STUDIU PRIVIND RESPECTAREA DREPTURILOR
OMULUI: PERSOANE CU HIV/SIDA
ŞI ALTE PERSOANE VULNERABILE

elaborat de Operations Research pentru ARAS
(Asociaţia Română Anti-SIDA), octombrie 2008

Studiu privind respectarea drepturilor omului: persoane cu HIV/SIDA şi alte persoane vulnerabile

Cuprins
Context. Necesitatea unui studiu integrat................................................................4
Obiective, metodologie şi descrierea eşantionului................................................5
Prezentarea detaliată a rezultatelor...........................................................................6
I. RESPONSABILITĂŢI ŞI SERVICII OFERITE ...........................................6
a. Tipuri de servicii oferite. Probleme ale instituţiilor..............................................6
b. Tipuri de clienţi (beneficiari) ai instituţiilor............................................................7
II. RELAŢIA INSTITUŢIE-PERSOANE CARE TRĂIESC CU
HIV/SIDA..............................................................................................................................8
a. Tratamentul diferenţiat...................................................................................................8
b. Statutul serologic şi relaţia cu instituţia....................................................................8
c. Protecţia personală ca sursă a discriminării ..........................................................10
III. ATITUDINEA FAŢĂ DE PERSOANELE CU HIV/SIDA....................11
a. „Persoane cu HIV/SIDA” – asocieri spontane......................................................11
b. Spaţiul public şi suportul public................................................................................12
c. Discriminarea directă ...................................................................................................14
d. Atitudinea faţă de alte categorii de persoane vulnerabile..................................15
IV. RESPECTAREA DREPTURILOR
PERSOANELOR CU HIV/SIDA..............................................................................16
a. Cunoştinţe despre drepturile şi obligaţiile persoanelor vulnerabile...............16
b. Drepturile în spaţiul public.........................................................................................17
V. PERSPECTIVA BENEFICIARILOR..............................................................19
Rezumat, concluzii şi recomandări...........................................................................28
Anexă (Grafice).................................................................................................................30

3

Studiu privind respectarea drepturilor omului: persoane cu HIV/SIDA şi alte persoane vulnerabile

CONTEXT. NECESITATEA UNUI STUDIU INTEGRAT
Importanţa respectării drepturilor omului pentru toate persoanele şi, în special, faţă de
persoanele infectate cu HIV sau vulnerabile faţă de infectarea cu HIV este stipulată în legi şi
a fost demonstrată de numeroase studii internaţionale, fiind semnalată la întâlnirile de lucru
pe tema infecţiei cu HIV, atât în România, cât şi internaţional. Există, de asemenea, dovezi
evidente că persoanele cu HIV/SIDA se confruntă cu discriminare şi stigmatizare: studiul
Human Rights Watch, Evaluarea situaţiei privind discriminarea (ARAS, 2004),
Monitorizarea cazurilor de discriminare (UNOPA), numărul redus de persoane cu
HIV/SIDA care solicită servicii sociale (mai puţin de jumătate, conform statisticilor
Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale) sau numărul redus de consumatori de droguri
injectabile care au acces la servicii medicale de dezintoxicare / substituţie sau de prevenire a
îmbolnăvirilor asociate consumului.
Existenţa atitudinilor sau chiar a politicilor discriminatorii, în România, este dovedită de:
- accesul redus la servicii sociale (numai 4.800 din cele 11.000 de persoane care trăiesc
cu HIV/SIDA au solicitat alocaţie de hrană de la Ministerul Muncii);
- absenţa datelor privind integrarea în muncă sau în sistemul de învăţământ;
- numărul redus de persoane cu HIV/SIDA care au medic de familie ;
- o analiză sumară a ştirilor şi articolelor media demonstrează că profesioniştii din
domeniu fac afirmaţii discriminatorii despre persoanele care trăiesc cu HIV –
necesitatea unor secţii speciale, metode pentru reducerea activităţii sexuale, intrarea
în carantină a secţiei de spital, testare HIV obligatorie, înainte de intervenţiile
medicale. Prezentarea în mass-media a unor astfel de afirmaţii, tocmai pentru că
reprezintă părerea unor profesionişti, poate avea consecinţe negative asupra atitudinii
populaţiei generale;
- raportul Human Rights Watch – Life Doesn’t Wait: Romania’s Failure to Protect and
Support Children and Youth Living with HIV – demonstrează, încă o dată, că
stigmatizarea şi discriminarea există.
Accesul limitat la servicii – medicale sau sociale – are drept consecinţă înrăutăţirea
problemelor medicale şi sociale pe care persoanele care trăiesc cu HIV/SIDA le au deja.
Discriminarea şi accesul dificil la servicii sunt bazate pe lipsa de informaţii – o „boală” de
care suferă atât ofertanţii de servicii, cât şi beneficiarii.
În situaţii similare se află persoanele din grupuri vulnerabile, care sunt stigmatizate şi
discriminate din cauza comportamentelor şi a stilului de viaţă. În plus, multe dintre aceste
persoane nu au asigurări şi acte de identitate, motiv pentru care nici măcar nu pot face
plângeri privind nerespectarea drepturilor lor elementare.
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OBIECTIVE, METODOLOGIE
ŞI DESCRIEREA EŞANTIONULUI
Obiectivele specifice ale cercetării sunt următoarele:
• identificarea opiniilor ofertanţilor de servicii şi ale beneficiarilor serviciilor referitor
la respectarea drepturilor elementare;
• identificarea factorilor de risc (atitudini, comportamente, practici) care favorizează
apariţia încălcării drepturilor omului.
Cercetarea prin intermediul interviurilor pe bază de chestionar este forma predominantă de
cercetare cantitativă, atunci când se investighează cunoştinţe, atitudini şi practici, aşa cum
este cea a discriminării. Pentru cercetare s-au utilizat chestionare structurate, care au urmărit
obiectivele cercetării. Durata maximă de aplicare a chestionarului a fost de 15 minute.
Chestionarul a fost testat în două judeţe selectate aleator. Chestionarul a cuprins atât întrebări
factuale, cât şi de opinie faţă de subiectul studiat.
Eşantionul total a fost de 1.000 de persoane, fiind împărţit, conform proiectului, în 50%
ofertanţi de servicii şi 50% beneficiari. Eşantionarea a fost (atât pentru ofertanţii de servicii,
cât şi pentru beneficiari) o eşantionare simplă aleatoare, folosind o bază de date, disponibilă
pe internet, cu autorităţi locale, şcoli, servicii descentralizate şi medici. Nu au existat
ponderări pentru aceste straturi, eşantionul pentru ofertanţii de servicii fiind format, în final,
din: autorităţi locale – 50%; cabinete medicale/ spitale/ clinici private – 38%; instituţii de
învăţământ – 16%; alte instituţii 1%. În medie, ofertanţii de servicii lucrau în domeniu de 15
ani, iar în instituţia în care se aflau la momentul interviului – de 12 ani. Vârsta medie a
ofertanţilor de servicii a fost de 43 ani. Din punct de vedere geografic, interviurile au fost
distribuite uniform între regiunile istorice ale României.
Procedurile de asigurare a confidenţialităţii au fost respectate cu stricteţe. Toţi participanţii
au fost informaţi că participarea lor la studiu este voluntară şi că, în cazul în care vor dori să
refuze participarea, nu vor exista nici un fel de penalizări. Tuturor participanţilor le-a fost
garantată confidenţialitatea. Pentru a proteja informaţiile despre participanţi, au fost utilizate
coduri numerice în locul numelor; corelaţia între cod şi nume a fost înregistrată. Toate datele
au fost separate de informaţiile de identificare şi nu au fost stocate împreună cu acestea din
urmă. Cercetătorii au păstrat secretul informaţiilor obţinute în timpul proiectului.
Participanţii la studiu au fost înştiinţaţi asupra naturii lui şi asiguraţi că informaţiile furnizate
de ei vor fi confidenţiale. Consimţământul formal asupra participării a fost obţinut de la toţi
participanţii.
Limitele datelor: nerespectarea drepturilor beneficiarilor de servicii medicale sau sociale este
ilegală în România, astfel încât ar putea exista o anumită nesiguranţă reziduală asupra celor
spuse de participanţi.
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PREZENTAREA DETALIATĂ A REZULTATELOR

