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Am învăţat că toată lumea vrea să trăiască pe 
vârful unui munte, fără să ştie că adevărata 
fericire este în felul în care urci pantele abrupte 
spre vârf. 

                                  Gabriel García Márquez
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Formare a specialiştilor care lucrează în domeniu şi nu în ultimul rând, 
advocacy pentru promovarea şi respectarea drepturilor celor care 
trăiesc cu HIV/SIDA.
Aşa cum spunea bunicul unei tinere, care din nefericire a plecat dintre 
noi la câteva zile după ce împlinise 19 ani – „Alina a trăit prin fundaţie, 
prin ceea ce aţi făcut pentru ea, prin oamenii care i-au fost mereu 
alături”... Aproape 6000 de tineri din România trăiesc în prezent cu 
HIV/SIDA având nevoie de sprijinul nostru..., tineri care s-au născut 
sănătoşi şi care au fost infectaţi în sistemul medical! Din nefericire 
numărul celor care se infectează de la an la an este în creştere, cea mai 
frecventă cale de transmitere �ind cea sexuală. Conform statisticilor 
o�ciale din anul 1985 şi până în prezent, în România au fost diagnosti-
cate 15.085 de cazuri persoane cu HIV/SIDA, iar numărul real ar putea 
� de 10 sau chiar  de 15 ori mai mare, potrivit Organizaţiei Mondiale a 
Sănătăţii.

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

Vă invităm să parcurgeţi în paginele care urmează istoria anului 2007 
în cadrul ADV România şi le mulţumim bene�ciarilor noştri, care au dat 
sens existenţei noastre profesionale; �nanţatorilor care au investit 
încredere în ADV şi au făcut ca vise să devină realitate; partenerilor şi 
colaboratorilor care au venit alături de noi şi au contribuit direct la 
îmbunătăţirea calităţii vieţii celor în nevoie; voluntarilor fără de care nu 
ne-am � descurcat şi celor care şi-au deschis su�etul şi s-au schimbat 
odată cu noi... comunităţii în slujba căreia suntem.  

Angela Achiţei,
Preşedinte, Fundaţia „Alături de Voi” România

În 2007, Fundaţia „Alături de Voi” România a împlinit cinci ani de când 
a fost în�inţată, ca răspuns la nevoia de a dezvolta noi servicii, de tip 
comprehensiv, pentru a lupta cu maladia HIV/SIDA. Având misiunea de 
a îmbunătăţi calitatea vieţii persoanelor infectate şi afectate HIV/SIDA, 
ADV România oferă servicii constante în trei judeţe din ţară:  Iaşi, 
Constanţa şi Mureş şi dezvoltă punctual proiecte naţionale şi 
internaţionale.

Pentru noi, anul care a trecut a însemnat o dezvoltare a serviciilor 
oferite, adaptarea acestora pentru a răspunde cât mai bine nevoilor, 
creşterea numărului de bene�ciari, transfer de expertiză în R. Moldova 
şi Ucraina şi dezvoltarea unei componente noi, cea de economie 
socială.

Având în vedere complexitatea problematicii HIV/SIDA, acţionăm pe 
mai multe nivele: - lucrul direct cu persoanele infectate şi afectate 
HIV/SIDA prin servicii de asistenţă psihosocială, Clubul Tinerilor, 
Ateliere de Terapie Ocupaţională, burse şcolare; prevenire în comuni-
tate prin derulare de campanii de informare şi schimbare a comporta-
mentului.
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CONTEXTUL HIV/SIDA ÎN ROMÂNIA
Discriminarea obligă persoanele infectate HIV să îşi ascundă diagnosticul şi le 
împiedică să ducă o viaţă normală. 01

Pe lângă problemele cauzate de această boală incurabilă, persoane care 
trăiesc cu HIV/SIDA 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 a�e diagnosticul. Totodată, stigmatul 
HIV/SIDA perpetuează o teamă nejusti�cată 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 măsură discriminarea şi stigmatizarea persoanelor infectate cu 
HIV / bolnave de SIDA se dovedesc a � poate cele mai di�cile obstacole 
întâmpinate de programele de prevenire a transmiterii infecţiei cu HIV.
 
Noi toţi putem preveni situaţiile de marginalizare sau 
excludere şi putem oferi persoanelor care trăiesc cu HIV/SIDA 
şansa de a învăţa şi a trăi într-o societate lipsită de 
prejudecăţi. Pe de altă parte, adoptând un comportament 
sănătos şi lipsit de riscuri, putem preveni transmiterea 
infecţiei cu HIV în comunitate şi putem crea o lume mai bună 
pentru noi toţi!
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Din 1985 şi până în prezent, în România au fost diagnosticate 15.085 
de persoane cu HIV/SIDA. Majoritatea cazurilor fac parte din generaţia 
de copii născuţi în perioada 1989 – 1992 şi infectaţi pe cale 
nozocomială (prin utilizarea instrumentarului medical nesteril, prin 
transfunzii de sânge). În 2007, în evidenţa activă erau înregistrate 
7.085 de persoane, diferenţa până la 15.085 �ind constituită din 
persoane care au decedat de-a lungul anilor (majoritatea) şi pacienţi 
pierduţi din evidenţă. Din numărul de pacienţi curent activi, aproape 
6000 sunt tineri cu vârste cuprinse între 15 şi 19 ani, a�aţi la debutul 
vieţii sexuale. Majoritatea trăiesc în familiile de origine şi mai puţini în 
centre de îngrijire, case de tip familial sau apartamente protejate. 

Conform Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii, pentru a a�a numărul real 
de persoane infectate cu HIV trebuie înmulţit cu 15 numărul celor 
diagnosticaţi o�cial.



Fundaţia „Alături de Voi”  România este o organizaţie neguvernamentală, în�inţată în februarie 2002 de către Holt International 
Children’s Services cu �nanţare 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.

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 HIV/SIDA 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 14 
continuă şi în prezent, prin �nanţarea oferită de organisme internaţionale, autorităţi locale şi fonduri proprii. 

Împreună vom da sens vieţii !

Misiunea Fundaţiei „Alături de Voi” 
România o reprezintă îmbunătăţirea 
calităţii vieţii persoanelor infectate 
şi afectate HIV/SIDA.

02 CINE SUNTEM?
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03 SERVICII DIRECTE ÎN DOMENIUL HIV/SIDA 

       Activitatea Fundaţiei „Alături de Voi” România a demarat prin 
derularea serviciului de asistenţă socială şi a serviciului de asistenţă 
maternală, speci�că copilului seropozitiv HIV. Aceste două servicii, 
preluate de la Organizaţia Holt International Children’s Services - 
membru fondator, au venit în sprijinul direct al copiilor a�aţi 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 anul 2007, bene�ciarii Fundaţiei „Alături de Voi” România din 
judeţele Iaşi, Constanţa şi Mures, în funcţie de nevoi, au accesat 
următoarele programe, respectiv servicii:

1. ASISTENŢĂ SOCIALĂ 

Rezultate: 394 de persoane infectate cu HIV, din care 39 care au accesat 
acest serviciu pentru prima dată, au bene�ciat de:

 Consiliere pre şi post testare HIV;
 Informare cu privire la drepturile legale;
 Sprijin �nanciar pentru familiile a�ate în situaţii de criză;
 Facilitare acces la resursele comunitare în domeniu;
 Reinserţie socială a persoanelor seropozitive HIV;
 Reintegrare şcolară a copiilor seropozitivi HIV.

Parteneri: 

 Spitalul de Boli Infecţioase din Iaşi, Constanţa şi Târgu Mureş;
 Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţie a Copilului  
                   Iaşi.

Finanţatori:

 Holt International Children’s Services, USA;
 Mc. Kinsey Company, Germania;
 Fondul Global de Combatere a HIV/SIDA, TBC şi Malarie prin 
                   Unitatea de Management a Ministerului Sănătăţii.
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De serviciile noastre directe bene�ciază 87% dintre persoanele seropozitive 
HIV din judeţul Iaşi, 14% din judeţul Constanţa şi 89% din judeţul Mureş.

SERVICII 
DIRECTE

Asistenţă 
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Burse şcolare
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de terapie 

ocupaţională

Asistenţă 
maternală

Asistenţă 
psihologică

Asistenţă 
socialăUnitate 

protejată 
UTIL DECO



2. ASISTENŢĂ PSIHOLOGICĂ

                   Educaţia pentru sănătate;
 Promovarea sănătăţii şi a unui stil de viaţă sănătos;
 Consilierea speci�că obiectivelor medicale (acceptarea 
                   diagnosticului de infecţie cu HIV, creşterea aderenţei la   
                   tratament, modi�carea stilului de viaţă);
 Evaluarea psihologică în vederea stabilirii terapiei 
                   adecvate;
 Consiliere şi terapie suportivă în regim individual şi în   
                   grup;
 Consiliere în situatii de criză;
 Terapii de scurtă durată, focalizate pe problemă, 
 prevenire terţiară, recuperare şi reeducare.

Parteneri: 

 Spitalul de Boli Infecţioase din Iaşi, Constanţa şi Târgu
                   Mureş;
 Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţie a  
                   Copilului Iaşi.

Finanţatori:

 Holt International Children’s Services, S.U.A.;
 Mc. Kinsey Company, Germania;
 Fondul Global de Combatere a HIV/SIDA, TBC şi Malarie 
                   prin Unitatea de Management a Ministerului Sănătăţii.

3. ASISTENŢĂ MATERNALĂ
 
Rezultate: 9 tineri şi familiile de asistenţi maternali din judeţele 
Constanţa şi Mureş au bene�ciat şi în anul 2007 de:

 Consiliere;
 Dezvoltarea abilităţilor de viaţă independentă;
 Orientare şcolară şi profesională;
 Sprijin material.

Finanţatori:

 Holt International Children’s Services, S.U.A.;
 Fundaţia Moschino, Italia.

O alternativă viabilă la instituţionalizarea copiilor +HIV abandonaţi.
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5. ATELIERE DE TERAPIE OCUPAŢIONALĂ

Rezultate: în anul 2007, doar 62 de tineri din judeţul Iaşi au bene�ciat de 
formare în următoarele meserii:

 Legătorie – tipogra�e;
 Calculatoare;
 Pictură; 
 Artizanat.

La Constanţa şi Târgu Mureş au fost dotate alte 4 ateliere, care vor � 
funcţionale începând cu 2008 (calculatoare, croitorie şi confecţionare 
lumânări decorative). La începutul anului, un număr de 9 tineri bene�-
ciari îşi vor începe activitatea ca şi salariaţi ai fundaţiei, transformând 
atelierele în unităţi protejate, certi�cate de către ANPH.

Detalii cu privire la program pot � obţinute prin 
accesarea site-lui www.shop.alaturidevoi.ro

Parteneri:

 Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţie a Copilului   
 Iaşi.

Finanţatori:

 Fondul Global de Combatere a HIV/SIDA, TBC şi Malarie prin   
                   Fundaţia Romanian Angel Appeal;
 Direcţia de Asistenţă Comunitară Iaşi;
 Fundaţia ECHO, Marea Britanie.

4. CLUBUL TINERILOR

Rezultate: 172 de tineri infectaţi cu HIV şi sănătoşi au bene�ciat de 
următoarele servicii, în cele trei Cluburi ale Tinerilor din Iaşi, Constanţa şi 
Târgu Mureş: 

 Activităţi educative (discuţii pe diverse teme de interes comun, 
                   inclusiv educaţie sexuală şi pentru sănătate);
 Activităţi recreative (cursuri de dans şi de teatru, internet, 
                   plimbări, cinema, confecţionare bijuterii şi decoraţiuni, 
                   petreceri cu diverse ocazii ş.a.); 
 Activităţi pentru dobândirea deprinderilor de viaţă 
                   independentă (cumpărături, gătit, menaj);
 Activităţi sportive (bowling, plimbări cu bicicletele sau cu 
                   rolele, tenis de masă, baschet, volei, badmington, fotbal, 
                   patinaj (ş.a);
 Activităţi ludice (puzzle, dartz, şah, table, CD-uri cu jocuri 
                   pentru calculator, metropolly, monopoly, domino ş.a.);
 Activităţi de voluntariat (campanii de informare, dezbateri, 
                   seminarii şi activităţi administrative ş.a.);
 Evenimente speciale (tabere, excursii, zile de naştere ş.a.).

Parteneri: 

 Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţie a Copilului
                   Iaşi.

