
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programul „Iubeşte cu cap! Până peste cap!” în licee 

 

 

Odată cu venirea toamnei, voluntarii organizaŃiilor partenere din cadrul 

proiectului „Abordări integrate de prevenire HIV/SIDA în România” încep 

derularea de sesiuni de prevenire HIV/SIDA în liceele din 10 judeŃe din Ńară 

(București, Iași, Vaslui, Botoșani, Bacău, Neamţ, Cluj, Timiș, Dolj, Constanţa). 

 

Ca o continuare a eforturilor de prevenire depuse de la începutul proiectului, 

FundaŃia Tineri pentru Tineri şi AsociaŃia Română Anti-SIDA, organizaŃiile 

responsabile de activitatea în licee, îşi propun ca în acest an şcolar să ajungă la 

25.000 de elevi din 250 de licee. 

 

Programul propus liceelor se referă la 3 ore de „Responsabilitate individuală: 

Prevenirea HIV/SIDA”, ore în care voluntari instruiŃi ai celor două organizaŃii 

vor discuta cu liceenii despre sănătatea reproducerii şi ce înseamnă un 

comportament sexual responsabil. Temele acoperite vor fi:  

1. Prevenire HIV/SIDA şi comportament responsabil; 

2. Atitudini, stigmă şi discriminare; 

3. Implicare activă. 

 

La tematica acoperită de program se adaugă metodele interactive, de educaŃie 

non-formală, cu ajutorul cărora liceenii vor recepŃiona mai uşor informaŃiile 

transmise şi vor deprinde abilităŃi de viaŃă, care cu siguranŃă le vor fi utile. 

 

În paralel, FundaŃia Tineri pentru Tineri (TpT), AsociaŃia Română Anti-SIDA 

(ARAS) şi Uniunea NaŃională a OrganizaŃiilor Persoanelor Afectate de 



 

 

 

 

HIV/SIDA (UNOPA) vor mobiliza voluntarii pentru a derula sesiuni şi în locuri 

mai neconvenŃionale, dar unde tinerii îşi petrec timpul liber: parcuri, baruri, 

cluburi, concerte etc. Astfel, echipe de voluntari vor aborda peste 50.000 de 

tineri în activităŃile ce se vor desfăşura „în afara şcolii”. 

 

Date statistice: 

- Comisia NaŃională de Luptă Anti-SIDA (www.cnlas.ro) atrage tot mai des 

atenŃia asupra nevoii de intensificare a eforturilor în ceea ce priveşte 

prevenirea virusului HIV la noi în ţară; 

- Cea mai mare parte a noilor cazuri de infectare cu HIV se regăsesc în 

populaŃia generală de tineri, având ca principală cale de transmitere 

contactul sexual neprotejat heterosexual; 

- PrevalenŃa HIV a crescut în 2009 (de la 19,8 la 24,7 la 100.000 de 

locuitori) faŃă de 2008 (de la 18,66 la 19,8 la 100.000 de locuitori); 

- În perioada 1 ianuarie – 30 iunie 2010 au fost depistate 192 de cazuri 

noi de infecŃie cu HIV, dintre care 119 la vârste cuprinse între 15-35 de 

ani (61,97%); 

- În perioada 1 ianuarie – 30 iunie 2010 au fost depistate 180 de cazuri 

noi de infectare cu HIV la adulŃi, din care 144 prin contact sexual 

neprotejat (80%). 

 

Programul „Iubeşte cu cap! Până peste cap” este derulat în cadrul proiectului 

„Abordări integrate de prevenire HIV/SIDA în România”, este implementat de 

un parteneriat între FundaŃia Tineri pentru Tineri şi alte 4 organizaŃii 

neguvernamentale (AsociaŃia Română pentru Promovarea SănătăŃii – ARPS, 

AsociaŃia Română Anti-SIDA – ARAS, Uniunea NaŃională a OrganizaŃiilor 

Persoanelor Afectate de HIV/SIDA – UNOPA, FundaŃia „Alături de Voi” 

România– ADV România) şi Consiliul NaŃional pentru Combaterea Discriminării 

– CNCD.  

 

Proiectul este finanŃat printr-un grant oferit de Islanda, Liechtenstein şi 

Norvegia prin Mecanismul Financiar SEE (SpaŃiul Economic European). 

 

 