I. Responsabilităţi şi servicii oferite
a. Tipuri de servicii oferite. Probleme ale instituţiilor

Pentru a avea o imagine de ansamblu asupra responsabilităţilor participanţilor, o primă
întrebare a încercat o descriere a atribuţiilor, aşa cum sunt ele văzute de către respondenţi.
Bineînţeles, ponderile acestor responsabilităţi sunt influenţate de structura eşantionului –
întrebarea este însă necesară pentru a vedea paleta de servicii oferite.
Aproximativ 45% din participanţii la studiu lucrau în sistemul medical (cabinete medicale,
spital, clinici private) – astfel, ponderea cea mai importantă a serviciilor este legată de
activităţi medicale/consultaţii medicale sau medicină generală, urmată de servicii de
asistenţă socială, oferite în special de autorităţile locale (aprox. 38% din participanţi). Datele
sunt prezentate detaliat în Anexă.
Datele empirice arată că, de cele mai multe ori, serviciile publice au o abordare orientată
către organizaţie şi nu către client. De aici, o barieră importantă percepută de clienţi,
decodată ca „lipsă de interes”, birocraţie” sau „servicii de calitate slabă”.
De cele mai multe ori, aceste instituţii oferă cauze externe pentru aceste probleme, cauze
care nu sunt „sfera de acţiune” a managementului. Pentru a testa această ipoteză, toţi
participanţii au fost rugaţi să descrie care sunt, în opinia lor, principalele probleme cu care se
confruntă instituţia lor. Datele sunt prezentate mai jos:

Care sunt principalele 3 probleme cu care se confrunta institutia dvs. ?
%
Răspunsuri spontane multiple (3 opțiuni)

% din total populatie

100

80

60

16

27

40

1

1

1

1

1

1
COMUNICAREA

1

1

1
APA POTABILA

1

VENITURI REDUSE

1

SANATATEA

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

1

2

PROBLEME SOCIALE

2

INFRASTRUCTURA

2

2

2

2

2

2

LEGISLATIA

2

2

2

LIPSA LOCURILOR
DE MUNCA

2

3

2

LIPSA PERSONAL /
CALIFICAREA

LIPSA DE PERSONAL

4

3
NU SUNT

7

6

7

20

ALTELE

VARSTNICII

DEZINTERES
GENERAL
LIPSA CADRELOR
MEDICALE
NIVEL SCAZUT DE
TRAI
NUMAR MARE DE
PACIENTI /
PERSOANE PLECATE
IN STRAINATATE

EDUCATIA
POPULATIEI
LIPSA DE SERVICII
SOCIALE

CANALIZAREA

AJUTORUL SOCIAL /
DE URGENTA
CABINETUL MEDICAL
/DOTAREA CU
DEZINTERESUL
PARINTILOR
CAMINUL DE
BATRANI /

SARACIA

RENOVAREA /
REPARATII /
AGLOMERATIA /
LIPSA DE SPATIU
COPII ABANDONATI /
CU PARINTI IN

CADRE DIDACTICE
NEPREGATITE
CONDITII PRECARE
DE LUCRU

CURATENIE / IGIENA

BOLI

COMPORTAMENTUL
NEADECVAT AL
ELEVII / LIPSA DE
EDUCATIE
LIPSA
INFORMATIZARE

LIPSA LOCUINTELOR
SOCIALE
ABSENTEISMUL
ELEVILOR /

BIROCRATIA

DOTAREA / LIPSA DE
APARATURA
LIPSA
MEDICAMENTELOR

FINANCIARE / LIPSA
FONDURI
SPATIU INSUFICIENT
/

0

Aproximativ 1 din 3 respondenţi au menţionat problemele financiare / fondurile insuficiente
ca fiind principala problemă cu care se confruntă, urmată de birocraţie – ambele cauze fiind
„externe” („nu avem bani”, „aşa este legea, noi doar o aplicăm”).

Studiu privind respectarea drepturilor omului: persoane cu HIV/SIDA şi alte persoane vulnerabile

7

b. Tipuri de clienţi (beneficiari) ai instituţiilor

Datele empirice şi studiile anterioare arată că instituţiile care au fost incluse în studiu
(autorităţi locale/ servicii medicale/ servicii deconcentrate) sunt principalele instituţii cu care
persoanele fără adapost, persoanele care trăiesc cu HIV/SIDA sau utilizatorii de droguri
injectabile intră în contact. Pentru a testa conştientizarea faţă de interacţiunea cu aceşti
beneficiari, toţi participanţii la studiu au fost întrebaţi (spontan şi asistat) dacă persoanele
fără adăpost, persoanele cu HIV/SIDA sau utilizatorii de droguri injectabile sunt beneficiari
ai instituţiei în care lucrează.
Spontan, nici unul dintre participanţi nu a menţionat vreo categorie de beneficiari inclusă în
studiu – aproape 40% dintre participanţi au menţionat că instituţia lor oferă servicii
„publicului larg”. Astfel, nici unul dintre respondenţi nu a menţionat explicit statutul, însă
categoriile de utilizatori se regăsesc în „persoane cu handicap” (12%) sau „persoane
defavorizate (5%).
Atunci când au fost întrebaţi, 1 din 4 respondenţi au menţionat că persoanele fără adăpost se
află printre beneficiarii instituţiei în care ei lucrează şi aproape 1 din 3 respondenţi spun că
persoane care trăiesc cu HIV/SIDA se află printre beneficiarii instituţiei în care lucrează;
datele sunt prezentate detaliat în Anexă.
Doar 3% dintre participanţi identifică utilizatorii de droguri ca beneficiari. Datele sunt
prezentate mai jos:

TIP CLIENTI
Imi puteti spune, va rog, care din acestia sunt clienti cu care institutia dvs. intra in contact?

