Cine suntem?
Suntem SENS POZITIV și am apărut pe piața ONG în urmă cu opt ani, la nevoie. Am început un
atelier de art therapy cu copiii care trăiau cu HIV. În timpul sesiunilor de pictură ne-am dat
seama că nevoile lor sunt multe și nesatisfăcute de serviciile de sănătate și asistență socială – nu
înțelegeau informațiile de bază despre afecțiunea cu care trăiesc, nu aveau relații bune cu
medicii care îi tratau, nu își luau medicamentele, ceea ce le punea viața în pericol.
La scurt timp am fondat Asociația SENS POZITIV, în ideea de a face informare cu acești tineri
infectați cu HIV în copilăria mică din cauza unei erori a sistemului medical.
Cu timpul ne-am dat seama că există și alte nevoi – Guvernul le încalcă frecvent drepturile
fundamentale, existând întreruperi în furnizarea tratamentului anti-HIV. Acum am adăugat
componenta de advocacy și lobby la ceea ce făceam deja, devenind o voce la nivelul Europei. Am
ajuns până în The Guardian cu comunicatul nostru de presă în care trăgeam un semnal de alarmă
despre Guvernul României care condamnă la tortură și la moarte copiii care trăiesc cu HIV. Poate
că sună trist, dar aceasta este realitatea, pe unii dintre semenii noștri neglijența guvernanților îi
poate costa viața.
Cu timpul am observat că anumite grupuri sunt mai predispuse la Infecțiile cu Transmitere
Sexuală – consumatorii de droguri injectabile, comunitatea rromă, persoanele care practică sexul
comercial, persoanele fără adăpost sau o parte din comunitatea LGBT. Am introdus o componentă
de prevenire, creând servicii dedicate, adaptate nevoilor fiecărui grup.

Ce v-am putea oferi vouă pentru ca, la rândul vostru, să oferiți comunității în care trăiți
Vă putem forma ca educatori între egali. Probabil nu o să vă vină a crede dacă vă spunem că
speranța de viață cu HIV este de 86 de ani pentru femei și 81 pentru bărbați și că există studii
care să ateste această afirmație. Că persoanele seropozitive HIV pot da naștere unor copii
perfect sănătoși. Că HIV nu discriminează – oricare dintre cei care ne înconjoară poate fi o
persoană care trăiește cu această afecțiune – deci hai să fim informați pentru a nu discrimina.
Hai să ne testăm pentru a ne cunoaște serostatusul HIV. Hai să îi învățăm și pe cei din jurul
nostru cum să trăiască sănătos.

Ce puteți face, mai concret?
Puteți informa comunitatea în care trăiți, vă puteți informa colegii în cadrul unor sesiuni de
informare sau în cadru informal despre acest subiect tabu în societate dar care ne afectează
direct sau indirect pe fiecare dintre noi. Sperăm ca prin voi, cu ajutorul informațiilor relevante
pe pare le veți deține să ajungă mai multe persoane la Centrele Noastre de Testare anonimă,
confidențială și gratuită, să se reducă numărul cazurilor de discriminare și multe altele de care
veți afla dacă ceea ce am povestit aici vă trezește interesul.
Ne gândim la doi voluntari, persoane cu abilități bune de comunicare, care vorbesc cu ușurință în
public și care cred că vor putea aborda aceste subiecte în comunitatea în care trăiesc.
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