Finanţatori:

 Fondul Global de Combatere a HIV/SIDA, TBC şi Malarie prin 
                   Fundaţia Romanian Angel Appeal.
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6. ASISTENŢĂ JURIDICĂ 

Rezultate:

                 12 sesiuni de informare cu privire la reglementările 
                 legislative în vigoare în domeniul HIV/SIDA la care au 
                 participat 300 de persoane infectate şi afectate HIV/SIDA 
                 din judeţele Iaşi, Constanţa şi Mureş;
                 12 dezbateri cu reprezentanţii autorităţilor publice locale 
                 specialişti din domeniul psiho-socio-medical din 12 
                 comune din judeţele Iaşi, Constanţa şi Mureş, unde s-au 
                 înregistrat cele mai frecvente încălcări de drepturi ale
                 persoanelor infectate şi afectate HIV/SIDA; 
                 1 curs de formare în domeniul HIV/SIDA adresat 
                 reprezentanţilor mass media din cele trei judeţe ce a avut                 
                 ca scop implicarea mass mediei în abordarea comprehensivă 
                 a problematicii HIV/SIDA;
                 7 persoane asistate în instanţă pentru încălcări de 
                 drepturi în domeniu;
                 Materiale de promovare a serviciului: pliante, spoturi 
                 radio, pagina de site-ul www.juridic.alaturidevoi.ro 
                 Elaborarea şi tipărirea - broşurii „HIV/SIDA între justiţie şi 
                 normalitate”.

Parteneri:

 Instituţia Prefectului Judeţelor Iaşi, Constanţa şi Mureş.

Finanţatori:
 
 Uniunea Europeană, prin programul PHARE;
 ADV România.

7. BURSE ŞCOLARE

Rezultate: Începând cu luna decembrie 2007 şi până în iunie 2010, un 
număr de 10 tineri infectaţi cu HIV, din judeţul Iaşi, bene�ciază, pentru 
continuarea studiilor, de burse şcolare în valoare de 70 şi 140 de Euro pe 
lună.

Finanţator:

 Mc. Kinsey Company, Germania.

NOTĂ: Toate serviciile directe descrise mai sus continuă şi pe parcursul 
anului 2008.
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04 SERVICII INDIRECTE ÎN DOMENIUL HIV/SIDA 
 

Această componentă a fost iniţiată de ADV România începând cu anul 
2003, ca răspuns la creşterea anuală a numărului de persoane infectate 
cu HIV şi reglementările strategiei naţionale HIV/SIDA, care pun un 
accent deosebit pe partea de prevenire, vizând în special grupurile 
vulnerabile şi comunităţile afectate.

Direcţiile de acţiune pe 2007 ale ADV România, în domeniul prevenirii 
transmiterii infecţiei cu HIV, au fost cu prioritate două şi anume:

1. 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 infecţia HIV şi sindromul SIDA, hepatita B şi C, 
bolile cu transmitere sexuală (BTS), consumul de droguri, plani�care 
familială, educaţie sexuală şi prevenirea discriminării persoanelor care 
trăiesc cu HIV/SIDA. La cerere, se asigură, în cadrul acestui tip de 
campanie, şi posibilitatea efectuării gratuite a testului HIV, prin 
sprijinul Autorităţii de Sănătate Publică. Campaniile se derulează în 
parteneriat cu Inspectoratele Şcolare Judeţene, Autoritatea de 
Sănătate Publică, Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Anti Drog, 
Primăria

Consiliul Local, unităţile  şcolare şi organizaţiile neguvernamentale, în 
special cele studenţeşti. 

În anul 2007, ADV România a înregistrat următoarele rezultate, în 
campaniile de informare şi comunicare, derulate în judeţele Iaşi, 
Constanţa şi Mureş:

     • Elevi – 2263
     • Cadre didactice – 398
     • Părinţi – 546
     • Studenţi – 7231
     • Deţinuţi – 229
     • Persoane din comunitate – 33.860
      TOTAL – 44.527 persoane

În cadrul campaniilor au fost distribuite gratuit un număr de 36.970 de 
prezervative, însoţite de 47.954 de materiale informative, editate sub 
formă de pliante, broşuri, a�şe, semne de carte, ghiduri de bună practică 
ş.a..
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Acest serviciu a fost demarat în luna aprilie 2004, prin �nanţarea 
Fondului Global de Combatere a HIV/SIDA, TBC şi Malarie, în               
parteneriat cu Autoritatea de Sănătate Publică din Iaşi, Constanţa şi 
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, parţial acoperit în maternitatea „Cuza Vodă” Iaşi 
şi maternităţile Sighişoara, Reghin şi Luduş din judeţul Mureş. În anul 
2007, serviciul a fost asigurat doar în judeţele Iaşi şi Mureş.

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

În anul 2007, un număr total de 2.773 de gravide din judeţele Iaşi şi Mureş au bene�ciat de consiliere şi testare HIV:

Acest serviciu nu ar putea � oferit în comunitate fără sprijinul medicilor de familie.

   
 
 

  Trimestrul I   Trimestrul II   Trimestrul III

IAŞI
MUREŞ
TOTAL

     546
     802

     251,392

     170
     296
     466

     248
     285
     533

     208
     218
     426

     1172
     1601
     2773 

   Trimestrul IV     TOTAL
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2. PREVENIREA TRANSMITERII VERTICALE A INFECŢIEI CU HIV (DE LA MAMĂ LA COPIL)

În România, la gravida diagnosticată 
HIV încă din primele luni de sarcină,
 şansele copilului de a nu contacta 
infecţia sunt de 95%.



OPORTUNITĂŢI DE FORMARE PROFESIONALĂ ÎN 
DOMENIUL HIV/SIDA

Pornind de la realitatea că oamenii sunt o resursă importantă în 
prevenirea transmiterii infecţiei cu HIV în comunitate, a consumului 
de droguri şi în combaterea discriminării celor care trăiesc cu HIV, ADV 
România şi partenerii săi au derulat pe parcursul anului 2007 o serie 
de activităţi de formare (şcoală de vară şi cursuri) pentru un număr de 
152 de persoane.

1. CURSURILE DE FORMARE ÎN DOMENIUL 
HIV/SIDA AU FOST DERULATE PENTRU:

 20 de jurnalişti din judeţele Iaşi, Constanţa şi Mureş. Cursul 
„Drepturile şi obligaţiile persoanelor infectate şi afectate HIV/SIDA şi 
re�ectarea în mass media a problematicii HIV/SIDA", a fost realizat in 
perioada 25-27 ianuarie în cadrul proiectului „Servicii de informare, 
consultanţă şi asistenţă juridică pentru persoanele infectate şi 
afectate HIV/SIDA", �nanţat de Uniunea Europeană prin Programul 
Phare şi derulat în parteneriat cu Instituţia Prefectului din cele trei 
judeţe. Jurnaliştii au bene�ciat de formare în domeniul HIV/SIDA cu 
accent pe legislaţie, implicaţii psiho-sociale, re�ectare corectă în mass 
media şi rolul acestora în prevenirea transmiterii infecţiei cu HIV în 
comunitate şi combaterea discriminării celor care trăiesc cu HIV. 
Cursul s-a �nalizat cu identi�carea unui set de principii care să �e 
utilizat în abordarea subiectului HIV/SIDA.

              30 de tineri seropozitivi HIV, membri ai Cluburilor Tinerilor ale 
fundaţiei din Iaşi, Constanţa şi Tg. Mureş. Cursul  „Advocay şi leader-
ship”  a fost desfăşurat în perioada 30 martie - 01 aprilie în cadrul 
proiectului  „Întărirea capacităţii reţelei de tineri care trăiesc cu 
HIV/SIDA”, �nanţat de reprezentanţa UNICEF in Romania.

 În urma acestui curs, participanţii au dobândit noţiuni de campanii de 
advocacy, IEC şi leadership, �ind ulterior implicaţi în derulare de campanii 
locale atât pentru prevenirea transmiterii infecţiei cu HIV cât şi promova-
rea drepturilor persoanelor care trăiesc cu HIV/SIDA. După o lună şi 
jumătate, a avut loc o întâlnire de evaluare a activităţilor derulate în cele 
trei judeţe. O parte dintre tinerii formaţi au devenit voluntari în cadrul 
fundaţiei sau membri în Consiliul Director, activitatea lor continuând şi în 
prezent.

  37 de jurnalişti şi comunicatori pe domeniul HIV/SIDA din 8 
judeţe ale Moldovei. Cursul de formare  „O comunitate informată – o 
comunitate implicată” a fost realizat în perioada 15 – 17 iunie la Iaşi 
pentru participanţii din Galaţi, Vrancea, Neamţ şi Bacău şi în perioada 22 
– 24 iunie, la Piatra Neamţ, pentru participanţii din Iaşi, Vaslui, Suceava, 
Botoşani. Aceste cursuri au fost parte din campania de informare publică 
“O comunitate informată - o comunitate implicată”, �nanţat de Uniunea 
Europeană prin programul Phare în parteneriat cu Liga Studenţilor 
Electrotehnişti Iaşi.

                    20 specialişti în domeniul asistenţei psiho-sociale a 
persoanelor infectate şi afectate HIV/SIDA din Ucraina. Cursul de formare 
în domeniul asistenţei maternale a copilului a�at la risc sau abandonat a 
fost derulat în cadrul proiectului „Dezvoltarea serviciilor sociale în 
domeniul HIV/SIDA” implementat de Holt Ucraina şi �nanţat de USAID. 
ADV România a fost contractată pentru asigurarea acestui curs.   

05
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2. ŞCOALA DE VARĂ

20 de tineri şi 20 de educatori din centre de plasament şi module de tip familial din ţară, 7 copii din Cluburile Tinerilor din Iaşi, Constanţa şi Tg. Mureş.  
Şcoala de Vară „Educaţie între egali în promovarea unui comportament sănătos de viaţă” a fost derulată în perioada 8 - 11 iulie în Iaşi. Aceasta a fost 
cea de-a şasea ediţie, a patra la nivel naţional, derulată cu �nanţare din partea Fondului Global de Combatere a HIV/SIDA, TBC şi Malarie şi 
McKinsey&Company, Germania. 

Detalii cu privire la acest eveniment pot � accesate pe www.scoaladevara.alaturidevoi.ro.
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Fundaţia „Alături de Voi” România a organizat pe parcursul anului 2007 
mai multe dezbateri cu autorităţile 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. 

O altă componentă în care a fost implicată fundaţia a fost cea de 
conştientizare şi implicare a autorităţilor locale în �nanţarea, 
subvenţionarea sau subcontractarea serviciilor sociale la nivelul 
judeţului Iaşi.

Ambele componente au fost derulate ca parte din diferite proiecte, pe 
care le prezentăm în continuare:

  12 dezbateri cu participarea a 180 de reprezentanţi ai 
autorităţilor publice locale şi a specialiştilor din domeniul psiho-socio-
medical din 12 comune din judeţele Iaşi, Constanţa şi Mureş, unde s-au 
înregistrat cele mai frecvente încălcări de drepturi ale persoanelor 
infectate şi afectate HIV/SIDA. Acţiunea a fost derulată în cadrul 
proiectului „Servicii de informare, consultanţă şi asistenţă juridică 
pentru persoanele infectate şi afectate HIV/SIDA” implementat în 
perioada 20 septembrie2006 – 2007. 

Detalii pe www.juridic.alaturidevoi.ro
 
  30 de tineri infectaţi cu HIV implicaţi în activităţi de advocacy 
pentru prevenirea transmiterii infecţiei cu HIV şi combaterea 
discriminării – peste 2000 de persoane au bene�ciat de informare în 
domeniu.

 Acţiunea a fost derulată in judetele Iaşi, Constanţa şi Mureş în cadrul 
proiectului „Întărirea capacităţii reţelei de tineri care trăiesc cu 
HIV/SIDA” implementat în parteneriat cu DGASPC Iaşi în perioada 1 
februarie – 30 iunie 2007 cu asistenţă tehnică şi �nanciară din partea 
Reprezentanţei UNICEF în România. 8 dezbateri cu participarea a 160 
de reprezentanţi ai autorităţilor locale din judeţele Iaşi, Galaţi, Vrancea, 
Bacău, Piatra Neamţ, Vaslui, Suceava şi Botoşani. Acţiunea a fost 
derulată în cadrul campaniei de informare publică „O comunitate 
informată - o comunitate implicată”, implementat în parteneriat cu 
Liga Studenţilor Electrotehnişti Iaşi în perioada 1 decembrie 2006 – 30 
noiembrie 2007 cu �nanţare din partea Uniunii Europene prin 
programul Phare. Detalii pe www.hivsida.ro 

  6 emisiuni cu ascultătorii Radio Iaşi realizate de 6 tineri 
infectaţi cu HIV şi sănătoşi pe tema unui comportament responsabil şi 
sănătos, acceptării şi nediscriminării celor care trăiesc cu HIV/SIDA. 
Acţiunea a fost realizată în cadrul proiectului „Voluntariatul – resursă 
organizaţională” derulat în parteneriat cu Radio Iaşi, CPECA Iaşi şi 
Asociaţia Meşterilor Populari, Iaşi cu �nanţare din partea Consiliului 
Local – Primăria Iaşi.

