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STAND-UP: educație pentru prevenire
HIV

Finanțator: Fundația Orange

REZULTATE:
- 4.930 liceeni informați legat de HIV, 
folosirea corectă a unui prezervativ și 

contracepție
- 187 sesiuni informale de educație 

organizate
- 15 licee accesate din zona rurală, 
județele Iași și Botoșani: Vorona, 

Șendriceni, Răducăneni, Hălăucești, 
Târgu Frumos, Belcești, Hârlău, Botoșani, 

Plopenii Mari etc
- 337 chestionare aplicate și 1 raport de 

cercetare realizat
- 504 tineri consiliați prin WhatsApp sau 

online
- 1 joc-KIT dezvoltat pentru cadre 

didactice legat de problematica HIV
- 30 copii ale jocului distribuite către 30 

cadre didactice din liceele accesate





Proiect: HIV TALK
Finanțator: MAF

REZULTATE:
- 1529 liceeni și tineri din zona rurală, județele Bacău și Iași, informați legat de HIV, 

folosirea corectă a unui prezervativ și contracepție (alte metode decât sesiuni 
informale: jocuri domeniu public etc)

- MAC TEEN HEALTH ACADEMY: centru multifuncțional ce va fi dezvoltat la Predeal și 
va avea drept scop multiplicarea actorilor responsabili cu prevenirea HIV din sistemul 

educațional și din comunitățile/județele cele mai afectate de HIV



Proiect – When CULTURE helps SOCIAL!
Finanțator: Ministerul Culturii

REZULTATE:
- proiect bilateral ce a constat într-o 
vizită la doi potențiali parteneri din 

Norvegia în vederea stabilirii premizelor
pentru un proiect bilateral culturalo-

social legat de problematica HIV
- se are în vedere implicarea artiștilor de 

artă contemporană din ambele țări în 
crearea de instalații de artă 

contemporană legate de viața cu HIV din 
România și Norvegia.





Proiect: Caravană prevenire HIV rural!
Finanțator: ViiV

REZULTATE:
- 14 comunități rurale accesate de caravană

- jocuri prevenire HIV pre-testate în 2 comunități rurale
- 1919 tineri din rural informați

- 5167 prezervative distribuite gratuit
- 44 workshop-uri organizate

- 24 sesiuni organizate
- 198 jocuri realizate

- 567 chestionare aplicate pre și post sesiuni și workshop-uri
- 1 raport de statistică dezvoltat

- 3 scrisori de poziție trimise către Consiliile Județene, Primăriile 
și DSP județelor Iași, Bacău și Botoșani.





Proiect: Ziua Mondială SIDA
Finanțator: Nuvias

REZULTATE:
- Cu ocazia zilei de 1 DECEMBRIE 2018 – Ziua 

Mondială de Luptă Împotriva HIV am organizat un 
concurs național online bazat pe sistem TAG+SHARE

- 42612 total reach
- 1104 persoane tăguite

- 368 share-uri
- concursul a fost susținut de FASMR



PARTICIPĂRI EVENIMENTE: 
Summitul Tinerilor Baia Mare
Conferința internațională SIDA Amsterdam



PREMII

GALA TINERETULUI, MTS, 2018 – LOCUL 1, PROIECTE PENTRU SĂNĂTATE
GALA SOCIETĂȚII CIVILE, 2018 – LOCUL 3, PROIECTE PENTRU TINERET

ROMANIAN CSR AWARDS, 2019 – LOCUL 3, MAC COSMETICS
GALA NAȚIONALĂ A VOLUNTARULUI - FINALIST



DATE FINANCIARE, 2018:

VENITURI TOTALE (finanțări proiecte, sponsorizari, 2%, fond medical)= 269.115 LEI
CHELTUIELI (Proiecte, fond medical, administrative)= 272.769 LEI



Asociatia Semper Musica le mulțumește tuturor finanțatorilor, sponsorilor și
partenerilor care au susținut organizația în 2018!


