Raport de activitate a
Asociației Obștești „Respirația a Doua pentru oamenii
în etate și inactivi din mun. Bălți” - 2017
Pe parcursul anilui 2017, AO ”Respirația a Doua pentru oamenii în etate și inactivi a implimentat
următoarele proiecte finanțate din resursele Fondului Global

 2017 – proiectul de grant: Dezvoltarea serviciilor specializate sociale
pentru PHS la Centrul Social Regional în mun. Balti și la Nordul
Moldovei finanțat de Fundația Soros Moldova în cadrul granftului
Fondului Global “Fortificarea controlului HIV în Republica Moldova
2015 – 2017”
Perioada şi locul de derulare a proiectului: 12 luni (01.01.17-31.12.17)
Contract de grant nr.: 14626 semnat la data de 19.01.2017
Bugetul conform contractului de grant: 46950 €
Scopul: Dezvoltarea serviciilor specializate şi creşterea accesului PHS la serviciile de calitate în
Centrul Social Regional “Viaţa cu Speranţă” din mun. Bălţi și Nordul Moldovei..
Grupul ţintă/Beneficiarii direcţi Persoanele cu HIV, adulţi şi copii, membrii familiilor acestora
și persoanele din grupul de risc sporit de infectare
Date despre rezultatele proiectului
Pe parcursul anului 2017 în cadrul proiectului, AO ”Respirația a Doua pentru oamenii în etate și
inactivi din mun Bălți” au fost acoperiți cu servicii de îngrijire și suport 727 PTH din mun. Bălți
și nordul Moldovei.
În cadrul proiectului au fost realizate activități:
 În urma conlucrării cu SASPF mun. Bălți au fost oferite serviciile:
-angajarea în cîmpul muncii
-perfectarea vizei de reședință
-acordarea ajutorului umanitar de către AO «Timpul Speranței»
-acordarea ajutorului umanitar de către AO”Lariola”
 S-a desfășurat o serie de actiuni de informare cu ocazia Zilei Internaționale de
Combatere a Tuberculozei pe tema: „Tuberculoza şi HIV în formă interactivă”.
 S-au promovat sesiuni informative în cadrul Ziua Internațională de comemorare a
persoanelor decedate de SIDA și Zilei Mondiale de combatere a SIDA pentru
comunitate cu ajutorul voluntarilor și beneficiarilor, cu scopul profilaxiei, prevenirii,
informării despre evoluția infecției și totodată sensibilizarea şi creşterea solidarităţii față
de aceste persoane.
 S-au selectat beneficiari (femei însărcinate) pentru a beneficia de un ajutor social prenatal
din cadrul campaniei „Faptele bune au culoare”.
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S-a desfășurat sesiuni informative din punct de vedere psihologic pentru beneficiari cu
tema: „Ridicarea aprecieri proprie la femeie”.
S-au organizat întîlniri neformale și cluburi pentru femei cu scopul „Deschiderea
frumuseții sufletești”.
S-au organizat mai multe transportări a beneficiarilor problematici pentru învestigații
medicale.
S-a desfășurat programe distractive pentru copii infectați/afectați în cadrul sărbătorile:
Ziua Internațională a copilului și Anul Nou.
S-au oferit consultați (medicale, sociale, psihologice, juridice și „de la egal la egal”) de
calitate pentru PTH cît și rudele lor.
S-au promovat diferite grupe de ajutor reciproc, cluburi de interese și școala pacientului
cu scopul Imbunătățirea calității vieții și stării psiho-emoționale a beneficiarilor cît și a
rudele lor.