69

74

80

93

100

60

26

27

40

3

4

DA

NU STIU

4

20

PERSOANE FARA ADAPOST

PERSOANE CATRE TRAIESC CU HIV / SIDA

NU

NU STIU

DA

NU

DA

NU

0

UTILIZATORI DE DROGURI
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II. Relaţia instituţie-persoane care trăiesc cu HIV/SIDA
a. Tratamentul diferenţiat
Pentru a măsura atitudinea ofertanţilor de servicii faţă de persoanele care trăiesc cu
HIV/SIDA, chestionarul a cuprins o serie de indicatori „proxi”, care să evalueze atitudinea
ofertanţilor de servicii faţă de acestea, pornind de la definiţia „clasică” a discriminării1.
Astfel, o primă întrebare se referă la tratamentul de care ar trebui să beneficieze persoanele
cu HIV/SIDA. Majoritatea respondenţilor (88%) cred că, în relaţia cu instituţia lor,
persoanele cu HIV/SIDA ar trebui să fie tratate similar cu celelalte categorii de beneficiari.
Numai 9% cred că ar trebui să fie tratate diferenţiat:

In continuare,va rog sa va ganditi la persoanele cu HIV / SIDA.
In opinia dvs., in relatia cu organizatia dvs., aceste persoane ar trebui
diferentiate sau tratate in mod diferit?
% respondenti

Ar trebui sa fie
diferentiate / tratate in
mod diferit

9

Nu ar trebui sa fie
diferentiate / tratate in
mod diferit

88

Nu stiu cum ar trebui
tratate

1

Nu raspund

1

b. Statutul serologic şi relaţia cu instituţia
În mod interesant, chiar dacă participanţii consideră că toţi clienţii ar trebui trataţi similar,
indiferent de statutul lor medical, în acelaşi timp există un acord aproape universal cu privire
la necesitatea de a fi puşi la curent în ceea ce priveşte statutul persoanelor cu HIV/SIDA.
Mai mult chiar, peste jumătate din respondenţi (61%) cred că, în relaţie cu instituţia lor, este
obligatorie declararea statutului medical al persoanelor care trăiesc cu HIV/SIDA:
1

„A discrimina” înseamnă a diferenţia sau a trata diferit două persoane sau două situaţii, atunci când nu există
o distincţie relevantă între acestea sau a trata într-o manieră identică situaţii care sunt, în fapt, diferite.
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Din cate stiti dvs., in relatia cu institutia dvs. este obligatorie
declararea statutului medical pentru persoanele cu HIV/SIDA?

% respondenti

DA

61

NU

NU STIU

31

8

În plus, aşteptările faţă de cunoaşterea statutului medical al persoanelor cu HIV/SIDA nu
sunt legate de actul medical, respondenţii menţionând că acestea ar trebui să îşi declare
statutul în relaţie cu orice instituţie – nu doar cu cele de tip medical. Astfel, 97% din
respondenţi cred că persoanele cu HIV/SIDA ar trebui să îşi declare statutul în relaţia cu
medicul de familie sau cu medicul specialist, 90% în relaţia cu direcţia de asistenţă socială şi
72% în relaţia cu şcoala. Datele sunt prezentate în graficul de mai jos:

Credeti ca persoanele cu HIV / SIDA ar trebui sa fie obligate
sa-si declare statutul medical in relatia cu...

% respondenti DA din total respondenti
MEDICUL DE FAMILIE

97

MEDIC SPECIALIST

97

96

FAMILIA

DIRECTIA AS. SOCIALA

90

72

SCOALA

71

LOCUL DE MUNCA

POLITIE

63
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c. Protecţia personală ca sursă a discriminării
Una din concluziile importante ale studiului este legată de nevoia de „protecţie personală”
suplimentară a ofertanţilor de servicii, aceasta fiind principala „sursă” a discriminării
indirecte. Astfel, studiul a arătat că ideea de „protecţie personală” faţă de persoanele cu
HIV/SIDA este foarte prezentă în rândul respondenţilor. De cele mai multe ori, abordarea
instituţională este înlocuită cu reacţia personală. Întrebaţi fiind în ce măsură sunt de acord cu
introducerea obligaţiei de declarare a statutului serologic, doar 27% din respondenţi au
declarat că sunt total împotrivă:
In ce masura sunteti de acord cu afirmatia:
"Persoanele cu HIV / SIDA ar trebui sa fie obligate
sa-si declare statutul"?

% respondenti
Foarte putin / deloc

27

Destul de putin / putin

6

22

Destul de mult / mult

Foarte mult

Nu stiu / nu raspund

41

4

O dată dezvăluit statutul, numai 8% din respondenţi au declarat că, pentru persoanele cu
HIV/SIDA, se aplică aceleaşi proceduri (universale) ca pentru toţi beneficiarii. Respondenţii
fie nu ştiu exact care sunt procedurile (şi întreabă), fie îi îndrumă către medic/ specialist/
„instituţii abilitate”. Datele sunt prezentate detaliat în Anexă.
În acelaşi timp, majoritatea respondenţilor (60%) cred că, o dată aflat statutul medical, este
necesară informarea altor colegi care intră în contact cu persoana în cauză.
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Dar daca un client / beneficiar declara ca are HIV/SIDA, credeti ca este
necesara informarea altor colegi care intra in contact cu acesta?

% respondenti

59

DA

34

NU

NU STIU

7

III. Atitudinea faţă de persoanele cu HIV/SIDA
Pentru a măsura atitudinea faţă de persoanele care trăiesc cu HIV/SIDA, au fost folosite
două tipuri de abordări. În primul rând, au fost măsurate asocierile spontane cu persoanele
care trăiesc cu HIV/SIDA. Apoi, au fost folosite o serie de afirmaţii pentru a măsura diferite
dimensiuni ale discriminării (directă/indirectă). De asemenea, au fost puse o serie de
întrebări legate de respectarea drepturilor. Răspunsurile la aceste întrebări sunt prezentate în
continuare.

a. „Persoane cu HIV/SIDA” – asocieri spontane
Una din modalităţile de explorare a atitudinii faţă de persoanele cu HIV/ SIDA a fost cea
„proiectivă” – fiind folosite asocierile spontane. Atunci când se gândesc la persoane cu
HIV/SIDA, principala asociere a ofertanţilor de servicii este legată de „milă / compasiune /
compătimire”, existând un sentiment empatic puternic faţă de acestea. În acelaşi timp,
asocierea generală cu o boală este prezentă, urmată fiind de „instinctul de conservare”, a
treia asociere spontană fiind „protecţie/protejare”. Datele sunt prezentate mai jos:
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Care e primul cuvant ce va vine in minte
atunci cand auziti rostindu-se "HIV / SIDA"?
% respondenti