  2 dezbateri cu autorităţile locale din judeţul Iaşi pe tema 
�nanţării, subvenţionării sau concesionării serviciilor sociale în 
domeniul protecţiei copilului. A fost realizat şi un studiu la nivelul 
sectorului neguvernamental privind contractarea serviciilor sociale. 
Ambele activităţi au fost derulate în cadrul Grupului de Lucru pentru 
Societatea Civilă (GLSC) format din mai multe ONG-uri. Acţiunile au 
făcut parte din proiectul „GLSC” derulat în parteneriat cu Fundaţia 
Serviciilor Sociale Bethany, CARITAS, Fundaţia Star of Hope şi Fundaţia 
Păpădia prin �nanţare FONPC. Detalii pe  www.glsc.alaturidevoi.ro 

06 ADVOCACY
„Probabilitatea de a nu reuşi în luptă nu trebuie să ne descurajeze să 
susţinem cauza care credem a � dreaptă.” 
                                                                                                            (Abraham Lincoln)
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1.         CAMPANIA 
             „ DESCHIDE-ŢI INIMA ! SUNT LA FEL CA TINE ! “

În �ecare an, Fundaţia „Alături de Voi”  România marchează Ziua 
Internaţională de Luptă Anti SIDA. În anul 2007, în lunile noiembrie şi 
decembrie au fost derulate în Centrele ADV România mai multe 
evenimente sub sloganul campaniei naţionale „Deschide-ţi inima! Sunt 
la fel ca tine!”, în parteneriat cu 74 de autorităţi locale, ONG-uri, 
instituţii ale statului, instituţii de învăţământ, mass media care au 
asigurat un impact maxim şi pentru care le mulţumim foarte mult. 
Campania a bene�ciat de �nanţare din partea UNAIDS şi co�nanţare 
ADV România. 

Campania a avut două componente:

 Media:

 Site-ul www.1decembrie.alaturidevoi.ro (peste 2.000 de 
                   vizitatori);
 Newsletter-ul de eveniment, trimis la 1.854 de abonaţi ADV;
 Banner advertising pe site-urile www.inoras.ro (30.000 
                   vizitatori unici) şi www.forumiasi.ro (12.000 vizitatori unici);
 500 de a�şe distribuite;
 13 articole de presă;
 3 emisiuni radio;
 3 emisiuni tv;
 3 conferinţe de presă.

 Activităţi directe:

 6. 000 persoane au bene�ciat de campanii de informare şi
                   comunicare în domeniu;
 50 de persoane s-au testat voluntar pentru HIV;  
 1.500 de persoane au participat în Iaşi la organizarea „fundiţei
                    umane”;
 200 de persoane au participat la Târgu Mureş la un marş 
                   comemorativ şi organizarea fundei umane;
 200 de persoane au participat la Constanţa la un marş   
                   comemorativ şi organizarea fundei umane.

07 CAMPANII DE INFORMARE ŞI 
COMUNICARE ÎN DOMENIUL HIV/SIDA

1 Decembrie,
Ziua Internaţională de Luptă Anti SIDA
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2.           CAMPANA „MĂ IMPLIC PENTRU TINE”

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

Campania derulată în perioada 1 iunie 2006 – 30 mai 2007, a fost una din cele mai ample acţiuni de responsabilizare publică derulată până în 
prezent în Iaşi. Au fost organizate evenimente publice, în care actorii sociali au fost parte din echipa fundaţiei realizând activităţi de voluntariat şi 
promovând mesajul campaniei „Pledăm pentru o comunitate sănătoasă în care persoanele care trăiesc cu HIV sunt acceptate şi nu discriminate!”. 
Peste 22 .500 de persoane au bene�ciat de informaţii în cadrul campaniei, cu implicarea directă a 32 de actori sociali din comunitate (oameni de 
afaceri, politicieni, actori, scriitori, jurnalişti, autorităţi ş.a.).

Campania derulată în parteneriat cu 6 televiziuni, 3 posturi de radio, 7 ziare şi 2 reviste a avut următoarele rezultate:

 32 de lideri din comunitate şi-au alăturat mesajul de suport pentru persoanele cu HIV şi de responsabilizare pentru comunitate;
 72 de ieşeni şi-au spus opinia la „Colţul Vorbitorilor";
 17.000 de persoane au primit informaţii în domeniul HIV/SIDA în cadrul a diferitor campanii de informare şi comunicare;
 278 de sportivi, antrenori şi arbitri şi-au demonstrat suportul pentru cei cu HIV purtând funda roşie la Cupa României la Dans Sportiv;
 7.000 de persoane au bene�ciat de informare în domeniul prevenirii transmiterii infecţiei cu HIV la meciul Poli Iaşi– Dinamo Bucureşti;
 115 persoane convinse de actorii sociali, şi-au făcut testul HIV;
 S-au organizat evenimente în premieră - Colţul Vorbitorilor şi expoziţia quilt-ului.
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La nivel de comunitate:

 S-a adus un volum imens de informaţie;
 S-a modi�cat percepţia privind persoana cu HIV şi s-a demontat ideea că  „pe mine nu mă priveşte"
                   S-a rea�rmat ideea că HIV nu dispare prin discriminare, ci prin educaţie;
                   Multe persoane adulte au inţeles că lupta împotriva transmiterii HIV nu e numai problema tinerilor, ci e o chestiune
                   de educaţie pentru viată;
 Bene�ciarii au găsit noi puncte de sprijin şi au învăţat să relaţioneze mai uşor cu exteriorul, mulţi acceptând să
                   povestească despre ei; 
 ADV România a demonstrat că o comunitate poate să se unească pentru o cauză nobilă aducând împreună oameni
                   cu preocupări diverse şi chiar concurente (politicieni, jurnalişti ş.a.).

Datorită succesului de la Iaşi, începând cu luna martie 2007, campania a fost replicată şi la Târgu Mureş, �ind şi în prezent, în curs de derulare.

Rezultatele campaniei „Mă implic pentru tine” de la Târgu Mureş s-au concretizat în 2007 prin:

 4 actori sociali implicaţi;
 150 de persoane au bene�ciat de o campanie de informare în comuna Band;
 Un rebus de 2,5 m cu termeni din domeniul HIV/SIDA a fost realizat de către Alexandru Toth, actor social în
                   campanie, şi completat de către trecători;
 300 de persoane au avut ocazia să vizioneze spoturi video privind problematica HIV/SIDA în incinta Teatrului Ariel;
 Peste 1.500 de persoane, suporteri la un meci de baschet au bene�ciat de informare şi materiale informative
                   privind prevenirea transmiterii infecţiei cu HIV.
 
Campania „Mă implic pentru tine” este un model de responsabilizare socială, derulată fără �nanţare, în care atât materialele de promovare cât şi 
resursele umane implicate s-au făcut prin contribuţie voluntară.

Rezultatele campaniei au fost recunoscute la nivel naţional:

 2006, Colţul Vorbitorilor – activitate inedită din cadrul campaniei a fost nominalizată la Gala Oameni între Oameni;
 2008, Campania a fost nominalizată la premiul Carol Davila.

Detalii campanie: www.maimplicpentrutine.alaturidevoi.ro 
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3. CAMPANIA  „O COMUNITATE INFORMATĂ – O COMUNITATE IMPLICATĂ”.

Campania a fost realizată în perioada 1 decembrie 2006 – 30 noiembrie 2007 în cadrul proiectului „O comunitate informată – o comunitate 
implicată”, derulat în parteneriat cu Liga Studenţilor Electrotehnişti Iaşi prin �nanţare de la Uniunea Europeană prin program PHARE şi co�nanţată de 
ADV România.
Campania a fost derulată în 8 judeţe din Moldova având două componente:

 Media - spoturi radio, TV, a�şe outdoor, pliante, a�şe, site www.hivsida.ro 
 Activităţi locale - cursuri mass media şi dezbateri cu autorităţile locale.

Rezultate:

 Campania de comunicare: 320 de difuzări ai spotului TV şi radio, 40 de panouri outdoor, 64 machete de presă
                    postate, 80 de a�şe şi 80.000 de pliante distribuite, 28 de emisiuni radio şi TV realizate, site www.hivsida.ro
 Activităţi locale: 8 dezbateri - 167 participanţi; 2 cursuri - 40 jurnalişti formaţi

Prin această campanie am dorit să atragem atenţia asupra discriminării persoanelor infectate şi afectate HIV/SIDA, să aducem un plus de informaţie 
în comunitate şi să îndemnăm societatea la a re�ecta asupra răspunsului la întrebarea: „Dacă ai avea SIDA, Dumnezeu ar refuza sa dea mâna cu tine?”.

Am intrat în dialog cu comunitatea, prin reprezentanţii săi, prin formatorii de opinie şi direct prin mesajele adresate pe mai multe canale. Toate 
informaţiile trimiteau spre continuarea dialogului pe pagina www.hivsida.ro , pagină activă şi în prezent.

Campania s-a adresat persoanelor cu varsta cuprinsă între 15 – 34 de ani; autorităţi publice locale şi reprezentanţi mass-media.

4.            CAMPANIA „2% SEMN DE VIAŢĂ”

În anul 2007, ADV România a derulat în judeţele Iaşi, Constanţa şi Mureş campania „2% semn de viaţă” care a vizat conştientizarea şi determinarea 
persoanelor din comunitate să direcţioneze 2% din impozitul pe venitul global al anului 2006 pentru programe în domeniul HIV/SIDA. Campania a 
avut două componente:

Media

 Conferinţă de presă de lansare campanie;
 Comunicate de presă şi machete de presă.
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                   Online  prin subdomeniul www.doilasută.alaturidevoi.ro şi postare de link-uri şi bannere pe site-uri partenere;
                   Newsletter electronic lunar, trimis la peste 1.500 de abonaţi.

Activităţi directe

 Conferinţă de presă de lansare campanie în judeţele Iaşi, Constanţa şi Mureş;
 Stand de prezentare şi informare în centre comerciale;
 Campanii de informare în diferite instituţii publice (poliţie, societăţi comerciale, autorităţi, instituţii de învăţământ ş.a.);
 Campanii stradale.

Astfel au fost informate peste 3.000 de persoane şi s-a colectat suma de 35.657 lei, care a fost utilizată astfel:

 44.527 de persoane au bene�ciat de campanii de informare şi comunicare pentru schimbarea comportamentului                                                             
                   faţă de persoana infectată cu HIV, dar şi prevenirea transmiterii HIV în comunitate;
 310 tineri infectaţi HIV şi sănătoşi din judeţele Iaşi, Constanţa şi Mureş au bene�ciat de o petrecere de Crăciun,
                   unde împreună au demonstrat că HIV/SIDA nu se transmite prin relaţii sociale.
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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 pentru 
care ne-am în�inţat.

Astfel, în 2007, ADV România a primit un număr de 328 de solicitări de 
voluntariat. În urma selecţiei, şi-au derulat activitatea în baza unui 
contract de voluntariat 66 de persoane: elevi, studenţi, adulţi cu vârsta de 
peste 40 de ani şi chiar bene�ciari ai fundaţiei. Activităţile de voluntariat 
sunt atât pe partea de lucrul direct cu bene�ciarul, cât şi pe partea de 
prevenire.

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 Cluburilor Tinerilor din Iaşi,
                  Constanţa şi Mureş;
                  Realizează activităţi de pregătire a tinerilor la diferite materii 
                  şcolare;
                  Desfăşoară activităţi alături de tinerii seropozitivi în cadrul 
                  atelierelor de terapie vocaţională – pictură, artizanat,
                  legătorie – tipogra�e şi calculatore;
 Se implică în organizarea evenimentelor speciale pentru tineri 
                  (petreceri, tabere, excursii, drumeţii ş.a.);
 Se implică în organizarea cursurilor, conferinţelor, dezbaterilor pe  
                   diferite teme, şcoli de vară;
 Contribuie direct la plani�carea şi derularea activităţilor din cadrul 
                   săptămânii naţionale a voluntariatului şi ziua voluntarului;
 Se ocupă de activităţi administrative. 

08
 În anul 2007, voluntarii au derulat un număr de 5.711 ore, valoarea 
adaugată de activităţile voluntarilor �ind de aproximativ 74.243 lei, 
echivalentul a 3 poziţii full time/12 luni/salar mediu. Randamentul 
investiţiei organizaţiei în programul de voluntariat a fost de 
aproximativ 2,6 unităţi. 

