşi, Infografic, Maspex, 
McDonald’s, Târgu Mureş, Media Service, Iaşi, Minmetal, Constanţa, Minolta, MoldoPlast, Iaşi, NESTLE 
România, Noemi Zugreni, Nord Tour, PRINTCO, Iaşi, Rompetrol Rafinare S.A. Constanţa, RTC Holding, 
S.C.  Silvian Srl Constanţa, S.C. Argus, S.A. Constanţa, S.C. Cm Alfa-Beta Srl Constanţa, S.C. Coca-Cola 
Hbc Romania Srl Constanţa, S.C. Cossim Invest Srl Constanţa, S.C. Dobrogea S.A. Constanţa, S.C. Lascu 
Bros Srl Constanţa, S.C. Min – Metal Constanţa, S.C. Ornelia SRL, S.C. Romprest Util S.A. Constanţa, 
S.C. Zimrom Shipping Srl Constanţa, SC Argos SRL, Cernavodă, SC Brotăceii SRL, Constanţa, SC La 
Scoica, SC Silvian, Constanţa, Sergiu Fleacă din Târgu Mureş, Sero Invest, Târgu Mureş, Service Group, 
Iaşi, Star Foods – a company of Pepsico, Vel Pitar SA.  

Parteneri media
IAŞI

Cotidianul Regional Evenimentul, Ziua de Iaşi, Ziarul de Iaşi, Flacăra Iaşului, Radio Iaşi, TV Bit, TELE M, 
TVR Iaşi, Şapte Seri, InfoGraphic.

CONSTANŢA

“Cuget Liber”, “Observator”, “Telegraf”, TV MTC Constanţa, Radio Constanţa, TV Neptun 

TG. MUREŞ
 
Antena 1, “Cuvântul Liber”, Kiss FM, Pro TV, Radio Târgu Mureş, “Zi de zi”



XII.  Echipa ADV România
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La sfârşitul anului 2006, echipa ADV România era formată din:

• 5 membri în Consiliul de Administraţie (funcţii onorifice)

• 29 de angajaţi (23 cu normă întreagă şi 6 cu normă parţială). În centrul naţional Iaşi sunt angajate
                18 persoane (12 cu normă întreagă şi 6 cu normă parţială);
 
• 65 de voluntari activi

Începând cu anul 2004, Fundaţia Alături de Voi este supusă anual auditului financiar. Toţi angajaţii fundaţiei 
au studii superioare, multiple cursuri de formare şi perfecţionare în domeniu.

ADV România este membră în:

  FNOPC - Federaţia Organizaţiilor Neguvernamentale pentru Protecţia Copilului

  FOND - Federaţia Organizaţiilor Neguvernamentale pentru Dezvoltare din România

  Romanian Harm Reduction Network

  International AIDS Society

  AIDS Action Europe

  Global Network of People living with HIV/AIDS
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 Centrul Naţional Iaşi

Telefon / Fax : 0232 - 275568, 0232 - 313214 
Email : office@alaturidevoi.ro 
Adresa sediu juridic: Str. Vovideniei, nr. 10
Cod poştal: 700079 
Adresa centru de asistenţă comunitară: Bd. Chimiei nr.12
Cod poştal: 700293

Centrul Constanţa

Telefon / Fax : 0241 - 670350 
Email : alaturidevoi@rdsct.ro 
Adresa : Str. Ion Tautu, nr. 16
Cod postal: 900389 

Centrul Târgu Mureş

Telefon / Fax : 0265 - 254987 
Email : advms@rdslink.ro 
Adresa : Str. Spitalul Vechi nr. 4
Cod postal: 900100
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