100

80

60

17

0

0

0

0

2

SEX

STERILIZARE
GRESITA / SERINGA

TRANSMITERE

ALTELE

NS

0

SENSIBILITATE /
VULNERABILITATE

0

SANGE

1

0

1

1

1

1

RETINERE /
REZERVA / TEAMA
GROAZA /
GROAZNIC
PRIETEN / NICI O
RETINERE /
HOMOSEXUAL /
HOMOSEXUALITATE
PROSTITUTIE /
DROGURI

PERICOL / RISC

1

1

1

1

1

1

2

1

DIFERIT / DISTANTA
/ REPULSIE / FRICA
INFECTAT / SURSA
DE INFECTII / VIRUS
CONTROL /
MONITORIZARE
GRIJA /
INTEGRITATE /
INTEGRARE /
TOLERANTA
MARGINALIZATI /
NEAJUTORATI /
FATALITATE /
GHINION /
MASURI /
COMBATERE /

2
PROBLEMA

TRATAMENT

2

2

2
GRAVITATE / GRAV

ZILE NUMARATE /
DESTIN PECETLUIT /
ACCIDENT /
NEATENTIE /

3

3

5

3

7

COMPATIMIRE /
COMPASIUNE / MILA
BOALA / BOLNAV /
PACIENT
PROTECTIE /
PROTEJARE /
ASISTENTA /
AJUTOR /
NORMAL /
NORMALITATE /
DECEPTIE /
DEZAMAGIRE /
NECAZ /
NENOROCIRE /
DOAMNE-AJUTA! /
DOAMNE-FERESTE!

0

6

10

20

20

40

b. Spaţiul public şi suportul public
O dimensiune importantă a respectării drepturilor persoanelor care trăiesc cu HIV/SIDA o
reprezintă acceptarea lor în spaţiul public şi suportul public. Pentru a măsura această
dimensiune, a fost investigat acordul participanţilor privind suportul financiar acordat
acestor persoane. Astfel, există o subscriere evidentă a ofertanţilor de servicii faţă de
suportul public acordat persoanelor cu HIV/SIDA, numai 10% fiind împotrivă:
In ce masura sunteti de acord cu afirmatia:
"Statul ar trebui sa ofere mai multe subventii si asistenta
persoanelor cu HIV /SIDA"?

% respondenti
Foarte putin / deloc

Destul de putin / putin

7

3

23

Destul de mult / mult

Foarte mult

Nu stiu / nu raspund

61

6
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Suportul public se manifestă şi în ceea ce priveşte protecţia specială a persoanelor cu
HIV/SIDA, marea majoritate a ofertanţilor de servicii fiind de acord cu existenţa unei legi
speciale pentru protecţia persoanelor cu HIV/SIDA, ceea ce poate fi interpretat fie ca o
formă de tratament diferit, fie ca o acceptare a necesităţii dezvoltării măsurilor afirmative:
In ce masura sunteti de acord cu afirmatia:
"Este bine ca exista o lege speciala
pentru protectia persoanelor cu HIV / SIDA"?

% respondenti
Foarte putin / deloc

Destul de putin / putin

6

1

18

Destul de mult / mult

Foarte mult

Nu stiu / nu raspund

70

5

Ideea de acceptare a persoanelor care trăiesc cu HIV/SIDA este prezentă nu numai ca suport
public. Cel puţin la nivel declarativ, numai 7% dintre ofertanţii de servicii nu sunt de acord
cu afirmaţia că persoanele cu HIV/SIDA ar trebui acceptate ca orice altă persoană:
In ce masura sunteti de acord cu afirmatia:
"Persoanele cu HIV / SIDA trebuie acceptate ca orice alta persoana"

% respondenti

6

Foarte putin / deloc

Destul de putin / putin

1

20

Destul de mult / mult

Foarte mult

Nu stiu / nu raspund

72

1
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Ideea de „empatie” şi „compătimire”, existentă în rândul ofertanţilor de servicii, apare atât la
modul spontan, cât şi asistat: astfel, 14% dintre ofertanţi cred că persoanele cu HIV/SIDA îşi
exagerează de obicei statutul, pentru a obţine avantaje:
In ce masura sunteti de acord cu afirmatia:
"Persoanele cu HIV / SIDA isi exagereaza de obicei situatia,
pentru a obtine avantaje"?

% respondenti
Foarte putin / deloc

53

Destul de putin / putin

9

10

Destul de mult / mult

Foarte mult

4

Nu stiu / nu raspund

24

c. Discriminarea directă
Dacă la nivel general, ideea de acceptare este omniprezentă în rândul ofertanţilor de servicii,
la nivel „acţional” există ideea de diferenţiere şi segregare a persoanelor cu HIV/SIDA – cel
mai probabil, pentru că ideea de „protecţie personală” este foarte prezentă în rândul
ofertanţilor de servicii. Astfel, 40% dintre ofertanţi cred că ar trebui să existe servicii
dedicate, speciale pentru persoane care trăiesc cu HIV/SIDA (şcoli, spitale etc.):
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In ce masura sunteti de acord cu afirmatia:
"Ar trebui sa existe servicii dedicate (separate) pentru
persoanele cu HIV/SIDA: scoli speciale, locuri speciale in spital"?

% respondenti

43

Foarte putin / deloc

Destul de putin / putin

11

19

Destul de mult / mult

24

Foarte mult

Nu stiu / nu raspund

3

d. Atitudinea faţă de alte categorii de persoane vulnerabile
Atitudinea de acceptare există şi pentru alte categorii de risc (persoane care practică sexul
comercial şi utilizatorii de droguri), însă având o intensitate mai mică, în comparaţie cu
atitudinea faţă de persoanele care trăiesc cu HIV/SIDA. Astfel, 60% dintre ofertanţii de
servicii cred că persoanele care practică sexul comercial nu ar trebui pedepsite, 63% din
aceştia nu cred că utilizatorii de droguri ar trebui să facă închisoare. În acelaşi timp, unuia
din 4 respondenţi nu i-ar plăcea să locuiască în acelaşi bloc cu un utilizator de droguri şi
28% consideră ca utilizatorii de droguri sunt singurii responsabili pentru situaţia lor. Datele
detaliate sunt prezentate în Anexă.
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IV. Respectarea drepturilor persoanelor cu HIV/SIDA
Unul din obiectivele importante ale studiului a fost acela de a evalua în ce măsură ideea de
„respectare a drepturilor persoanelor vulnerabile” este una operaţională. Pentru a testa acest
lucru, în primul rând au fost puse o serie de întrebări de testare a cunoştinţelor privind
drepturile persoanelor care trăiesc cu HIV/SIDA, după care au fost aplicate o serie de
întrebări legate de atitudinea faţă de subiect. Acest tip de abordare în analiză a fost sugerat
de rezultatele studiului asupra beneficiarilor, care asociază ideea de drepturi cu „vorbe goale/
teorie”.