Voluntarii s-au implicat în următoarele arii:

Recunoaşterea programului de voluntariat al fundaţiei în cadrul 
Galei Voluntarilor, organizat de Fundaţia Serviciilor Sociale 
Bethany, s-a realizat prin cele două premii câştigate:

 Organizaţia anului
 Cel mai bun coordonator de voluntari

  
Servicii directe pentru benefciarii fundaţiei

Servicii de prevenire a transmiterii infecţiei cu 

Arii de implicare a voluntarilor

 
 

TOTAL

1635

1374

Formare profesională în domeniu

Evenimente speciale bene�ciari

HIV
1201

516
985Activităţi administrative

TOTAL 5711

VOLUNTARIATUL –  O VALOARE A ORGANIZAŢIEI 
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„ADV mă ajută să �u alături de ei, de semenii mei, cei care nu au avut 
aceeaşi soartă ca şi mine. Prin intermediul fundaţiei pot � alături de 
tinerii care trăiesc cu HIV prin gesturi mărunte, dar atât de impor-
tante când ai nevoie de sprijin!”
                                                                                                                                                                                                 
Ş.R.A.,  21 ani, Târgu Mureş

„Pentru mine voluntariatul înseamnă a oferi ajutor persoanelor a�ate 
în di�cultate, o investiţie în cariera profesională şi o posibilitate de 
dezvoltare a abilităţilor personale, acceptarea unei provocări de a 
descoperi lucruri noi, de a învăţa de la alţii, dorinţa de a-mi face noi 
prieteni, de a � parte a unui grup.... Voluntariatul m-a schimbat în 
bine, mi-am depăşit 60% timiditatea, am învăţat să mă adaptez 
situaţiei, să �u mai responsabilă....” 
                                                                                                                                                                       
Virginia Bîra, 24 ani, Iaşi

“Voluntariatul mă ajută să cunosc foarte mulţi oameni şi să �u 
aproape de persoanele care au nevoie de ajutorul meu.“ 
                                                                                                                                                                             
Georgiana Lazăr, 17 ani, Constanţa

„Voluntariatul la Fundaţia „Alături de Voi” România reprezintă pentru 
mine o activitate pe care o desfăşor cu multă compasiune şi dăruire 
pentru bene�ciarii organizaţiei, în încercarea de a le readuce, câtuşi 
de puţin, zâmbetul pe buze, încrederea în propriile lor forţe şi în 
persoanele care le înconjoară.
                                                                                                                                                                                  
Neaţă Simona,  21 ani, Târgu Mureş

MĂRTURII ALE VOLUNTARILOR

„Să aduci zâmbetul pe buzele unui copil poate părea relativ uşor la o 
primă vedere, şi poate ca tu, cel care citeşti  acum aceste rânduri, nu  
te-ai  gândit  vreodată că acest lucru poate să iţi dea vreo satisfacţie. 
Poate că nu te-ai gândit că există oameni care au nevoie să 
zâmbească, oameni care au nevoie ca tu să �i alături de ei. Pentru că 
mi-am dat seama de acest lucru, pentru că am realizat că pot � de 
ajutor, m-am hotărât să mă implic. Aşa am intrat în ADV România ca  
voluntar, unde am învăţat ce înseamnă „a oferi”, şi „a ajuta”. Am învăţat 
ce înseamnă satisfacţia  zâmbetului celui de lângă tine, şi recunosc, 
m-a schimbat. 

Mă gândesc ce înseamnă pentru mine toată această „poveste” şi îmi 
aduc aminte de toate clipele frumoase de până acum la fundaţie, de 
evenimentele speciale, sau pur şi simplu de zilele când  stăteam 
alături de bene�ciari. Poate că pare insigni�ant, dar a � voluntar nu 
înseamnă pur şi simplu a avea un program într-o organizaţie. 
Înseamnă „depunere“ de sentimente, timp şi  dăruire… Am învăţat  
de la colegii mei de echipă, de la cei care ne coordonează, însă cele 
mai  multe lucruri le-am reţinut de la  bene�ciari. De la ei ştiu acum 
cât de important este să preţuiesc ceea ce am şi ceea ce sunt, şi imi 
place să cred că tot mai mulţi oameni îşi vor da seama de acest  lucru. 
Pentru  tine, cel  care poate te îndoieşti de ceea ce citeşti, �i voluntar! 
Vei şti şi vei simţi cu adevărat ce înseamnă satisfacţia şi mândria de a � 
util!”
                                                                                                                                                                                                 
Eliza Iaţeşen, 19 ani, Iaşi

“ADV-ul este locul unde am găsit o a doua familie, este un loc unde am 
cu cine să vorbesc, unde cineva mă ascultă întotdeauna. Îmi place să 
mă implic şi de aceea am ales să �u voluntar ADV…” 
                                                                                                                                                                                   
Mihai Aligica, 17 ani, Constanţa
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Mass-media o�ine

 67 de articole apărute în reviste şi ziare;
 53 de apariţii TV din care peste 26 au fost emisiuni 
                   realizate;
 85 de apariţii radio din care peste 33 au fost emisiuni 
                   realizate.

Campanii media

 Campania „Mă implic pentru tine” – 
                   www.maimplicpentrutine.alaturidevoi.ro 
 Campania „O comunitate informată – o comunitate 
                   implicată” – www.hivsida.ro 
 Campania „Deschide-ţi inima. Sunt la fel ca tine!” – 
                   www.1decembrie.alaturidevoi.ro 
 Campania „2% semn de viaţă!” – 
                   www.doilasută.alaturidevoi.ro 

Deţinerea de informaţii corecte privind transmiterea infecţiei cu HIV 
este cheia schimbării mentalităţii în comunitate privind acceptarea 
celor care trăiesc cu HIV, dar şi asumarea unui compoortament de 
viaţă responsabil şi lipsit de riscuri.

ADV  România şi-a însuşit acest concept şi a investit în disiminarea 
informaţiei pe cât mai multe canale de comunicare posibile, 
impactând astfel grupuri de bene�ciari cu vârste şi preocupări 
diferite.

Site-ul o�cial al fundaţiei: www.alaturidevoi.ro
 
 52.441 de utilizatori unici în 2007;
 43 de noi membri pe forumul de discuţii;
 12 newslettere electronice, trimise la aproximativ 1.700  
 de abonaţi;
 81 de comunicate de presă postate pe site-ul fundaţiei şi 
                   alte site-uri de comunicare;
 145 de articole apărute cu privire la evenimentele / 
                   programele ADV România;
 45 de publicaţii online monitorizate zilnic;
 488 de articole în domeniul HIV/SIDA postate ca urmare a 
                   monitorizării media on-line;
 8 minisite-uri, subdomenii pentru www.alaturidevoi.ro, 
 create pe diferite teme.
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2. PLIANTE / AFIŞE

 Pliant „Solicită asistenţă” – 6.000 de exemplare
 Pliant „Dacă ai avea SIDA, Dumnezeu ar refuza să dea mâna    
                   cu tine?” – 80.000 de exemplare.
 A�ş „Dacă ai avea SIDA, Dumnezeu ar refuza să dea mâna cu 
                   tine?” – 80 de exemplare.
 Semn de carte privind transmiterea infecţiei cu HIV – 
                   200.000 de exemplare.

3. SPOTURI RADIO / TV

 Spot radio „Solicită asistenţă” – 1.200 de difuzări;
 Spot TV şi radio „Dacă ai avea SIDA, Dumnezeu ar refuza să
                   dea mâna cu tine?” – 320 de difuzări.

4. PAGINI WEB

 www.hivsida.ro
 www.glsc.alaturidevoi.ro 

1. GHIDURI / BROŞURI / RAPOARTE

 „Clubul Tinerilor de la vis la realitate”- ghid practic 
adresat specialiştilor din cadrul organizaţiilor neguvernamentale 
sau guvernamentale care oferă servicii pentru tineri. Realizat în 
iulie 2007 în cadrul proiectului „Întărirea capacităţii reţelei de tineri 
care trăiesc cu HIV/SIDA”, �nanţat de reprezentanţa UNICEF în 
România şi derulat în parteneriat cu D.G.A.S.P.C. Iaşi. Ghidul a fost 
realizat şi distribuit într-un tiraj de 1000 de exemplare;

 „HIV/SIDA între justiţie şi normalitate” – broşură privind 
situaţia respectării drepturilor persoanelor infectate şi afectate 
HIV/SIDA la nivelul judeţelor Iaşi, Constanţa şi Tg. Mureş, adresată 
factorilor de decizie. Realizată în august 2007 în cadrul proiectului 
„Serviciul de Informare, Consultanţă şi Asistenţă Juridică pentru 
persoanele infectate şi afectate HIV/SIDA”, �nanţat de Uniunea 
Europeană prin programul PHARE şi co�nanţat de ADV România. 
Broşura a fost realizată în parteneriat cu Instituţia Prefectului 
Judeţelor Iaşi, Constanţa şi Mureş şi editată 300 de exemplare;

 „Studiu privind contractarea socială a ONG-urilor în Iaşi” - 
realizat în noiembrie 2007 în cadrul proiectului "GLSC (Grupul de 
Lucru pentru Societatea Civilă)" �nanţat de către Federaţia 
Organizaţiilor Neguvernamentale din Protecţia Copilului – FONPC şi 
derulat în parteneriat cu Fundaţia Serviciilor Sociale Bethany, 
CARITAS Iaşi, Fundaţia Star of Hope şi Fundaţia Păpădia.

10 PUBLICAŢII ADV ROMÂNIA
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În data de 10 mai 2007, Petrişor Osta�e, membru în Consiliul Director al ADV România şi, în acelaşi timp, bene�ciar, a primit de la Majestarea Sa 
Regele Mihai I, componenta �nanciară a Premiului „Hanno R. Ellenbogen pentru Citizenship”. Premiul i-a fost acordat Majestaţii Sale Regele de către 
The Prague Society şi Fundaţia Global Panel.

 Premiul „Organizaţia anului” la Gala Voluntarilor, Iaşi, organizată de Fundaţia Serviciilor Sociale Bethany;

 Premiul „Cel mai bun coordonator de voluntari” la Gala Voluntarilor, Iaşi, organizată de Fundaţia Serviciilor Sociale Bethany;

 Nominalizare pentru cel mai bun raport anual – Forumul Donatorilor din România;

 Nominalizarea Campaniei „Mă implic pentru tine”  la premiul Carol Davila;

 Premiul II privind implicarea fundaţiei în comunitatea ieşeană, oferit de către Primăria Iaşi – Direcţia de Asistenţă Comunitară;

 Premiul II privind parteneriatele realizate cu instituţiile deconcentrate, oferit de către Instituţia Prefectului Judeţului Iaşi.

11 DISTINCŢII ŞI MENŢIUNI

23



12 BUGET DE VENITURI ŞI CHELTUIELI
 

 

LEI USD EURO
1 Fondul Global - UMP, MS 261,134

155,099
65,273
41,754
25,311
16,343

268,706
354,841

376,567
7,525
9,360

106,265
19,952
13,000
32,148
4,521
1,959

57,157

107,097
63,609
27,370
16,957
10,002

6,703
110,202
145,528

150,751
3,086
3,839

43,581
8,170
5,332

13,185
1,854

804

23,441

78,246
46,213
19,559
12,511

7,584
4,807

80,516
107,237

110,142
2,255
2,805

31,841
5,969
3,896
9,633
1,355

587

17,127

2 McKensy Kinderhilfe, Germania  
3 HICS, SUA
4 Fundaţia Moschino, Italia 
5 COCI, S.U.A 
6 UNICEF România 
7 Primăria Iaşi - DAC şi CL  
8 UE - PHARE  
9 ECHO, UK

10 Fondul Global - RAA 
11 FONPC
12 UNAIDS   
13 UNODC
14 Recuperare TVA (Trim IV 2006) 
15 Donaţii/sponsorizări
16 Campanii 2%, 3‰ 
17 Autofinanţare
18 Dobândă bancară 

Nota: Veniturile ADV România în 2007 au fost de 1.807.893 lei, 
adică aproximativ 741.511 USD sau 542.372 Euro

CURS MEDIU BNR 2007                                                          2.4383             3.3373

Nota: Cheltuielile ADV România în 2007 au fost de 1.604.834 lei, adică 
aproximativ 658.177 USD sau 480.878 Euro.

