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Proiect - HIV: IN&OUT

REZULTATE:
- 4670 liceeni informati legat de consecintele sociale si medicale ale unei potentiale infectii cu 
HIV, inclusiv despre folosirea corecta a unui prezervativ
- 106 cadre didactice din 7 licee, din 7 orase diferite, au participat la cate un workshop legat 
de modul in care acestea pot organiza singure sesiuni de prevenire HIV pentru urmatoarele
generatii de elevi
- 8435 de tineri din 7 orase au participat la 7 evenimente de tip guerrilla marketing cu scopul 
atragerii atentiei acestora asupra implicatiilor sociale si medicale ale unei potentiale infectii cu 
HIV
- 7496 de tineri au aflat despre infectia cu HIV si folosirea corecta a unui prezervativ printr-o 
campanie de vara de 2 saptamani organizata in Vama Veche. Cu aceasta ocazie au fost 
organizate 38 de workshop-uri si 94 de concursuri
- 589 tineri de la nivel national au fost consiliati online sau prin WHATSApp
- 13.000 de prezervative DUREX distribuite gratuit catre tinerii care au participat la 
evenimentele descrise mai sus
- 60 noi articole postate pe platforma web pentru tineri – www.doareu.com -, platforma 
sustinuta printr-un grant in servicii de GOOGLE Romania.

http://www.doareu.com/




Proiect – Prevenire HIV in randul tinerilor participanti la festivalurile de muzica din 
Romania organizate pe litoral

REZULTATE:
- peste 5.000 de tineri informati legat de infectia cu HIV si folosirea corecta a unui
prezervativ cu ocazia a 2 festivaluri organizate pe litoralul romanesc: SunWaves
2017, SunSet Vama Veche 2017
- Peste 10.000 de prezervative no name si norvegiene au fost distribuite cu ocazia
acestor 2 festivaluri





Proiect – Caravana de prevenire HIV adresata tinerilor din mediul rural

REZULTATE:
- 3225 tineri din 15 localitati rurale din Romania au fost informati cu privire la infectia cu HIV, 
folosirea corecta a unui prezervativ si mijloace contraceptive. Caravana de prevenire a inclus
prezenta pe domeniul public, in cele 15 comunitati rurale, unei caravane – rulota de tip display 
cu sectiuni care permit deschiderea acesteia catre public – si a numeroase jocuri de educatie
non-formala si sportive personalizate pe problematica HIV.
- alti 1500 de membri ai comunitatilor rurale au fost informati indirect

- a fost dezvoltata cartea-ghid – DEMISIA PARINTILOR -, un instrument de educatie ce poate fi
folosit de parintii de la nivel national in discutiile cu proprii copii adolescenti despre infectia cu
HIV, folosirea corecta a unui prezervativ, contraceptive, sarcina etc. CARTEA-GHID a fost
lansata in 2018 la BOOKFEST si poate fi gasita in Librariile Carturesti, Librarium si altele din 
tara, dar si online pe EMAG.RO

- achizitonarea unui lot de pamant la Predeal pentru demararea constructiei unei academii de 
sanatate. Academia de sanitate va gazdui tabere gratuite de tineret cu tema HIV pentru tinerii
din rural, tabere parinti-copii, cursuri de formare pentru cadre didactice, psihologi scolari, 
lucratori de tineret etc. Scopul final este de a forma diferite categorii de populatie si specialisti
pe tema HIV pentru ca acestia sa poata organiza in propriile comunitati actiuni de informare-
educare-prevenire HIV.





Proiect – Luptand cu discriminarea prin educatie nonformala si sport: CARAVANA

REZULTATE:
- Organizarea unei conferinte de presa la sediul Federatiei Romane de Fotbal care a marcat pe 
de-o parte, lansarea in Romania a miscarii internationale “Saptamanile actiunilor: Oamenii
fotbalului”, iar pe de alta parte, a proiectului ce urma sa se desfasoare in Romania sub egida
programului international. La conferinta de presa de la FRF au participat reprezentanti ai: FRF, 
MINISTERULUI TINERETULUI SI SPORTULUI, PRIMARIEI MUNICIPIULUI BUCURESTI, 
INSPECTORATULUI SCOLAR BUCURESTI, CNCD, SEMPER MUSICA, POLICY CENTER FOR ROMA 
AND MINORITIES, MEDIA LOCALA, JUCATORUL DE FOTBAL ROMAN – NANA FALEMI, UN 
PSIHOLOG PENTRU FOTBALISTI.