a. Cunoştinţe despre drepturile şi obligaţiile persoanelor vulnerabile
Toţi respondenţii au fost întrebaţi dacă ştiu care sunt drepturile persoanelor ce trăiesc cu
HIV/SIDA. Răspunsurile spontane sunt detaliate în graficul de mai jos:
Din cate stiti dvs., care sunt drepturile legale
ale persoanelor cu HIV/SIDA?
Răspunsuri spontane multiple (3 opțiuni)

% din total populatie

100
80
60

1

1

1

DREPTUL LA VIATA

PREVAZUTE DE LEGE

ALOCATIE / ALOCATIA DE HRANA /
INDEMNIZATIE LUNARA / SUBVENTII /
PENSIE / GRATUITATI

8

1
CONSILIERE

ALTE DREPTURI

2
CONFIDENTIALITATE / IMAGINE
PERSONALA

8
2
ASISTENT PERSONAL

NU STIU

3

6
DREPTUL LA EDUCATIE / SCOLARIZARE

ASISTENTA SOCIALA / PRESTATII SOCIALE

7

14
ALOCATIE / ALOCATIA DE HRANA /
INDEMNIZATIE LUNARA / SUBVENTII /
PENSIE

DREPTUL LA MUNCA

14

0

ACCES LA TRATAMENT / TRATAMENT
GRATUIT / ASISTENTA MEDICALA

20

ACELEASI DREPTURI CA ORICE
CETATEAN / PERSOANA

27

40

Numai 14% dintre ofertanţii de servicii au menţionat, în mod spontan, că persoanele care
trăiesc cu HIV/SIDA beneficiază de aceleaşi drepturi ca orice persoană/ cetăţean. Accesul la
tratament este considerat principalul drept al persoanelor cu HIV/SIDA (27%), urmat de
drepturile persoanelor cu handicap (alocaţii de hrană, indemnizaţii lunare etc.). În acelaşi
timp, obligaţiile persoanelor cu HIV/SIDA sunt declararea statutului medical (21%),
protejarea celorlalţi (19%) şi acceptarea şi urmarea tratamentului (13%). Numai 2%
menţionează că persoanele cu HIV/SIDA au aceleaşi obligaţii ca şi restul persoanelor:
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Din cate stiti dvs., care sunt obligatiile legale
ale persoanelor cu HIV/SIDA?
Răspunsuri spontane multiple (3 opțiuni)

% din total populatie

100
80
60

1
SA RESPECTE LEGEA

NU STIU

1
CINSTE / CORECTITUDINE / DESCHISE /
SINCERE

2

1
RESPECTAREA REGULILOR / NORMELOR
DE IGIENA

ALTELE

1
FARA RELATII SEXUALE

SA AIBA GRIJA / SA FIE INTERESATE DE
1
SANATATEA LOR

1
CONSTIENTIZARE / RESPONSABILITATE

ACELEASI OBLIGATII CA ORICE CETATEAN
/ PERSOANA

CONTROALE PERIODICE / ACCEPTAREA /
URMAREA TRATAMENTULUI / INGRIJIRE

PROTEJAREA CELORLALTI / LIMITAREA
TRANSMITERII VIRUSULUI

0

SA ISI DECLARE BOALA / SITUATIA /
STATUTUL

2

10

13

20

19

21

40

b. Drepturile în spaţiul public
Similar, agreerea – de către respondenţi – a prezenţei în spaţiul public a asociaţiilor care
apără drepturile persoanelor cu HIV/SIDA este un indicator important privind respectarea
drepturilor omului, 91% din ofertanţii de servicii fiind de acord cu activitatea acestora. În
acelaşi timp, majoritatea ofertanţilor de servicii susţin ideea că persoanele care trăiesc cu
HIV/SIDA au, în prezent, prea puţine drepturi:

In prezent, credeti ca persoanele cu HIV / SIDA au...

% respondenti

Prea multe drepturi

5

60

Prea putine drepturi

Atatea drepturi cat
trebuie

NS / NR

15

19
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Chiar dacă sunt de acord cu activismul în domeniu, precum şi cu acordarea drepturilor
suplimentare, majoritatea ofertanţilor de servicii sunt de acord cu restrângerea drepturilor
persoanelor cu HIV/SIDA pentru „interesul general”. Astfel, 62% din ofertanţi cred că
păstrarea sănătăţii publice este mai importantă decât respectarea libertăţii individuale. Numai
17% dintre aceştia nu sunt de acord cu această afirmaţie:
In ce masura sunteti de acord cu afirmatia:
"Pastrarea sanatatii publice este mai importanta
decat respectarea libertatii individuale"?

% respondenti
Foarte putin / deloc

Destul de putin / putin

17

7

27

Destul de mult / mult

Foarte mult

Nu stiu / nu raspund

35

14

În mod specific, 36% din ofertanţi sunt de acord cu restrângerea dreptului la muncă – tocmai
în interesul „sănătăţii publice”, 30% cu restrângerea dreptului la căsătorie, iar 40% cu
restrângerea dreptului la educaţie sexuală. În acelaşi timp, respondenţii nu au o atitudine
formată în ceea ce priveşte punerea în aplicare a acestor restricţii – 61 % neavând o atitudine
formată faţă de pedepsele aplicate privind transmiterea HIV voluntară. Datele sunt
prezentate detaliat în Anexă.
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V. Perspectiva beneficiarilor
Pentru a putea pune „în context” informaţiile furnizate de ofertanţii de servicii, au fost culese
informaţii şi de la clienţi, referitor la respectarea drepturilor în relaţia cu instituţiile care au
făcut parte din studiu.
Un prim obiectiv al studiului este să pună în evidenţă percepţia asupra calităţii vieţii –
existând o relaţie cauzală directă între calitatea serviciilor oferite şi calitatea vieţii. Astfel,
unul din 4 respondenţi cred că majoritatea persoanelor cu HIV/SIDA trăiesc mai rău,
comparativ cu acum un an de zile. Datele sunt prezentate mai jos:

Cum credeti ca traiesc majoritatea persoanelor cu HIV/SIDA,
comparativ cu acum un an de zile?
% respondenti

25

Mai prost

32

La fel

23

Mai bine

NS/NR

20

Există, în acelaşi timp, un optimism moderat în rândul respondenţilor, 39% menţionând că,
în prezent, viaţa lor este „destul de bună”.
Pentru a vedea în ce măsură încălcarea drepturilor este considerată o problemă (la modul
spontan), clienţii au fost rugaţi să menţioneze care sunt cele mai grave probleme cu care se
confruntă. Datele sunt prezentate mai jos:
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Care considerati ca sunt cele mai grave trei probleme
cu care va confruntati dvs. in prezent?
Răspunsuri spontane multiple (3 opțiuni)