CURS MEDIU BNR 2007                                                2.4383           3.3373

Rezultatul exercitiului net �nanciar 2007                                                                         114.814
Valoare mijloace �xe la sfârsitul lunii decembrie 2007                                                 334.534

 

  
 

  
  
 
  
  
  
  

 
  

Obiecte de inventar

8
1,604,834 658,177 480,878

LEI USD EURO
CATEGORII COSTURI

CHELTUIELI PE CATEGORII DE COST - ANUL 2007

1 Resurse umane 591,384
103,065
612,970
128,829
55,313
95,918
6,098

11,256

242,540
42,269

251,392
52,835
22,685
39,338
2,501
4,616

177,204
30,883

183,672
38,609
16,574
28,741
1,827
3,373

2 Sprijin material/financiar/burse scolare
3 Costuri directe
4 Mijloace fixe
5
6 Costuri administrative
7 Comisioane bancare

 Pierderi schimb valutar 
9 T O T A L  
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13 FINANŢATORI, 
PARTENERI ŞI SPONSORI

FINANŢATORI 

 Cherish Our Children International, SUA
 Direcţia de Asistenţă Comunitară Iaşi – Consilul Local
 Holt International Children’s Services, SUA
 Fondul Global de Combatere a HIV/SIDA, TBC şi 
 Malarie prin UMP – Ministerul Sănătăţii
 Fondul Global de Combatere a HIV/SIDA, TBC şi 
 Malarie prin UMP – Ministerul Sănătăţii prin Fundaţia
                     Romanian Angel Appeal
 Fundaţia ECHO, UK
 Fundaţia Moschino, Italia
 Kinderhilfe Rumänien e.V.c/o McKinsey & Company
 Primăria municipiului Iaşi – Consiliul Local
 Reprezentanţa UNICEF în România
 UNAIDS
 UNODC
 Uniunea Europeana prin programul PHARE

SPONSORI

 BISERICA BAPTISTĂ, TG-MUREŞ – DL CHICIUDEANELIAN
 CENTRUL DE RESURSE ALPHA TRANSILVANĂ 
 COMAPANIA NAŢIONALĂ ADMINISTRAŢIA PORTURILOR 
                     MARITIME S.A. CONSTANŢA
 HOTEL CONTINENTAL TG.MUREŞ
 HOTEL UNIREA IAŞI
 PRIMĂRIA TG.MUREŞ
 PEPSI COLA 
 PSI ROMÂNIA 
 RELAD PHARMA  S.A. 
 ROCHE ROMÂNIA S.R.L. 
 S.C. ALEXANDRA FARM S.R.L
 

 SC ASCOM  BOTEZAN S.R.L
 S.C. CARREFOUR ROMÂNIA S.A.
 S.C. COCA-COLA HBC ROMANIA S.R.L.
 S.C. CONSOR S.A.
 S.C. FIDES L&H S.R.L.
 S.C. LUCIANO & FIGLIO S.R.L.
 S.C. SERVICE GROUP S.R.L. 
 S.C. TRANSPARENŢA S.R.L.
 S.C. VEL PITAR S.R.L.
 TH INVEST JUNIOR 
 

 

PARTENERI

 Autoritatea de Sănătate Publică
 Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Anti Drog
 Compartimentul de Prevenire al Poliţiei Judeţene
 Direcţia de Asistenţă Comunitară
 Direcţia de Asistenţă Socială şi Protecţie a Copilului
 Direcţia de Muncă, Solidaritate Socială şi Familie
 Inspectoratul Şcolar
 Instituţia Prefectului
 Mass media
 ONG-uri
 Penitenciarul de Maximă Siguranţă
 Primăria şi Consiliul Local
 Spitalul de Boli Infecţioase

 



14 CONTACT ADV ROMÂNIA 

La sfârştul anului 2007, echipa ADV România era formată din:

• Consiliul de Administraţie (funcţii onorifice) – 4 membri;
• Angajaţi – 26 de persoane (22 – normă întreagă şi 4 – normă parţială);
• Voluntari activi – 66 de persoane.

ADV România este acreditată ca furnizor de servicii sociale prin Certificatul nr. 0006245, seria A/12.05.2006, emis de DMSSF Iaşi şi ca furnizor de 
formare profesională prin Decizia nr. 173/29.03.2007, emisă de Consiliul Naţional de Formare Profesională a Adulţilor.

Menţionăm că, începând cu anul 2004, fundaţia 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,  FOND, Romanian Harm Reduction Network, Reţeaua de arte „Împreună”, International AIDS Society,   
AIDS Action Europe, People living with HIV/AIDS, International Women’s Health Coalition.

Centrul Naţional Iaşi

Sediul juridic - Iaşi, str. Vovideniei nr.10, cod. 700079
Adresa poştală – Iaşi, bd. Chimiei nr.12, cod 700393 
Tel./fax 0232-275568; Mob. 0745/609209
E-mail:  office@alaturidevoi.ro   
Persoane de contact: 
Angela Achiţei, Preşedinte Executiv
Manuela Iftimoaei, Director Programe
 Alina Padureţ, Director Centru

Centrul Constanţa 

Constanţa, str. Ion Tăutu, nr.16 
Tel/fax 0241-670350, Mob. 0741/232527
E-mail: advct@alaturidevoi.ro 
Persoana de contact: Mirela Ivan, Director Centru

Centrul Târgu Mureş 

Târgu Mureş, str. Spitalul Vechi Nr 4, cod. 540089
Tel./fax 0265/254987; Mob. 0742/486198
E-mail: advms@alaturidevoi.ro  
Persoana de contact: Ciulea Carmen, Director Centru
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  As the grand-father of one of our bene�ciaries who died just several 
days after she turned 19: "Alina lived through the foundation, through 
what you did for her, through the people who have always been by her 
side” ...  Almost 6 000 young people in Romania, living with HIV/AIDS 
and need our support …, young people who were born healthy and 
became infected inside the health care system! Unfortunately, the 
number of new infections is increasing each year, the most frequent 
way of transmission being sexual. According to o�cial statistics, since 
1995, in Romania there have been diagnosed 15 085 cases of people 
with HIV/AIDS. The real numbers could be 10 or even 15 times bigger, 
according to the World Health Organization.   

Close to the Alaturi de Voi (Close to You) Romania Foundation are not 
just the bene�ciaries of our services, but also the big number of 
�nancers, partners and collaborators. Our orientation to quality has 
brought well-deserved acknowledgements at local and national level, 
while the presence of well-oriented and well-trained volunteers is 
visible is almost all the activities developed. 

We invite you to read the history of 2007 at the Alaturi de Voi (Close to 
You) Romania Foundation. We wish to thank our bene�ciaries who 
give meaning to our professional existence, the �nancers who trusted 
us and made dreams come true; the partners and collaborators who 
joined us and directly contributed to improving the live of those in 
need; the volunteers without whom we could not have made it and 
who opened their hearts and changed with us …. The community we 
serve …   
  

Angela Achitei,
President, the Alaturi de Voi (Close to You) Romania Foundation

In 2007, the Alaturi de Voi (Close to You) Romania Foundation 
celebrated �ve years since its establishment as an answer to the need 
of new, comprehensive services to combat HIV/AIDS. With the mission 
of improving the quality of life of HIV/AIDS-infected and a�ected 
people, the foundation o�ers constant services in three counties from 
Romania: Iasi, Constanta and Mures, at the same time developing 
other national or international projects.   

To us, the year that passed meant a development of the services 
o�ered the adaptation of these services to best answer the existing 
needs, an increase in the number of bene�ciaries, a transfer of 
experience in the Republic of Moldova and in Ukraine, as well as the 
development of a new component - social economy. 
Considering the complexity of the issue, the foundation develops 
programs on several levels: working directly with HIV/AIDS-infected 
and a�ected people through psychological and social assistance, the 
Youth Club, the Vocational Workshops, scholarships. Another type of 
intervention is preventing the transmission of the HIV infection in the 
community through information and behavior change communication 
campaigns, capacity building for specialists working in the �eld and 
last but not least, advocacy for promoting and respecting the rights of 
people living with HIV/AIDS.     
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THE CONTEXT OF HIV/AIDS IN ROMANIA01
Other than the problems caused by this incurable disease, they are 
confronted every day with the intolerance and the lack of information 
and education of the people around them, generating sometimes 
primitive manifestations of discrimination. They are denied access into 
public schools, they are refused health care services and sometimes 
have to leave the communities in which they are living. Stigma and 
discrimination are for many of them more di�cult to bear than the 
disease itself. 
Discrimination prevents HIV-infected/AIDS-sick people from living a 
normal life in society, forcing them to hide their diagnosis and even 
avoiding knowing it. At the same time, the stigma generated by 
HIV/AIDS perpetuates an unjusti�ed fear towards this subject, towards 
being informed or taking the test, while discrimination may determine 
or force HIV-positive people to adopt risky behaviors. To an equal extent, 
discrimination and stigma of HIV-infected / AIDS-sick people prove to 
be the most di�cult obstacles that can be met in programs for 
preventing the transmission of the HIV infection.   
 
Everyone can contribute to preventing the situations of 
marginalization or exclusion and we can o�er HIV-positive 
people the chance to learn and live in an unprejudiced 
society. On the other hand, by adopting a healthy, risk-free 
life style, we can prevent the transmission of the HIV infec-
tion in the community 

30

Since 1995, in Romania there have been diagnosed 15 085 cases of 
people with HIV/AIDS. Most of these cases are of children born 
between 1989 – 1992, infected through nosocomial transmission 
(through improperly sterilized medical equipment or blood transfu-
sions). In 2007, the active evidence registered 7 085 people, the 
di�erence up to the number mentioned above being people who have 
died throughout the years (the majority) and patients lost from 
evidence. Of the currently active patients, almost 6000 are young 
people of ages between 15 and 19, at the beginning of their sexual life. 
Most of them are living in their biological families, fewer of them living 
in placement centers, family-type modules or in protected apartments.  
According to the World Health Organization, in order to know the real 
number of HIV-infected people, we have to multiply by 15 the number 
of o�cially diagnosed cases. 



The Alaturi de Voi (Close to You) Romania Foundation is a non-governmental organization, established in February 2002 by Holt Interna-
tional Children’s Services with �nancing from USAID, as an answer to the need for support expressed by HIV/AIDS-infected and a�ected 
people and preventing the transmission of the HIV infection in the community. The national headquarters of the foundation is in Iasi, 
with branches in Constanta and Tg. Mures.  

Mission and strategic objectives 

The mission of the foundation – to improve the quality of life of the HIV/AIDS-infected and a�ected people from Romania. In view of 
reaching this mission, the Alaturi de Voi (Close to You) Romania Foundation develops its activity having in mind 4 strategic objectives: 

1. To directly answer the needs of HIV/AIDS-infected and a�ected people; 
2. To contribute to preventing the transmission of the HIV/AIDS infection in the community; 
3. To support the capacity building of social actors involved in the �eld of HIV/AIDS;  
4. To promote the observation and defense of the rights of HIV/AIDS-infected and a�ected people.

During 5 years (2002-2007), the foundation developed 24 projects / programs in the �eld, out of which 14 are being continued through 
�nancing o�ered by international organizations, local authorities and our own funds.   

Together we’ll give life meaning! 

The mission of the Close to You 
Romania Foundation - to improve 
the quality of life of the HIV/AIDS - 
infected and a�ectedpeople from 
Romania.

02 WHO ARE WE?
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03 DIRECT SERVICES IN THE FIELD OF HIV/AIDS
 

The activity of the Alaturi de Voi (Close to You) Romania Foundation 
started with the development of two services taken over from the Holt 
International Children’s Services Organization, our founding member – 
the service of social assistance and the service of foster care for the 
HIV-positive child. These services came as a direct support for children 
at risk or abandoned as result of their HIV/AIDS diagnosis and they 
supported the child’s maintenance within the biological family or 
�nding a family-type alternative for abandoned children, especially for 
those abandoned in medical units. 
In time, the changes around the HIV/AIDS issue led to the development 
of new services that would best answer the existing needs. 
According to their needs, the bene�ciaries of the Alaturi de Voi (Close 
to You) Romania Foundation from the Iasi, Constanta and Mures 
counties accessed in 2007 the following programs and services:

1. SOCIAL ASSISTANCE 

Results: - 394 HIV-infected people, out of which 39 people accessing this 
service for the �rst time bene�ted of: 

                   Pre and post test counseling; 
 Information with respect to the legal rights;
 Financial support for families in crisis situations;
 Facilitating the access to community resources in the �eld;
 Social reinsertion of HIV-infected people;
 Reintegration in school of HIV-positive children;

Partners: 

 The Infectious Diseases Hospitals in Iasi, Constanta and Targu- 
                   Mures;
 The General Department of Social Assistance and Child   
                   Protection in Iasi.

Financers:

 Holt International Children’s Services, USA;
 McKinsey&Company, Germany;
 The Global Fund to Fight HIV, TB and Malaria through the 
                   Global Fund Project Management Unit within the Romanian 
                   Ministry of Health.
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2. PSYCHOLOGICAL ASSISTANCE

    Results: – 2751 counseling sessions of individual or group 
    therapy aiming at:
 
 Health education;
 Promoting health and a healthy life style;
 Counseling speci�c to medical objectives (acceptance 
                   of HIV diagnosis, increasing the adherence to treatment, 
                   changing the life-style);
 Psychological evaluation in view of establishing a proper    
                   therapy;
 Individual or group counseling and therapy;
 Counseling through crisis situations;
 Short-term therapy focusing on the issue, prevention,  
                   recovery and re-education.

Partners: 

 The Infectious Diseases Hospitals in Iasi, Constanta and  
 Targu Mures;
 The General Department of Social Assistance and Child 
                   Protection in Iasi .

Financers:

 Holt International Children’s Services, USA;
 McKinsey&Company, Germany;
 The Global Fund to Fight HIV, TB and Malaria through the  
                   Global Fund Project Management Unit within the
                   Romanian Ministry of Health.

3. FOSTER CARE 
 
Results: - 9 young people and their foster families from the Constanta 
and Mures county bene�ted in 2007 of:  

 Counseling;
 Development of independent life skills;
 School and professional orientation;
 Financial support.