În rezultatul desfășurării activităților au fost atinse succese în conformitate cu obiectivele
stabilite:
 Formarea continuă a aderenţei la tratamentul ARV prin consultanță de compleanță-1695
servicii prestate de medicul infecționist și 9 lucrători de la egal la egal ;
 Au fost identificați 29 PTH noi;
 Au beneficiat de serviciile sociale specializate 436 de PTH;
 Au fost asigurat procesul de socializare şi (re)integrare a PTH în familie şi în comunitate;
de către echipa multidisciplinară a proiectului.
 Au fost oferite 182 de servicii de consiliere juridică;
 Au fost oferite 402 de servicii de menaj (262 vizite la duș și 140 vizite la spălătorie);
 Au beneficiat de reabilitarea şi recuperarea fizică 109 PTH și 103 rude afectate HIV/SIDA;
 Au fost asistate prin procedura managementului de caz 430 de PTH;
 Au fost acoperiți cu servicii 53% de PTH în tratament ARV problematici;
 Au fost acordate 514 servicii de consiliere psihologică și medicale pentru 244 persoanele
infectate/afectate HIV/SIDA;
 Au beneficiat de consiliere de la egal la egal 600 de PTH din mun. Bălți și de la nordul
Moldovei: Briceni, Donduşeni, Drochia, Edineţ, Glodeni, Făleşti, Ocniţa, Sîngerei,
Șoldanești;
 Au beneficiat de consiliere social 204 PTH;
 Au fost organizate şi acordate 336 vizite de îngrijire socială la domiciliu pentru 92
persoane cu HIV/SIDA;
 Au fost acoperite cu servicii 151 rude a PTH;
 Au fost distribuite 360 broșuri informative și 16406 de prezervative pentru PTH;
 Au fost organizate 192 de grupuri de ajutor reciproc pentru 408 de persoane care trăiesc
cu HIV şi familiile acestora: (48 întruniri pentru 131 PHS; 12 întruniri pentru 27 persoane
afectate HIV/SIDA; 24 de cluburi discordante pentru 90 persoane; 24 cluburi de cunoștință
pentru 27 PTH ; 48 cluburi pentru 35 copii afectați/infectați HIV/SIDA; Școli a pacientului
– 12 intruniri pentru 46 PTH);
 Au fost organizate 12 grupe cu voluntarii la care au participat 10 studenți de la facultatea
de asistență socială din Universitatea A. Russo mun. Bălți;
 Au fost organizate programe de dezvoltare şi susţinere pentru copii infectați/afectaţi de
HIV/SIDA: participarea a 30 de copii HIV afectați/infectați la activitatea consacrată “Zilei
Internaţionale a Copilului; cu ocazia Anului Nou 50 de copii afectați/ infectați de
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HIV/SIDA au participat la un program distractiv unde au fost distribuite 50 de cadouri
pentru copii afectați/infectați de HIV/SIDA:
A fost asigurat procesul de reintegrare şi reabilitare în conformitate cu planurile individuale şi cu
standardele de calitate.
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 2017 – proiectul de grant: Dezvoltarea suportului social şi acompaniere
sociale pentru persoane cu HIV/SIDA cu participarea echipei
multifuncţionale la nordul Moldovei (inclusiv Bălţi, Donduşeni, Făleşti,
Şoldăneşti, Edineţi, Glodeni, Sîngerei, Briceni, Drochia, Ocniţa),
finanțat de Fundația Soros Moldova în cadrul granftului Fondului
Global “Fortificarea controlului HIV în Republica Moldova 2015 – 2017”
Contract de grant nr.:

14634 semnat la data de 19.01.2017

Bugetul conform contractului de grant: 36373 €
Scopul – creşterea şi susţinerea accesului la serviciile de suportul social şi acompaniere socială
pentru PTH cu participarea echipei multifuncţionale la nordul Moldovei (Făleşti, Şoldăneşti,
Edineţ, Donduşeni, Glodeni, Sîngerei, Briceni, Drochia, Ocniţa/Otaci,) pentru îmbunătăţirii
calităţii vieţii PTH şi integrarea lor în societate şi implimentarea în practică a managementului de
caz.
Perioada şi locul de derulare a proiectului: 01.01.2017-31.12.2017, (Bălţi, Donduşeni, Făleşti,
Şoldăneşti, Edineţi, Glodeni, Sîngerei, Briceni, Drochia, Ocniţa)
Date despre rezultatele proiectului
Pe parcursul anului 2017 în cadrul proiectului, AO ”Respirația a Doua pentru oamenii în etate și
inactivi din mun Bălți” au fost acoperiți cu servicii de îngrijire și suport 487 PTH din raioanele
din nordul Moldovei.