% din total populatie

100

80

60

4

3

3

2

2

2

2

2

2

CONFIDENTIALITATEA
/ NEVOIA DE A
ASCUNDE BOALA / MI
SE CERE TESTUL HIV

LOCUL DE MUNCA

DISCRIMINAREA

LIPSA UNOR
PRIETENI ADEVARATI

TRATAMENTUL /
LIPSA
TRATAMENTULUI /
MEDICAMENTE

SINGURATATEA

ALTELE

NU AVEM

8
OAMENII:
RESPINGEREA DIN
PARTEA LOR /
IMPOLITETEA /
MENTALITATEA /

TEAMA / TENSIUNE /
STRES / NELINISTE
SUFLETEASCA

8
LIPSA LOCUINTA /
STAREA LOCUINTEI

12
BOALA / SANATATEA

0

LIPSA BANILOR /
SARACIA / PRETURILE
MARI / LIPSURI

20

20

40

Similar cu studiile la nivel naţional în populaţia generală, problemele financiare sunt
considerate principalul obstacol. Este notabil însă că majoritatea problemelor menţionate în
mod spontan de către participanţii la studiu sunt legate de statutul lor şi, direct sau indirect,
de respectarea drepturilor şi discriminare.
Pentru a evalua, din perspectiva clienţilor/beneficiarilor, operaţionalizarea ideii de
„respectare a drepturilor omului”, au fost folosite tehnici proiective. Astfel, principala
asociere cu „drepturile persoanelor care trăiesc cu HIV/SIDA” sugerează că acest concept nu
este unul pus în practică. Datele sunt prezentate mai jos:
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Care e primul cuvant ce va vine in minte cand auziti
rostindu-se „drepturile persoanelor care traiesc cu HIV /
drepturile omului”?
% respondenti

100

80

60

25

25

ALTELE

NIMIC

23

40

AJUTOR

GREU DE SUPORTAT

DISCRIMINARE

DREPTURI EGALE /
EGALITATE

0

CUVINTE GOALE /
MINCIUNI /
DEMAGOGIE /
POVESTI / VIS
FRUMOS / TEORIE

2

5

7

11

20

Pentru mai mult de 1 din 5 respondenţi, „drepturile persoanelor care trăiesc cu HIV/SIDA”
sunt considerate „vorbe goale/teorie” – fără nici un impact în viaţa reală, dar dezirabil (11%
au menţionat „egalitate”).
Studiul şi-a propus să măsoare atât discriminarea directă, cât şi discriminarea indirectă.
Pentru a măsura aceste dimensiuni, au fost folosite conceptele de diferenţiere sau
dezavantajare, aplicate pe baza statutului medical. Datele sugerează existenţa, în rândul
participanţilor, atât a discriminării directe, cât şi indirecte:
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Au existat cazuri in care, in situatii similare, dvs., personal, credeti ca
ati fost tratat (din cauza statutului medical) mai putin favorabil decat
o alta persoana?
% respondenti

45

Nu

Da

NS/NR

50

5

Dar cazuri in care dvs. ati fost pus(a) intr-o situatie de dezavantaj,
comparativ cu alte persoane?
% respondenti

Nu

52

Da

NS/NR

30

18
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Astfel, mai mult de jumătate din participanţi afirmă că au fost puşi într-o situaţie de
discriminare directă, iar 30% dintre participanţi au fost puşi într-o situaţie de discriminare
indirectă.
Un concept important în relaţia persoanelor vulnerabile cu autorităţile locale este acela de
autoexcludere – în acest caz, atitudinea luată faţă de discriminarea directă şi / sau indirectă.
Pentru a măsura acest lucru, toţi respondenţii care s-au aflat în vreuna din aceste situaţii au
fost întrebaţi dacă au făcut reclamaţie:

V-ati gandit sa faceti o reclamatie / sesizare pentru aceasta ?
% respondenti care au fost dezavantajati / tratati nefavorabil
din cauza statutului medical

Am facut reclamatie

2

M-am gandit, dar nu am
facut reclamatie

30

Nu m-am gandit sa fac
reclamatie / nu am facut
reclamatie

NS / NR

45

23

Numai 2% din cei care au experimentat o situaţie de discriminare au făcut reclamaţie – şi, în
jumătate din aceste cazuri, menţionând că situaţia a fost rezolvată. 30% au vrut să facă
reclamaţie, dar nu au demarat procesul, bariera percepută fiind faptul că nu credeau în
eficienţa reclamaţiei. Aceste rezultate sunt importante, deoarece sunt o posibilă explicaţie
pentru numărul redus de reclamaţii oficiale (pe de o parte) şi „deschiderea” sistemului faţă
de aceste reclamaţii. Este important, la nivel de intervenţii, să existe un sistem clar de
documentare a reclamaţiilor şi credinţa (în percepţia beneficiarilor) în eficienţa reclamaţiilor
(popularizarea poveştilor de succes).
O parte importantă a studiului este legată de confidenţialitate şi accesul la date. Ideea de
control al beneficiarului asupra datelor este un concept foarte important în relaţia de
confidenţialitate şi relaţia cu instituţiile.
O primă întrebare a fost legată de dezvăluirea statusului (statutului medical) – datele arată că
principalele instituţii cu care beneficiarii intră în contact cunosc şi statusul acestora:
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Din cate stiti dvs., care din urmatoarele institutii au in evidenta lor
(cunosc) statutul dvs. medical / social:
% respondenti care au raspuns DA

86

Spital
73

Medic de familie
Primarie

64

20

CAS
Scoala

18
13

Loc de munca

11

Politie
DGOFM

3

Datele sugerează că nu toţi beneficiarii au acces la date (50%), iar controlul asupra datelor
este şi mai redus (30%).

Dvs., personal, ...
% respondenti care au raspuns DA

...aveti acces la aceste
evidente?

52

…puteti controla in
vreun fel accesul la
aceste informatii?

34

...va puteti opune /
contesta continutul
acestor informatii?

34
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În acelaşi timp, comunicarea cu instituţia respectivă în ceea ce priveşte conţinutul
informaţiilor colectate este limitată, în medie numai 1 din 3 respondenţi menţionând
existenţa unei astfel de comunicări:

Dvs. ati fost informat(a) de catre aceste institutii...
% respondenti care au raspuns DA

Care sunt informatiile ce
se pastreaza in legatura
cu dvs.?

38

Care este motivul pentru
care acestea sunt
pastrate?

23

Care sunt persoanele ce
pot accesa aceste
informatii?