Financers:

                   Holt International Children’s Services, USA;
 The Moschino Foundation, Italy.

A viable alternative to establishment of HIV positive children.
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5. VOCATIONAL WORKSHOPS 

Results: - in 2007, only 62 young people from the Iasi county bene�ted of 
training in the following lines of work: 

 Book-binding and printing; 
 Computer use;
 Painting; 
 Arts and crafts.

In Constanta and Targu Mures, the workshops were equipped to become 
functional in 2008 (computer use, tailoring and decorative candles). At 
the beginning of 2008, 9 young bene�ciaries will begin their activity as 
employees of the foundation, thus turning the vocational workshops into 
protected units certi�ed by the National Authority for Disabled People.

For further details on the program, please access the site 
www.shop.alaturidevoi.ro

Partners: 

 The General Department of Social Assistance and Child 
                    Protection in Iasi. 

Financers:

 The Global Fund to Fight HIV, TB and Malaria through the 
                   Romanian Angel Appeal Organization;
 The Department of Community Assistance, Iasi;
 ECHO Foundation, UK.

4.           THE YOUTH CLUB

Results: - 172 HIV-infected and healthy young people bene�ted of the 
following services within the three Youth Clubs in Iasi, Constanta and 
Mures:

 Educational activities (conversations on di�erent subjects of 
                   common interest, including sexual and health education);
 Recreational activities (dancing and acting classes, searching 
                   the internet, walks in the city, going to cinema, making 
                   jewelry and decorations, parties on di�erent occasions, etc.);
 Activities for acquiring independent life skills (shopping,   
                   cooking, household activities);
 Sports activities (bowling, riding the bicycle or the roller 
                   skates, ping pong, basketball, volleyball, badminton, football, 
                   skating, etc.);
 Play activities (puzzle games, darts, chess, backgammon, 
                   computer games, Metropolly, Monopoly, domino, etc.);
 Volunteering activities (information campaigns, debates, 
                   seminars and administrative activities, etc.);
 Special events (camps, trips, celebrating birthdays, etc.).

Partners: 

 The General Department of Social Assistance and Child               
                   Protection in Iasi.

Financers:

 The Global Fund to Fight HIV, TB and Malaria through the 
                   Romanian Angel Appeal Organization.
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6. JURIDICAL ASSISTANCE

Results:

                   12 information sessions regarding on-going legislative 
                   regulations in the �eld of HIV/AIDS, which were attended by 
                   300 HIV/AIDS-infected and a�ected people from the Iasi, 
                   Constanta and Mures counties; 
 12 debates with representatives of local public authorities and 
                    specialists from the psychological, social and medical �elds   
                    from 12 communes from the Iasi, Constanta and Mures 
                    counties, in which there were registered the most frequent 
                    violations of the rights of HIV/AIDS-infected and a�ected 
                    people; 
 1 training in the �eld of HIV/AIDS addressing representatives of  
                    the mass-media from the three counties, which had as goal to 
                    involve the mass-media in a comprehensive approach of 
                    HIV/ADS issues; 
 7 persons bene�ted of legal assistance in front of the court of                 
                   law for the violation of their rights;
 Materials for promoting the service: �yers, radio ads, the 
                   website www.juridic.alaturidevoi.ro 
 Elaboration and printing of the brochure "HIV/AIDS between  
                   justice and normality".

Partners:

 The Prefect’s Institution from the Iasi, Constanta and Mures 
                   counties 

Financers: 
 
 he European Commission through the Phare program 
 The Alaturi de Voi (Close to You) Romania Foundation 

7. SCHOLARSHIPS

Results: - Starting with December 2007 until June 2010, 10 HIV-infected 
young people from the Iasi county bene�t of scholarships for continuing 
their studies. The amount given each month varies between 70 and 140 
Euro/month.  

Financer:

 McKinsey&Company, Germany;

NOTE: All direct services depicted above are being continued in 2008.
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04 INDIRECT SERVICES IN THE FIELD OF HIV/AIDS 
 

Our foundation initiated this component in 2003, as an answer to the 
annual increase in the number of HIV-infected people and in agree-
ment with the national strategy in HIV/AIDS, which places an impor-
tant accent on prevention, aiming especially at groups at risks and the 
communities a�ected.  

In the �eld of preventing the transmission of the HIV infection, the 
Alaturi de Voi (Close to You) Romania Foundation acted in two 
directions:  

1. PREVENTING THE TRANSMISSION OF THE HIV  
 INFECION IN THE COMMUNITY

This type of intervention takes place through IEC (information, 
education and communication) campaigns and through BCC (behavior 
change communication) campaigns addressing pupils, young people, 
teachers, parents, convicts, students, authorities and people from the 
community. According to the target group and the level of information 
they have, the accent is placed on information about HIV/AIDS; 
hepatitis B and C; sexually transmitted infections (STI); drug use; 
family planning; sexual education and preventing the discrimination of 
people living with HIV/AIDS. Upon request, the people present at the 
campaign can also do take the HIV test free, with support from the 
Public Health Authority. The campaigns are being developed in 
partnership with: the School District Authorities; the Public Health 
Authorities; the Center for Prevention,Evaluation and Counseling 
against the Use of Drugs; the City Hall – the Local Council, schools and 
other nongovernmental organizations.

Results of the campaigns developed in the Iasi, Constanta and Mures 
counties in 2007:

• Pupils – 2263
• Teachers – 398
• Parents – 546
• Students – 7231
• Convicts – 229
• People from the community – 33,860
• TOTAL – 44,527 people

During information campaigns there were distributed 36 970 condoms 
accompanied by 47 954 informative materials edited in the form of flyers, 
brochures, book marks, guidelines, etc. 

These campaigns are financed 30-40% from funds ensured by financers 
such as UNICEF Romania and McKinsey&Company from Germany. The rest 
of the �nancing is ensured through volunteers’ involvement and own 
funding, especially from funds gathered within the 2% campaigns, 
through which taxpayers can redirect this percentage of the tax on 
income to a non-governmental organization. 
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The service started in April 2004, through the �nancing o�ered by the 
Global Fund to Fight against HIV/AIDS, TB and Malaria, in partnership 
with the Public Health Authorities from the Iasi, Constanta and Mures 
counties. The goal of this service is to prevent the transmission of the 
HIV infection from mother to child through ensuring the free HIV test 
in the �rst quarters of pregnancy and after the pre HIV test counseling. 
The program addresses especially pregnant women from rural areas, 
but not just them. There is ensured a permanent team made up by a 
counselor from the CTY Foundation and a nurse from the Public Health 
Authority who go at the health care facilities from villages and ensure 
this service free. This service is covered partially in the Cuza Voda 
Maternity from Iasi and in the Maternities from Sighisoara, Reghin and 
Ludus in the Mures county. In 2007, the service was ensured only in the 

In case the pregnant woman is diagnosed as being HIV-positive in the 
�rst quarter of pregnancy, there can be taken precaution measures, thus 
the chances of the child for not becoming infected with HIV are 95% in 
Romania. The pregnant women diagnosed as being HIV-positive can 
bene�t upon request of a package of social and psychological services 
o�ered by CTY through our counseling rooms. This makes it a lot easier 
for the pregnant women diagnosed as being HIV-positive to overcome 
the crisis situation caused by diagnosis disclosure, specialists can prevent 
the abandonment of the child, there is o�ered support in obtaining the 
legal rights, material support and health education.   

In 2007, 2773 pregnant women from the Iasi and Mures counties bene�ted of counseling and testing for HIV:

We would be unable to o�er this service in the community without support from general practitioners

   
 
 

  Quarter I   Quarter II   Quarter III

IASI
MURES
TOTAL

     546
     802

     251,392

     170
     296
     466

     248
     285
     533

     208
     218
     426

     1172
     1601
     2773 

   Quarter IV     TOTAL
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2. PREVENTING THE VERTICAL (MOTHER TO CHILD) TRANSMISSION OF THE HIV INFECTION

In Romania, in the case of the pregnant woman
diagnosed as being HIV-positive in the �rst quarter of pregnancy,
the chances of the child of not being
infected with HIV are 95%.



OPPORTUNITIES FOR CAPACITY BUILDING IN THE 
FIELD OF HIV/AIDS  

Starting from the reality that people are important resources for 
preventing the transmission of the HIV infection and drug use in the 
community, as well as for combating the discrimination of people 
living with HIV, CTY Romania and its partners developed during 2007 
several capacity-building activities such as: Summer Schools and 
trainings addressing 152 people.   

1. Trainings in the �eld of HIV/AIDS for: 

 20 journalists from the Iasi, Constanta and Mures counties. 
The training “The rights and obligations of HIV/AIDS-infected and 
a�ected people and the re�ection in the mass-media of HIV/AIDS-
related issues” took place during January 25-27, being developed 
“Services of Information, Consultancy and Juridical Assistance for 
HIV/AIDS-infected and a�ected people”, �nanced by the European 
Commission through the Phare program and developed in partner-
ship with the Prefect’s Institutions from the three counties. The 
journalists bene�ted of training in the �eld of HIV/AIDS, with focus on 
legislation, psychological and social implications, the correct 
re�ection in the mass-media of this topic and the role of the media in 
preventing the transmission of HIV in the community and in combat-
ing the discrimination of people living with HIV. The training ended 
with the identi�cation of a set of principles to be used when 
approaching the subject of HIV/AIDS. 

             30 HIV-positive young people who are members of the 
network of Youth Clubs of our foundation in the Iasi, Constanta and 
Mures counties. 

 The training took place during March 30 – April 1 being developed 
within the project "Strengthening the capacity of the network of young 
people living with HIV/AIDS" �nanced by UNICEF Romania. During the 
training, the participants acquired information about advocacy, informa-
tion, education and communication campaigns and leadership 
campaigns. After having attended the training, the young people were 
involved in developing local campaigns for the prevention of the HIV 
transmission, as well as for promoting the rights of people living with 
HIV/AIDS. One and a half months later, there took place a meeting for 
evaluation of the activities developed in the three counties. Some of the 
young people trained on this occasion became volunteers of the 
foundation or members of the Youth Council, there activity being 
continued. 

  37 journalists and communicators in the �eld of HIV/AIDS from 
the 8 counties of the Moldova region. The training “A community 
informed – a community involved” took place during June 15-17 in Iasi 
for participants from the Galati, Vrancea, Neamt and Bacau counties and 
during June 22-24 for participants from the Iasi, Vaslui, Suceava and 
Botosani counties. The trainings were part of the public information 
campaign “A community informed – a community involved”, �nanced by 
the European Commission through the Phare program, in partnership 
with the League of Students at the Electro-technical Faculty in Iasi.  

                    20 specialists in psychological and social assistance of 
HIV/AIDS-infected and a�ected people from Ukraine. The training in 
foster care for the child at risk or abandoned took place within the project 
"Development of social services in the �eld of HIV/AIDS" implemented by 
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2. The Summer School

20 young people and 20 educators from placement centers and from family-type modules from Romania and 7 children from the Youth Clubs in Iasi, 
Constanta and Tg. Mures. The Summer School “Peer education for promoting a healthy life-style” took place during July 8-11 in Iasi. It was the sixth 
edition of the Summer School, for the fourth time at national level. The Summer School was developed with �nancing from the Global Fund to Fight 
HIV, TB and Malaria McKinsey&Company, Germany. 

Details about the event can be found at www.scoaladevara.alaturidevoi.ro   
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In 2007, the Alaturi de Voi (Close to You) Romania Foundation 
organized several debates with local authorities which had as goal to 
increase their awareness and involvement in preventing the transmis-
sion of the HIV infection in the community, as well as to promote and 
defend the rights of people living with HIV.  Another component in 
which we got involved was that of raising the awareness and involve-
ment of the local authorities in view of �nancing, subsidizing or 
subcontracting social services in the Iasi county. 

Both components were developed as part of di�erent projects: 

 12 debates attended by 180 representatives of the local  
public authorities and by specialists in the psychological, social, 
medical �elds from 12 communes from the Iasi, Constanta and Mures 
counties, in which there were registered the most frequent violations 
of rights of the HIV/AIDS-infected and a�ected people. The activity 
took place within the project "Services of information, consultancy and 
juridical assistance for HIV/AIDS-infected and a�ected people", 
implemented during September 20, 2006 - September 20, 2007.
Details at www.juridic.alaturidevoi.ro.  

                  30 HIV-infected young people involved in advocacy activities  
for preventing the transmission of the HIV infection and for combating  
discrimination - over 2 000 people bene�ted of information in the 
�eld.The activity took place in the Iasi, Constanta and Mures counties 
within the project “Strengthening the capacity of the network of young 
people living with HIV/AIDS", implemented in partnership with the 
General Department of Social Assistance and Child Protection. The 
project was developed during February 1- June 30, 2007 with the 
technical and �nancial assistance of UNICEF Romania. 

