
1 
 

Raport de activitate a 
Asociației Obștești „Respirația a Doua pentru oamenii 

în etate și inactivi din mun. Bălți” - 2018 
 
Pe parcursul anului 2018 AO ”Respirația a Doua pentru oamenii în etate și inactivi a implimentat 
următoarele proiecte  finanțate din resursele Fondului Global  
 

 2018 – proiectul de grant: Dezvoltarea serviciilor integrate complexe 
pentru PHS și GRSI la Nordul Moldovei( inclusiv mun Bălți, Briceni, 
Donduşeni, Drochia, Edineţ, Glodeni, Făleşti, Florești, Ocniţa, Rîșcani, 
Sîngerei, Soroca), finanțat de RP IP UCIMP DS din resursele Fondului 
Global în cadrul grantului „Fortificarea Controlului Tuberculozei și 
Reducerea Mortalității Asociate SIDA în Republica Moldova” (MDA-
C-PCIMU 2018-2020) 

 
Perioada de implementare şi acoperirea geografică a proiectului:  
01.01.2018 – 31.12.2018 
Mun. Bălţi, Donduşeni, Făleşti, Soroca, Edineţ, Otaci, Glodeni, Sîngerei, Briceni, Drochia, Ocniţa, 
Florești, Rîșcani. 

Contract de finanțare nr.:  MDA-C-PCIMU-RSPII_08  semnat la data de 30.01.2018 

 

Bugetul conform contractului de finanțare: 15000 Euro 

Date despre rezultatele proiectului 

Activităţile realizate  
      Pe parcursul anului 2018  AO ”Respirația a Doua pentru oamenii în etate și inactivi din 

mun Bălți” a asigurat cu servicii 783 de persoane cu HIV, din ei 489  din mun Bălți și 294 din 
teritorii. Luînd în considerație numărul mare a persoanelor cu HIV și GRSI în mun Bălți și 
raioanele de nord a Republicii Moldova este necesară continuarea programelor de profilaxie și 
îngrijire și suport, ce corespunde scopului proiectului dat: Creșterea accesului la serviciile de 
informare, consiliere și testare voluntară, îngrijire și tratament a persoanelor cu HIV și GRSI  
din mun. Bălți și din raioanele de nord a Republicii Moldova (Briceni, Donduşeni, Drochia, 
Edineţ, Glodeni, Făleşti, Florești, Ocniţa, Rîșcani, Sîngerei, Soroca) Realizarea proiectului a 
contribuit la ridicarea aderenței la tratamentul ARV, reducerea numărului de abandonări TARV,  
la reducerea și prevenirea răspîndirii infecției HIV în Republica Moldova, la dezvoltarea accesului  
la serviciile medico-sociale a persoanelor HIV infectate și persoanelor din GRSI.  

 

În cadrul proiectului au fost acordate servicii  

 Formarea continuă a aderenţei la tratamentul ARV prin consultanță de compleanță -599 
servicii prestate de specialistul de consiliere TARV și 3 lucrători de la egal la egal ; 
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 Aufost luați la evideță în organizație 105 PTH noi dintre care  
 Au fost identificați 49 PTH noi diagnosticați cu HIV în 2018;  
 Au fost înrolați în TARV – 56 PTH 

 Au fost asigurat procesul de socializare şi (re)integrare a PTH în familie şi în comunitate 
în colaborare cu echipa multidisciplinară a CSR ”Viața cu Speranță”. 

 Au fost asistate prin procedura managementului de caz 8 PTH aflați în situație dificilă; 
 Au fost acoperiți cu servicii 53% de PTH în tratament ARV problematici; 
 Au beneficiat de consiliere de la egal la egal 783 de PTH din mun. Bălți și de la nordul 

Moldovei: Briceni, Donduşeni, Drochia, Edineţ, Glodeni, Făleşti, Ocniţa, Sîngerei,Soroca, 
Florești, Rîșcani;- 1444 consultații  

 Au beneficiat de consiliere socială 20 PTH; 
 Au fost organizate şi acordate 41  vizite  de îngrijire socială la domiciliu pentru 41 persoane 

cu HIV/SIDA;  
 Au fost acoperite cu servicii 35 rude a PTH; 
 Au fost distribuite 15852 de prezervative pentru PTH și 500 broșuri informative „Lumea 

Mea” ; 
 Au fost organizate 13 de grupuri de ajutor reciproc și 13 sesiuni informative pentru 125 de 

persoane care trăiesc cu HIV; 
 Au fost organizate programe de dezvoltare şi susţinere pentru copii infectați/afectaţi de 

HIV/SIDA în colaborare cu CSR ”Viața cu Speranță”:  
 participarea a 12 de copii HIV afectați/infectați cu părinții la activitatea consacrată 

“Zilei Internaţionale a Copilului „Starturi vesele”; 
 Organizarea odihnei copiilor și părinților afectați de HIV din Raionul Sîngerei și 

Rîșcani în zona de odihnă Costești, r-nul Rîșcani prilejuite Zilei Copilului 
 organizarea excursiei la cetatea  Soroca pentru copiii afectați/infectațide HIV; 
 organizarea excursiei la Grădina Zoologică, Chișinău pentru copiii 

afectați/infectațide HIV; 
 Organizarea odihnei copiilor beneficiari AO ”Respirația a Doua pentru oamenii în 

etate și inactivi ” la tabăra de odihnă ”Hanaan” r-nul Rîșcani, în colaborare  
AO”Asociația de Binefacere ”PELERIN”, cu unitatea de transport CSR”Viața cu 
Speranță”; 

  cu ocazia Anului Nou 40 de copii afectați/ infectați de HIV/SIDA au participat la 
un program distractiv unde au fost distribuite 50 de cadouri pentru copii 
afectați/infectați de HIV/SIDA; 

-  Au fost realizate testări voluntare a persoanelor din  

 GRSI - 27 testări  
 54 testări a persoanelor doritoare în cadrul Campaniei social-informative ”Te-

privește. Privește pe fiecare” cu sloganul ”Testează-te la HIV” cu prilejul Zilei 
Mondiale de Combatere SIDA 

- A fost asigurat procesul de reintegrare şi reabilitare în conformitate cu planurile individuale şi 
cu standardele de calitate. 

- A fost implimentat noul sistem electronic  de E&M cu utilizarea ecipamentului ethnic cu 
registrarea serviciilor prin smartfon. 

 

 

 
 