30

Similar cu întrebările adresate ofertanţilor de servicii, au fost testate cunoştinţele legate de
drepturile persoanelor vulnerabile. Datele sunt prezentate mai jos:

Din cate stiti dvs., exista vreo lege speciala pentru...
% respondenti care au raspuns DA

Persoanele care traiesc
cu HIV / SIDA

87

Persoanele care
consuma droguri

Persoanele care primesc
bani pentru sex

Persoanele care nu au
casa / fara adapost

25

18

16

Studiu privind respectarea drepturilor omului: persoane cu HIV/SIDA şi alte persoane vulnerabile

26

Existenţa unei legi speciale pentru persoanele care trăiesc cu HIV/SIDA este menţionată de
către majoritatea respondenţilor (87%). În opinia a 59% din respondenţi, această lege oferă o
serie de drepturi speciale persoanelor care trăiesc cu HIV/SIDA:

Din cate stiti dvs., aceasta lege va confera...
% respondenti care stiu ca exista o lege speciala pentru PLWHA

Mai putine drepturi decat
altor persoane

Exact aceleasi drepturi
ca altor persoane

5

7

Toate drepturile
acordate altor persoane,
plus o serie de drepturi
speciale

NS / NR

59

30

În plus faţă de cunoştinţele legate de drepturi, au fost testate, în rândul respondenţilor, o serie
de situaţii tipice de încălcare a drepturilor. Astfel, aproape jumătate din respondenţi s-au
aflat în situaţie de „autoexcludere”, iar 41% au fost într-o situaţie de discriminare în
comunitatea în care trăiesc. Încălcarea dreptului la viaţă privată (confidenţialitate) a fost
menţionată de către 27% din respondenţi, în timp ce refuzul la serviciile de sănătate a fost
menţionat de către 1 din 4 respondenţi. Încălcarea dreptului la muncă a fost menţionat de
către 14% din respondenţi şi nu mai puţin de 7% au menţionat un abuz fizic, din cauza stării
de sănătate sau a ceea ce fac. Datele sunt prezentate mai jos:
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Va rog sa imi spuneti daca dvs. v-ati aflat, in ultimele 6 luni,
in vreuna dintre urmatoarele situatii:
% respondenti care au raspuns DA

Ati renuntat sa folositi un serviciu medical sau oferit de vreo
institutie publica, tocmai pentru ca stiati ca veti fi refuzat /
tratat diferit?

45

Jignit de vecini / cunostinte din cauza starii de sanatate sau a
ceea ce faceti

41

O persoana sau autoritate publica a dezvaluit statutul dvs.
medical, fara consimtamantul dvs.

27

Refuz / acces ingradit (comparativ cu alte persoane) la servicii
medicale

25

Ati fost concediat / refuzat la angajare, din cauza starii de
sanatate sau a ceea ce faceti

Abuzat, batut de politie

14

7
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REZUMAT, CONCLUZII ŞI RECOMANDĂRI
Prezentul studiu aduce faţă în faţă opinii referitoare la respectarea drepturilor: pe de o parte,
opinii ale ofertanţilor de servicii; pe de alta, opinii ale beneficiarilor acestor servicii.
Persoanele care primesc servicii mediale şi sociale consideră că:
- au fost tratate mai puţin favorabil decât alte persoane din cauza statutului lor – 50%
dintre respondenţi;
- doar 2% dintre cei care au considerat că au fost trataţi diferit au făcut o plângere;
- au renunţat la solicitarea de servicii, presupunând că vor fi refuzate (45% dintre
persoanele care consideră că au fost discriminate); au fost jignite de vecini (41%), li
s-au refuzat servicii medicale (25%), au fost concediate (14%), abuzate de poliţie
(7%) ;
- datele referitoare la starea de sănătate sau situaţia socială sunt păstrate, deţinute de
către spital în cazul a 86% dintre persoane; de către primărie – la 64%; de către
angajator – la 13% ; de către poliţie (în cazul persoanelor vulnerabile) – la 11%. Însă
doar 52% consideră că ar putea avea acces la aceste date, iar 62% consideră ca nu se
pot opune/ nu pot contesta conţinutul acestor informaţii. De asemenea, mai puţin de
jumătate dintre respondenţi cunosc conţinutul datelor colectate despre ei sau motivul
colectării datelor.
În cazul ofertanţilor de servicii:
- abordarea oscilează între compasiune (sentiment uman, nu legat însă de atribuţiile
lor) şi protecţie (atunci când îşi exercită atribuţiile): îşi „permit” să aibă compasiune
atât timp cât, la nivel de percepţie, ei nu se simt în pericol. Ofertanţii de servicii au
„relaxarea” necesară acceptării persoanelor cu HIV/SIDA numai în situaţia în care nu
se simt ameninţaţi/nu se văd în pericol. Datele sugerează că ideea „precauţiilor
universale” este una fără aplicabilitate practică, reacţia fiind instinctuală („să anunţ
pe alţii, ca să ne protejăm împreună”);
- sentimentul de „pericol” este cel care ghidează şi abordarea instituţională, în special
faţă de persoanele care trăiesc cu HIV/SIDA, iar el primează în faţa unor drepturi
cum ar fi dreptul la viaţă privată (confidenţialitatea): consideră necesară declararea
situaţiei medicale şi cred că este necesar să anunţi acest statut altor colegi care se pot
afla „în pericol”;
- această reacţie de „anunţare a pericolului” nu se manifestă numai la nivel de individ,
ci şi de instituţie: prima reacţie la identificarea statutului este „anunţarea” altor
autorităţi/instituţii „abilitate” (direcţii de sănătate publică, în special);
- ideea de „drepturi” este familiară şi acceptată la nivel teoretic în toate dimensiunile
fenomenului (activism, empatie etc.). Această ideea este „împletită” cu efortul
empatic extraordinar, rezultând o acceptabilitate unanimă faţă de persoanele care
trăiesc cu HIV/SIDA. Atunci când se vorbeşte de drepturi, apare şi ideea de „sănătate
publică” – de fapt, transferul ideii de protecţie individuală în spaţiul public;

28

Studiu privind respectarea drepturilor omului: persoane cu HIV/SIDA şi alte persoane vulnerabile

-

-

în acelaşi timp, drepturile nu sunt operaţionalizate clar, fiecare ofertant de servicii
având o viziune asupra drepturilor numai din perspectiva instituţiei în care lucrează
(„are dreptul la serviciile pe care instituţia mea le oferă”);
similar cu protecţia individuală, ofertanţii de servicii consideră necesară şi, în unele
cazuri, datoria lor, restrângerea drepturilor individuale, pentru protejarea „sănătăţii
publice”. Această abordare oferă un spaţiu larg de încălcare a drepturilor, dat fiind
faptul că „sănătatea publică” este un concept vag.

În contextul în care nerespectarea unor drepturi elementare (viaţă privată, non-discriminare)
ale persoanelor cu HIV/SIDA, precum şi ale persoanelor vulnerabile există atât în relaţiile
acestora cu instituţiile şi cu profesioniştii din domeniile social şi medical, cât şi în relaţiile
lor cu ceilalţi membri ai comunităţii, un răspuns rapid, care să asigure intervenţii în toate
ariile în care se întâlnesc astfel de situaţii, este imperios necesar.
Intervenţiile ar trebui să se concentreze pe informarea ofertanţilor de servicii cu privire la
combaterea discriminării şi protecţia datelor, precum şi la capacitarea beneficiarilor, astfel
încât aceştia să poată sesiza încălcările drepturilor lor.
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11

COPII

1

1

LEGEA 416

TINERI

ALTII

1

FAMILII

1

GRAVIDE

1

1

FAMILII
MONOPRENTALE

DIVERSE ASOCIATII

1

ALOCATII

1

1

AGENTI ECONOMICI

1

1

URGENTE

8

Răspunsuri spontane multiple (3 opțiuni)