                    8 debates attended by 160 representatives of local authori-
ties from the Iasi, Galati, Vrancea, Bacau, Neamt, Vaslui, Suceava and 
Botosani counties. The activity took place within the public informa-
tion campaign "A community informed - a community involved",  
implemented in partnership with the League of Students in Electro-
techniques from Iasi during December 1, 2006 - November 30, 2007, 
with �nancing from the European Commission through the Phare 
program. Details at www.hivsida.ro.

   6 radio shows with listeners of the Regional Radio Station. 
The shows were made by 6 HIV-infected and healthy young people and 
dealt with a healthy life style, with the acceptance and 
non-discrimination of people living with HIV/AIDS. The activity took  
place within the project "Volunteerism - an organizational resource" 
developed in partnership with the Regional Radio Station, the Center 
for Evaluation, Prevention and Counseling against the Use of Drugs and 
the Craftsmen' Association from Iasi, with �nancing from the Local 
Council - the Iasi City Hall.    

  2 debates with the local authorities from the Iasi county on 
the subject of �nancing or subsidizing social services in the �eld of 
child protection. There was also drawn a study within the 
non-governmental sector regarding the contracting of social services.  
Both activities were developed within the Work Group for the Civil 
Society made up by several local NGOs, part of the project with the 
same title developed in partnership with the Bethany Foundation for 
Social Services, CARITAS Iasi, Star of Hope and the Papadia Foundation, 
bene�ting of �nancing from FONPC. 
Details at www.glsc.alaturidevoi.ro .

06 ADVOCACY IN THE FIELD OF HIV/AIDS
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„The probability that we may fail in the struggle ought not to deter us from 
the support of a cause we believe to be just.” 
                                                                                                            (Abraham Lincoln)



 1.           THE CAMPAIGN 
               "OPEN YOUR HEART! I AM THE SAME AS YOU!”

Each year, the Alaturi de Voi (Close to You) Romania Foundation 
celebrates World AIDS Day. In 2007, in November and December, in the 
three sites of the foundation there were developed several events 
under the slogan of the national campaign "Open your heart! I am the 
same as you!". The events took place in partnership with 74 local 
authorities, NGOs, government institutions, learning institutions, the 
mass media, fact which ensured the maximum impact of the activities, 
for which we thank them very much. The campaign bene�ted of 
�nancing from UNAIDS and of co-�nancing from the Alaturi de Voi 
(Close to You) Romania Foundation. 

The campaign had two components: 

 The media:

 Site www.1decembrie.alaturidevoi.ro (over 2 000 visitors);
 The event newsletter sent to 1 854 subscribers;
 The advertising banner on the sites www.inoras.ro (30 000 
                   sole visitors) and www.forumiasi.ro (12.000 sole visitors);
 500 posters distributed;
 13 press articles;
 3 radio shows;
 3 television shows;
 3 press conference.

 Direct Activities:

 6 000 bene�ted of information and communication 
                   campaigns in the �eld;
 50 voluntarily took the HIV test;  
 1500 people were involved in Iasi in "the human ribbon";
 200 people participated in Tg. Mures in a commemorative 
                    march and in the making of a human ribbon;
 200 people participated in Constanta in a commemorative 
                    march and in the making of a human ribbon.

07 INFORMATION AND COMMUNICATION CAMPAIGNS 
IN THE FIELD OF HIV/AIDS 

1st December,
World AIDS Day
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2.            THE CAMPAIGN “I GET INVOLVED FOR YOU” 

The campaign “I get involved for you!” was the initiative of a group of people from the mass-media and from the Alaturi de Voi (Close to You) Romania 
Foundation, which aims at involving social actors from among important decision makers from the highest levels of the community from Iasi, in view 
of preventing the transmission of the HIV infection and of combating the discrimination and marginalization of people living with HIV.   

The campaign was developed during June 1, 2006 - May 30, 2007 and was one of the biggest events on social responsibility developed in Iasi until 
the present. There were organized public events, in which the social actors involved in the campaign were part of our team, developing volunteer 
activities and promoting the message of this campaign - "a healthy community in which the HIV-positive people are accepted and not discrimi-
nated". Over 22 500 people bene�ted of information within this campaign with the direct involvement of 32 social actors from the community 
(executives, politician, actors, writers, journalists, authorities etc.).

The campaign was developed in partnership with 6 television stations, 3 radio station, 7 newspapers and 2 magazines and had the following results: 

 32 decision makers joined with us in their message of support for HIV-infected people and of responsibility for the community;
 72 people from Iasi expressed their opinions at "The Speaker's Corner";
 17 000 people received information in the �eld of HIV/AIDS during di�erent information and communication campaigns;
 278 sportsmen, trainers and referees demonstrated their support by wearing the red ribbon at the Romanian Cup in Sports Dancing;
 7 000 people bene�ted of information in the �eld of preventing the transmission of the HIV infection during the football match between de 
                   Poli Iasi – Dinamo Bucharest;
   115 people took the HIV test, being convinced by social actors to do so; 
 There took place other �rst time events - the Speaker's Corner and the exhibition of the quilt.
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At community level:

 A lot of information o�ered;
 The way in which HIV-positive people are seen changed and we got rid of the idea "this does not concern me";
 We restated the idea the HIV does not go away if we discriminate, only if we educate;
 Many adults understood that the �ght against the transmission of HIV is an issues concerning not only youth, being a matter of education 
                   for life;
 The bene�ciaries found other ways of support and learned to better communicate with the exteriors, many of the them accepting to tell 
                   their stories; 
 We proved that the community could come together for a noble cause bringing together people with di�erent preoccupations and lines of 
                    interest (politicians, journalists etc.).

Because of the success of this campaign in Iasi, in March 2007 we started replicating it in Tg. Mures, where it is still being developed.

The results of the campaign in Targu Mures, in 2007: 

 4 social actors involved;
 150 people bene�ted of an information campaign in the Band commune;
 one of the social actors in the campaign, Alexandru Toth, drew a crossword puzzle of 2.5 m, which was �lled in by passers-by;
 300 people were able to watch video ads on subjects related to HIV/AIDS at the Ariel Theatre;
 Over 1500 people attending a basketball match bene�ted of information and informative materials in the �eld of preventing the 
                    transmission of the HIV infection.

The campaign "I get involved for you" is a model of social responsibility without �nancing, within which the human resources and the materials were 
made through voluntary contribution.    

The results of the campaign were acknowledged at national level:   

 2006, The Speaker's Corner – new activity within the campaign was nominated at the Gala Human among Humans;
 2008, The campaign was nominated for the Carol Davila Award. 

For further details about the campaign: www.maimplicpentrutine.alaturidevoi.ro
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3. THE CAMPAIGN “A COMMUNITY INFORMED - A COMMUNITY INVOLVED”

The campaign was developed during December 1, 2006 – November 30, 2007 within the project A Community informed – a community involved, 
developed in partnership with The League of Students in Electro-technical studies, Iasi through �nancing from the European Commission through the 
Phare program, being co-�nanced by the Alaturi de Voi (Close to You) Romania Foundation.   
The campaign was developed in 8 counties of the Moldova region, having two components: 
 
 The media component - radio ad, TV ad, outdoor paneling, �yers, posters, the site www.hivsida.ro; 
 Local activities - trainings for the mass media and debates with the local authorities.

Results:
 The communication campaign: - broadcasts of the TV and radio ad; 40 outdoor panels, 64 press packages, 80 posters and 80 000 �yers 
                    distributed; 28 radio and TV shows, the site www.hivsida.ro
 Local activities: 8 debates - 167 participants; 2 trainings - 40 journalists trained 

Through this campaign, we wished to attract public attention on the discrimination of HIV-infected and a�ected people, to bring more information in 
the community and to urge the society to re�ect on the answer to the question: “If you had AIDS, would God refuse to shake your hand?”. 

We entered in dialogue with the community through its representatives, through opinion makers, as well as directly through messages addressed on 
several channels. All the information urged to continue the dialogue on the site www.hivsida.ro, which is still active. 
The campaign addressed people of ages between 15 – 34 years; local public authorities and representatives of the mass-media. 

4.            THE CAMPAIGN 2% - SIGN OF LIFE!

In 2007, the Alaturi de Voi (Close to You) Romania Foundation developed in the sites in Iasi, Constanta and Mures the campaign "2 % sign of life" 
aiming at raising awareness and determining people from the community to direct 2% of the tax on income for 2006 to programs in the �eld of 
HIV/AIDS. The campaign had two components:

The Media Component 

 Press conference for launching the campaign;
 Press releases and press kit;
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                  Online, through the subdomain www.doilasută.alaturidevoi.ro and posting links and banners on partner sites;
 The monthly electronic newsletter was sent to over 1 500 subscribers. 

Direct Activities 

 The press conference for launching the campaign in the Iasi, Constanta and Mures counties; 
 Presentation and information stand in commercial centers;
 Information campaigns in di�erent public institutions (police departments, enterprises, authorities, learning institutions etc);
 Street campaigns.

Thus, over 3 000 people bene�ted of information and we raised the amount of 35 657 lei, which was used for:

 44 527 people bene�ted of information and behavior change communication campaigns, as well as for preventing the transmission of HIV 
                   in the community;
 310 HIV-infected and healthy young people from the Iasi, Constanta and Mures counties bene�ted of a Christmas party at which they  
                   showed that HIV/AIDS is not transmitted through sexual relations.
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The volunteerism program was part of the foundation ever since it was 
created, starting from the premise that it represents an organizational 
value and an important resource for reaching the mission for which the 
foundation was established.   
In 2007, we received 328 demands from people who wanted to be our 
volunteers. After the selection process, there were signed volunteerism 
agreements with 66 people: pupils, students, adults of ages over 40, even 
with bene�ciaries of the foundation. The volunteer activities aim both at 
working directly with the volunteer and at involvement in the prevention 
programs. 

In their day-by-day activities, the volunteers:

                 Can attend, together with other employees of the foundation the 
                 information, education and communication campaigns developed; 
                 Develop activities of development of independent life skills with  
                 the young people coming at the Youth Clubs in Iasi, Constanta  
                 and Targu Mures;
                 Help the young people do di�erent home assignments;
                 Together with the HIV-positive young people, they get involved in 
                 the development of the vocational workshops - book-binding, arts 
                 and crafts, computer use and painting; 
                 Get involved in organizing the special events for young people 
                 (parties, camps, trips, etc.);
                  They can get involved in organizing trainings, conferences, 
                 debates, the Summer School;
                 Contribute directly to planning and developing the activities 
                 developed during the National Week of Volunteerism and on the 
                 occasion of the Volunteer's Day; 
                  They can get involved in di�erent administrative activities.

08
In 2007, the volunteers developed a total number of 5 711 hours, the 
value added by their activities being of approximately 74 243 lei, the 
equivalent of 3 full time positions / 12 months / average salary. The 
organization's success on the volunteerism program was of approxi-
mately 2,6 units. 

The volunteers were involved in the following domains:

The program was acknowledged at the Volunteers Gala organized by 
the Bethany Foundation for Social Services with two awards:  

 Organization of the year 
 The Best Volunteers Coordinator 

  
Direct services for the foundation's  bene�ciaries 

Services of preventing the transmission of the HIV infection  

Volunteer involvement

 
 

TOTAL

1635

1374
Capacity building in the �eld 
Special events for the bene�ciaries  

1201
516

985Administrative activities 
TOTAL 5711

VOLUNTEERISM – AN ORGANIZATIONAL VALUE
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"ADV helps me be close to them, close to my peers who do not have 
the same chance I did. Through the foundation, I can be close to 
young people living with HIV through small gestures, but which are 
so important when you need support!”
                                                                                                                                                                                                 
Ş.R.A.,  21 ani, Târgu Mureş

"To me volunteerism means to o�er support for people in di�culty, 
an investment in my professional career and a possibility to develop 
personal skills, accepting the challenge to discover new things, to 
learn from others, as well as the wish for new friends and for being 
part of a group … Volunteerism changed me for the better, it helped 
me overcome my shyness, I learned to adapt and to be more 
responsible....” 
                                                                                                                                                                       
Virginia Bîra, 24 ani, Iaşi

“Being a volunteer helps me to meet many people and to be close to 
the people who need my help.“ 
                                                                                                                                                                             
Georgiana Lazăr, 17 ani, Constanţa

"Being a volunteer with the Alaturi de Voi (Close to You) Romania 
Foundation is to me an activity I develop with a lot of compassion 
and dedication for the bene�ciaries, in an essay to bring them, as 
much as I a can, the smile on their faces, the con�dence in 
themselves and in the people surrounding them.
                                                                                                                                                                                  
Neaţă Simona,  21 ani, Târgu Mureş

CONFESSIONS OF VOLUNTEERS

"Bringing a smile on the lips of a child may seem relatively easy at �rst 
sight, and maybe you, the reader, have never considered that this 
could bring any satisfactions. Maybe you never thought there might 
be people who need to smile, people who need you by their side … 
Because I understood this, because I understood I can help, I decided 
to get involved. That is how I became a volunteer at the Alaturi de Voi 
(Close to You) Romania Foundation and that is how I learned what "to 
o�er" and "to help" really mean. I learned about the meaning of a 
smile of the person you are supporting and it changed me, I admit. 