Activităţile realizate
 S-au desfășurat 3 mese rotunde de către AO “Respirația a doua” în incinta Centrului Social
Regional “Viață cu Speranță” unde au participat asistenții sociali din teritoriu care
activează în cadrul proiectului.
 S-au desfășurat mese rotunde consacrate “Zilei internaționale de Comemorare a
persoanelor decedate de SIDA” de catre AO ”Respirația a doua” pentru personane în etate
și inactive în colaborare cu Centrul Social Regional „Viața cu Speranță” în raioanele de
Nord a Moldovei care sunt incluse în proiect.
 Au fost susținute 2 beneficiare din teritoriu (Drochia și Singerei),însărcinate, aderente la
tratamentul antiretroviral care au primit pachet social prenatal în cadrul Campaniei
”Faptele bune au culoare„ organizat de către AO „Inițiativa Pozitivă”



A fost efectuată deplasare în raioanele Fălești și Glodeni cu scopul informării și consultării
beneficiarilor de către echipa multidisciplinară din cadrul Centrului Social Regional „Viață
cu Speranță”
S-au efectuat cîte 3 vizite de monitorizare în raioanele Edineț, Briceni, Ocnița/Otaci,
Fălești, Glodeni, Drochia, Dondușeni, Singerei și Șoldănești cu scopul monitorizării și
evaluării activităților.

4







-

S-au desfășurat 5 sesiunii informative în raioanele în raioanele Fălesti, Glodeni,
Dondușeni, Drochia și Singerei, consacrate “1 Decembrie – Ziua Mondială de Combatere
SIDA” în cadrul campaniei „Te privește! Privește pe fiecare!” de către AO ”Respirația a
doua” pentru personane în etate și inactive în colaborare cu AO „Inițiativa Pozitivă”.
Sa desfașurat grupă de ajutor reciproc pentru beneficiarii din r-onul Fălești, cu tema:
Dezvoltarea tuberculozei la persoanele HIV infectate și măsurile de profilaxie.
Promovarea sesiunilor informative și a grupurilor de ajutor reciproc.
Oferirea consultațiilor sociale beneficiarilor proiectului cît și a rudelor.
Beneficiarii proiectului au fost asistați prin procedura managimentului de caz.
Au fost realizate:
Sesiuni informative pentru PTH în raioane -60 seminare pentru 351 vizite;
Grupurile de support reciproc în raioane -108 grupe pentru 605 vizite;
Consultaţiile specialiştilor (asistent social) - 1344-consultatii;
Consultatiile specialistilor (asistent social) privind aderenta la terapia ARV pentru toate
raioanele- 1377 consultatii;
Numărul de beneficiari asistați prin procedura managementului de caz -279 cazuri

Desfășurarea proiectului a dus la facilitarea accesului persoanelor HIV infectate și a copiilor la
serviciile de prevenire, garantându-se astfel respectarea drepturilor acestora pe baza principiilor
de echitate;
O data cu promovarea meselor rotunde asistenții sociali teritoriali au acumulat cunostințe care au
dus la dezvoltarea activismului beneficiarilor pentru implicarea activă în rezolvarea propriilor
probleme;
A fost petrecuta anchetarea şi informarea pentru 51 persoane HIV infectate pe parcursul anului
2017;
Îmbunătățirea situației psiho-sociale ca cauză a participării active a PTH la grupurile de suport
reciproc;
Informarea și profilaxia de transmitere a infecțiilor cu transitere sexuală prin prisma distribuirii
materialelor informaționale și prezervativelor.
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