VMG

1

5

3

2

2

2

2

2

2

AJUTOR SOCIAL

ANCHETE SOCIALE

EDUCATIE / INFORMARE

EVIDENTA POPULATIEI / STAREA CIVILA

FUNCTIONAR

PROTECTIA COPILULUI
ASISTENT PERSOANE CU HANDICAP /
INGRIJIREA BOLNAVULUI
INTOCMIRE DOSARE

1

1
PERSOANE CU HANDICAP

1

1

1

1

DRUMURI PODURI

CURATENIE / DEZINFECTII / IGIENIZARE

AUTORITATE TUTELARA

RELATII CU PUBLICUL

PROIECTE SOCIALE

2

5

ADMINISTRATIE LOCALA

PREVENTIE / PROFILAXIE

6

ALOCATII

2

6

CONDUCERE / MANAGEMENT / DIRECTOR

LEGEA 416

7

8

ACTIVITATE DIDACTICA / SCOLARIZARE

8

ASISTENTA SOCIALA
MEDIC / MEDICINA DE FAMILIE / MEDICINA
GENERALA

ACTIVITATI MEDICALE / ASISTENTA
MEDICALA / CONSULTATII MEDICALE

24

Răspunsuri spontane multiple (3 opțiuni)

COPII
DEFAVORIZATI

2

PERSONAL
DIDACTIC

3

NEASIGURATII

2

3

PERSOANE FARA
VENITURI

ADULTI

3

PARINTI

PERSOANE CU
AJUTOR SOCIAL

3

PERSOANE CU
VENITURI REDUSE

PERSOANE
DEFAVORIZATE

10

12

PERSOANE CU
HANDICAP

5

13

PENSIONARII /
VARSNICII

ASIGURATI

14

0

PACIENTII

16

20

ELEVI

40

39

0

PUBLICUL GENERAL
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ANEXĂ

Responsabilităţile ofertanţilor de servicii
Imi puteti descrie toate activitatile desfasurate de dvs /
responsabilitatile dvs ?
% din total populatie

100

80

60

40

20

Tipuri de beneficiari ai ofertanţilor de servicii

Care sunt beneficiarii / persoanele care beneficiaza de
serviciile institutiei dvs ?

100

% din total populatie

80

60
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Proceduri ale ofertanţilor de servicii în relaţia cu beneficiarii lor
Dar daca un client / beneficiar declara ca are HIV/SIDA,
care sunt procedurile ce se aplica?
Răspunsuri spontane multiple (3 opțiuni)

% din total populatie

100

80

60
45

j

40

Atitudinea ofertanţilor de servicii faţă de persoanele vulnerabile
In ce masura sunteti de acord cu afirmatia:
"Prostituatele sunt doar victime ale proxenetilor.
Doar acestia din urma ar trebui sa fie pedepsiti"?

% respondenti

Foarte putin / deloc

25

Destul de putin / putin

11

Destul de mult / mult

23

37

Foarte mult

Nu stiu / nu raspund

4

NU STIU

2
ALTELE

0
PROCEDURILE
LEGALE

1
EVITAREA
MARGINALIZARII

0

2
PROCEDURI DE
CONFIDENTIALITATE
/ SECRET
PROFESIONAL

MONITORIZARE

2
LUAREA IN
EVIDENTA

1

2
IN FUNCTIE DE
SITUATIE / DECIDE
CAND VA FI IN
SITUATIA RESP.

PREVENIREA
COLEGILOR / ALTOR
PERSOANE / CLASEI

3
CONSILIERE

5

6

7

7
ANALIZE /
TRATAMENT

MASURI DE
PROTECTIE /
SIGURANTA /
ATENTIE SPORITA
DREPTURI
SPECIFICE: AJUTOR /
INDEMNIZATII /
ASISTENTA /

8
INDRUMARE CATRE
SPECIALISTI / MEDIC
/ ALTE INSTITUTII

ANUNTARE MEDIC /
"SANEPID" / DSP /
ALTE INSTITUTII

8

0

ACELEASI CA
PENTRU ORICE
PERSOANA / NU
EXISTA PROCEDURI

20
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In ce masura sunteti de acord cu afirmatia:
"Consumatorii de droguri ar trebui sa faca puscarie"?

% respondenti

63

Foarte putin / deloc

6

Destul de putin / putin

12

Destul de mult / mult

10

Foarte mult

9

Nu stiu / nu raspund

In ce masura sunteti de acord cu afirmatia:
"Consumatorii de droguri sunt singurii
care sunt responsabili / de vina pentru situatia lor"?

% respondenti

Foarte putin / deloc

54

Destul de putin / putin

16

15

Destul de mult / mult

Foarte mult

Nu stiu / nu raspund

13

2
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In ce masura sunteti de acord cu afirmatia:
"Nu mi-ar placea ca, la mine in bloc / vecinatate,
sa locuiasca un consumator de droguri"?

% respondenti

Foarte putin / deloc

61

Destul de putin / putin

10

7

Destul de mult / mult

Foarte mult

Nu stiu / nu raspund

18

5

Respectarea drepturilor persoanelor care trăiesc cu HIV/SIDA

In ce masura sunteti de acord cu afirmatia:
"Este normal ca accesul persoanelor cu HIV/SIDA la anumite meserii
(alimentatie publica, de exemplu, coafura, cosmetica,
ingrijirea copiilor etc.) sa fie ingradit"?

% respondenti

46

Foarte putin / deloc

13

Destul de putin / putin

17

Destul de mult / mult

19

Foarte mult

Nu stiu / nu raspund

5
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In ce masura sunteti de acord cu afirmatia:
"Tinerii cu HIV/SIDA ar trebui sa nu beneficieze de educatie sexuala,
deoarece acestia nu ar trebui sa fie activi sexual"?

% respondenti

Foarte putin / deloc

Destul de putin / putin

56

2

27

Destul de mult / mult

Foarte mult

Nu stiu / nu raspund

11

5

In ce masura sunteti de acord cu afirmatia:
"O persoana cu HIV / SIDA nu ar trebui
sa se poata casatori cu una neinfectata"?

% respondenti
Foarte putin / deloc

Destul de putin / putin

Destul de mult / mult

Foarte mult

Nu stiu / nu raspund

34

8

14

16

27
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In ce masura sunteti de acord cu afirmatia:
"Pedeapsa pentru transmiterea HIV voluntara este prea mica"?

% respondenti

Foarte putin / deloc

Destul de putin / putin

13

2
61

Destul de mult / mult

Foarte mult

Nu stiu / nu raspund

11

13

61

„Reţea legală HIV/SIDA – Parteneriat pentru promovarea drepturilor persoanelor afectate de
HIV şi ale persoanelor aparţinând grupurilor vulnerabile”
Proiect finanţat de Uniunea Europeană prin Programul PHARE 2005 – Consolidarea
Democraţiei în România, Componenta 2 – Democraţie, drepturile omului, statul de drept,
independenţa justiţiei şi lupta împotriva corupţiei
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