I think about what all these things mean to me, and I remember the 
good moments I spent until now with the foundation, the special 
events, or the days when I was simply spending time with the 
bene�ciaries. This may not be much, but being a volunteer does not 
imply simply to have a schedule in an organization. It means "dedicat-
ing" feeling and time … I learned from my team mates, from our 
coordinator, but I learned most from the bene�ciaries. They showed 
me how important it is to value what I am and what I am, and I like to 
believe that more and more people with realize this.  

For you, if you have any doubts about what you are reading, try being 
a volunteer! You will know and feel the true feeling of satisfaction and 
the pride of being useful!”

                                                                                                                                                                                   
Eliza Iaţeşen, 19 ani, Iaşi

“ADV is where I found a second family, is where I have someone to talk 
to, where someone always listens. I like to get involved and this is why 
I chose to be a volunteer here …” 
                                                                                                                                                                                   
Mihai Aligica, 17 ani, Constanţa

47



O�ine Mass Media 

 67 articles in newspapers and magazines;
 53 TV appearances out of which over 26 were television 
                   broadcasts;
 85 radio appearances, out of which over 33 were radio 
                   shows;

Media Campaigns 

 The campaign "I get involved for you” – 
                    www.maimplicpentrutine.alaturidevoi.ro 
 The campaign "A community informed - a community 
                   involved" – www.hivsida.ro 
  The campaign "Open your heart. I am the same as you!” – 
                   www.1decembrie.alaturidevoi.ro 
 The campaign "2% - sign of life"– 
                    www.doilasută.alaturidevoi.ro 

Having correct information about the transmission of the HIV 
infection is the key to changing mentalities in the community with 
respect to the acceptance of people living with HIV, just like 
assuming a responsible and risk-free life style.  

The Alaturi de Voi (Close to You) Romania Foundation accepted this 
concept and invested a lot in disseminating information on as many 
communication channels as possible, thus reaching groups of 
bene�ciaries of di�erent ages and preoccupations.  

The O�cial Site www.alaturidevoi.ro
 
 52 441 sole users in 2007;
 43 new members on the forum;
 12 electronic newsletters sent to approximately 1700 
                   subscribers;
 81 press releases posted on the foundation's site and on 
                   other communication sites;
 145 articles on the events / programs of the Alaturi de Voi 
                   (Close to You) Romania Foundation;
 45 on-line publications monitored daily;
 488 articles in the �eld of HIV/AIDS posted as result of the 
                   on-line monitoring;
 8 subdomains, web sites on di�erent subjects were 
                   created / developed. 
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2. FLYERS / POSTERS 

 Flyer "Demand assistance” – 6 000 copies
 Flyers “If you had AIDS, would God refuse to shake your 
                   hand?” – 80 000 copies
 Poster “If you had AIDS, would God refuse to shake your 
                   hand?” – 80 copies
 Bookmark on the transmission of the HIV infection – 200 000 
                   copies.

3. RADIO / TV ADS 

 Radio ad "Demand assistance” – 1200 broadcasts;
 TV and radio ad “If you had AIDS, would God refuse to shake 
                    your hand?” – 320 broadcasts

4. WEBSITES 

 www.hivsida.ro
 www.glsc.alaturidevoi.ro 

1. GUIDES / BROCHURES / REPORTS 

 "The Youth Club from dream to reality”- guidelines 
addressing specialists from governmental and nongovernmental 
organizations o�ering services for young people. The guide was 
drawn in July 2007 within the project “Strengthening the capacity 
of the network of young people living with HIV/AIDS” �nanced by 
UNICEF Romania and developed in partnership with The General 
Department of Social Assistance and Child Protection from Iasi. The 
guide was printed in 1000 copies.

 "HIV/AIDS between justice and normality” – brochure 
addressing decision makers regarding the situation of respecting 
the rights of HIV/AIDS-infected and a�ected people from the Iasi, 
Constanta and Mures counties. Made in August 2007 within the 
project "Services of information, consultancy and juridical 
assistance for HIV/AIDS-infected and a�ected people", �nanced by 
the European Commission through the Phare program, co-�nanced 
by the Alaturi de Voi (Close to You) Romania Foundation. The 
brochure was made in partnership with the Prefect's Institutions 
from the Iasi, Constanta and Mures counties, being edited in 300 
copies.

 Study on the social contracting of NGOs in Iasi" - drawn in 
November 2007 within the project Work Group for the Civil Society 
�nanced by FONPC (The Federation of Nongovernmental Organiza-
tions in Child Protection) and developed in partnership with the 
Bethany Foundation for Social Services, CARITAS Iasi, Star of Hope 
and the Papadia Foundation.

10 AVD ROMANIA PUBLICATIONS 
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On May 10, 2007, Petrisor Osta�e, member of the Board of the Alaturi de Voi (Close to You) Romania Foundation and a bene�ciary of our services, 
received from His Royal Highness King Michael I the �nancial component of the "Hanno R. Ellenbogen Citizenship Award. The award was presented 
to His Royal Highness by The Prague Society and the Global Panel Foundation.

 The award "Organization of the Year" at the Volunteers Gala organized by the Bethany Foundation for Social Services;

 The award "Best Volunteers Coordinator" at the Volunteers Gala organized by the Bethany Foundation for Social Services;

 Nomination for the best annual report - the Donors Forum in Romania;

 Nomination of the campaign "I get involved for you" at the Carol Davila Award;

 Second award for involvement of foundation in the community from Iasi o�ered by the Iasi City Hall - the Department of Community 
                   Assistance;

 The second award for partnerships with deconcentrated institutions o�ered by the Prefect's Institution from Iasi.   

11 DISTINCTIONS AND HONORABLE MENTIONS 
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12 THE BUDGET FOR INCOMES AND EXPENSES 
 

 

LEI   USD                        EURO
1 The Global Fund - PMU, Health Ministry 261,134

155,099
65,273
41,754
25,311
16,343

268,706
354,841

376,567
7,525
9,360

106,265
19,952
13,000
32,148
4,521
1,959

57,157

107,097
63,609
27,370
16,957
10,002

6,703
110,202
145,528

150,751
3,086
3,839

43,581
8,170
5,332

13,185
1,854

804

23,441

78,246
46,213
19,559
12,511

7,584
4,807

80,516
107,237

110,142
2,255
2,805

31,841
5,969
3,896
9,633
1,355

587

17,127

2 McKinsey&Company, Germany   
3 HICS, SUA
4 The Moschino Foundation, Italy 
5 COCI, S.U.A 
6 UNICEF Romania 
7 The Iasi City Hall - the DCA and LC 
8 UE - PHARE  
9 ECHO, UK

10 The Global Fund - RAA 
11 FONPC
12 UNAIDS   
13 UNODC
14 VAT recovery (quarter IV 2006) 
15 Donations/sponsorships
16 2%, 3%% campaigns 
17 Self-financing
18 Bank interests

Note: The income for 2007 was 1 807 893 lei, approximately 
741 511 USD or 542,372 Euro

THE AVERAGE EXCHANGE RATE OF THE                            2.4383            3.3373
 BANK OF ROMANIA FOR 2007

THE AVERAGE EXCHANGE RATE OF THE                  2.4383              3.3373
 BANK OF ROMANIA FOR 2007

Note: The expenses for 2007 were of 1 604 834 lei, approximately 
658 177 USD or 480,878 Euro.

Net result for the 2007 �nancial year                                                                             114.814
Value of �xed means at the end of December 2007                                                  334.534

 

  
 

  
  
 
  
  
  
  

 
  

Inventory objects

8
1,604,834 658,177 480,878

LEI USD EURO
COSTS CATEGORIES 

EXPENSES ON COSTS CATEGORIES - 2007

1 Human resources 591,384
103,065
612,970
128,829
55,313
95,918
6,098

11,256

242,540
42,269

251,392
52,835
22,685
39,338
2,501
4,616

177,204
30,883

183,672
38,609
16,574
28,741
1,827
3,373

2 Financial support / scholarships 
3 Direct costs
4 Fixed means
5
6 Administrative costs
7 Bank fees

 Losses from currency exchange rates
9 T O T A L  

51

INCOMES 2007



13 FINANCERS, PARTNERS AND SPONSORS 

FINANCERS  

 Cherish Our Children International, USA
 The Department of Community Assistance Iasi - the Local 
                     Council 
 Holt International Children’s Services, USA
 The Global Fund to Fight HIV, TB and Malaria through the 
                     Project Management Unit - the Romanian Ministry of Health
 The Global Fund to Fight HIV, TB and Malaria through the 
                     Romanian Angel Appeal Organization
 ECHO, UK 
 The Moschino Foundation, Italy
 Kinderhilfe Rumänien e.V.c/o McKinsey & Company
 The Iasi City Hall - the Local Council 
 UNICEF Romania
 UNAIDS
 UNODC
 The European Commission through the Phare program

SPONSORS

 THE BAPTIST CHURCH IN TG-MURES – MR. CHICIUDEAN ELIAN
 THE ALPHA TRANSYLVANIAN RESOURCE CENTER 
 THE NATIONAL COMPANY - HARBOR ADMINISTRATION, 
                     CONSTANTA 
 THE CONTINENTAL HOTEL IN TARGU MURES
 THE UNIREA HOTEL IN IASI
 THE TG-MURES CITY HALL
 PEPSI COLA 
 PSI ROMAÂNIA 
 RELAD PHARMA S.A. 
 ROCHE ROMANIA S.R.L. 
 SC ALEXANDRA FARM S.R.L

 

 SC ASCOM  BOTEZAN S.R.L
 S.C. CARREFOUR ROMÂNIA S.A.
 S.C. COCA-COLA HBC ROMANIA S.R.L.
 S.C. CONSOR S.A.
 S.C. FIDES L&H S.R.L.
 S.C. LUCIANO & FIGLIO S.R.L.
 S.C. SERVICE GROUP S.R.L. 
 S.C. TRANSPARENŢA S.R.L.
 S.C. VEL PITAR S.R.L.
 TH INVEST JUNIOR 
 

 

PARTNERS

 The Public Health Authority
 The Center for Prevention, Evaluation and Counseling against the 
                     Use of Drugs
 The Prevention Compartment within the Local Police Department
 The Department of Community Assistance
 The Department of Social Assistance and Child Protection
 The Department of Labor, Social Solidarity and the Family
 The School District Authorities
 The Prefect's Institution
 The mass-media
 NGOs
 The Maximum Safety Penitentiary
 The City Hall and the Local Council
 The Infectious Diseases Hospital

 



14 ADV ROMANIA CONTACT  

At the end of 2007, the team of the Alaturi de Voi (Close to You) Romania Foundation was made up by:
 
• The Board of Trustees (honorific functions) – 4 members; 
• Employees – 26 people (22 – full time and 6 – part time).;
• Active volunteers – 66 people.

The Alaturi de Voi (Close to You) Romania Foundation is accredited as supplier of social services through the certificate no. 0006245, series 
A/12.05.2006 issued by the Labor Department in Iasi and as supplier of professional training through the Decision no. 173/29.03.2007 issued by 
the National Committee for Adult Professional Training.  

We mention here the fact that since 2004, the foundation undergoes an annual financial audit. All employees of the foundation have university 
degrees have attended multiple trainings in the field.  

The Alaturi de Voi (Close to You) Romania Foundation is a member of:  FNOPC,  FOND, Romanian Harm Reduction Network,  The“Impreuna” Arts 
Network, International AIDS Society, AIDS Action Europe, People living with HIV/AIDS, International Women’s Health Coalition.

The Iasi National Headquarters 

The juridical address - Iasi, str. Vovideniei nr.10, cod 700079
Mail address – Iasi, bd. Chimiei nr.12, code 700393 
Phone/fax 0232-275568; Mobile 0745/609209
E-mail:  office@alaturidevoi.ro   
Contact persons: 
Angela Achitei, Executive President
Manuela Iftimoaei, Programs Director 
 Alina Paduret, Center Coordinator

The Constanta Center  

Constanta, str. Ion Tăutu, nr.16 
Phone / fax 0241-670350, Mobile 0741/232527
E-mail: advct@alaturidevoi.ro 
Contact persons: Mirela Ivan, Center Coordinator

The Mures Center 

Targu Mures, str. Spitalului Vechi Nr 4, code 540089
Phone / fax 0265-254987; Mobile 0742/486198
E-mail: advms@alaturidevoi.ro  
Contact person: Ciulea Carmen, Center Coordinator



Am învăţat că toată lumea vrea să trăiască pe 
vârful unui munte, fără să ştie că adevărata 
fericire este în felul în care urci pantele abrupte 
spre vârf. 

                                  Gabriel García Márquez

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