- Ulterior conferintei de presa a fost organizata o caravana de sport si educatie nonformala
pentru prevenirea discriminarii din fotbal si nu numai in 4 localitati

- 730 de persoane participante la cele 4 caravane organizate in cele 4 localitati

- 12 voluntari implicati in organizarea caravanei

- 22 de aparitii in presa centrala si locala care au informat un numar aproximativ de 572.000 
persoane. Facebook coverage: 14.307 persoane informate, 374 LIKE-uri si 8 SHARE-uri.





Proiect – Marea voluntariada: Olimpiada voluntarilor liceeni

REZULTATE:
- 25 de elevi cu varste cuprinse intre 15 si 19 ani, rezidenti ai judetelor Galati, Vrancea, Bacau, 
Brasov si Covasna, au fost formati in cadrul unui curs de formare in managementul
voluntarilor, spirit civic si modele de implicare in comunitate a tinerilor precum si in modalitati
de management a unui club de voluntariat local. Cursul a avut o durata de 3 zile si a avut loc in
Brasov.
- 376 de elevi si tineri, rezidenti ai judetelor Galati, Vrancea, Bacau, Brasov si Covasna, din 
diferite orase si comunitati din aceste judete, au avut acces la 218 oportunitati reale de 
voluntariat, oportunitati de voluntariat prezentate in cadrul website-ului competitional 
dezvoltat cu aceasta ocazie – www.mareavoluntariada.ro. Acestia au participat la o competitie
de voluntariat intre judete!
- 5 cluburi locale de voluntariat dezvoltate
- Ulterior terminarii competitiei de voluntariat, cei 25 de elevi, membri ai celor 5 cluburi de 
voluntariat dezvoltate, s-au intalnit din nou pentru a discuta despre modul de desfasurare al 
competitiei, parti bune si mai putin bune, alegerea altor judete care sa participe la 
urmatoarea editie a competitiei si nu in ultimul rand, pentru dezvoltarea planurilor de actiune
pentru cluburile de voluntariat. Intalnirea a avut loc la Sinaia, 5 planuri de actiune fiind
dezvoltate ca urmare a acesteia.
- 6 expozitii publice au fost organizate - cate 1 pentru judetele – Brasov, Galati, Covasna si
Vrancea si 2 in judetul Bacau, respectiv la Onesti si Targu Ocna. Acestea au prezentat reusitele
tinerilor si elevilor din timpul competitiei de voluntariat
- In urma finalizarii competitiei, cele 5 cluburi de voluntariat au organizat 5 gale de premiere, 
ocazie cu care cei mai activi voluntari locali au fost recompensati simbolic cu cate o diploma.
- 13 aparitii in presa locala au fost documentate. REACH Facebook: 158.423, impact; 449 LIKE-
uri, 39 de SHARE-uri.

http://www.mareavoluntariada.ro/




Proiect – Fondul medical

REZULTATE:
- 2 persoane sustinute in 2017 prin Fondul Medical al Asociatiei Semper Musica. 
Acestea sufera de afectiuni grave.
- diferite companii din Romania au putut sustine tratamentul acestor 2 persoane
prin acordarea de sponsorizari organizatiei



PREMII

GALA TINERETULUI, MTS, 2017 – LOCUL 1, PROIECTE PENTRU SANATATE
GALA SOCIETATII CIVILE, 2017 – LOCUL 3, PROIECTE PENTRU TINERET



DATE FINANCIARE, 2017:

VENITURI TOTALE (finantari proiecte, sponsorizari, 2%, fond medical)= 611.625 LEI
CHELTUIELI (Proiecte, fond medical, administrative)= 315.836 LEI



Asociatia Semper Musica le multumeste tuturor finantatorilor, sponsorilor si
partenerilor care au sustinut organizatia in 2017!


