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

în etate și inactivi din mun. Bălți” - 2019 
 
Pe parcursul anului 2019 AO ”Respirația a Doua pentru oamenii în etate și inactivi a implimentat 
următoarele proiecte  finanțate din resursele Fondului Global  
 

2019 – proiectul de grant: Dezvoltarea accesului la serviciile  de informare, testare HIV , 
suport și îngrijire PTH și  GRSI pentru aderența TARV în mun Bălți și în raioanele de nord 
a Moldovei, inclusiv (Briceni, Donduşeni, Drochia, Edineţ, Glodeni, Făleşti, Florești, Ocniţa, 
Rîșcani,Sîngerei, Soroca) 

Perioada de implementare şi acoperirea geografică a proiectului: 01.01.2019 – 31.12.2019 
Mun. Bălţi, Donduşeni, Făleşti, Soroca, Edineţ, Otaci, Glodeni, Sîngerei, Briceni, Drochia, Ocniţa, 
Florești, Rîșcani. 

Contract de finanțare nr.:  MDA-C-PCIMU-RSPII_2019/08  semnat la data de 30.01.2019 

Bugetul conform contractului de finanțare: 282305,97 MDL 

Date despre rezultatele proiectului 

Activităţile realizate  
 

        Pe parcursul anului 2019 AO ”Respirația a Doua pentru oamenii în etate și inactivi din 

mun Bălți”au fost luați la evidență 107 beneficiari; 

Din mun Bălți – 31 

Din teritoriile din nordul Moldovei - 59  

  În cadrul proiectului  AO ”Respirația a Doua pentru oamenii în etate și inactivi din mun Bălți” a 
prestart 2384 de servicii la 650 de persoane  

Femei -326 

Bărbați - 325 

Benefeciari acoperiți cu servicii psihosociale și prevenire  – 631 persoane; 

Femei -319; 

Bărbați – 312; 

În cadrul proiectului au fost acordate servicii:  

 Formarea continuă a aderenţei la tratamentul ARV prin consultanță de compleanță -627 
servicii prestate de specialistul de consiliere TARV și 3 lucrători de la egal la egal; 

 Au fost prestate  
 Aufost luați la evideță în organizație 107 PTH noi dintre care  



 Au fost identificați 53 PTH noi diagnosticați cu HIV în 2019;  
 Au fost înrolați în TARV – 57 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 3 PTH aflați în situație dificilă; 
 Au fost acoperiți cu servicii 60% de PTH în tratament ARV problematici; 
 Au beneficiat de consiliere de la egal la egal 660 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 360 PTH; 
 Au fost organizate şi acordate 37  vizite  de îngrijire socială la domiciliu pentru 28 persoane 

cu HIV/SIDA;  
 Au fost acoperite cu servicii 22 rude a PTH; 
 Au fost distribuite 12214 de prezervative pentru PTH și 400 broșuri informative „Lumea 

Mea” ; 
 Au fost organizate 12 de grupuri de ajutor reciproc și 11 sesiuni informative pentru 179 de 

persoane care trăiesc cu HIV; 
            - Au fost realizate 105 testări voluntare a persoanelor din  

 GRSI - 91 testări  
 14 testări a persoanelor doritoare  șă-și cunoască statutul HIV din populația 

generală 
    - Au fost resalizate 59 de acompanieri medicale și 35 acompanieri sociale, inclusiv și 
acompanierea tratamentului TARV beneficiarilor din mun Bălți și raioanele de nord a Moldovei,  
care nu au avut posibilitate de a veni personal după tratament. 

 Au fost organizate programe de dezvoltare şi susţinere pentru copii infectați/afectaţi de 
HIV/SIDA în colaborare cu CSR ”Viața cu Speranță”:  

 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 40 de cadouri pentru copii 
afectați/infectați de HIV/SIDA; 

 La sărbătorile de Paști, cu susținerea Diasporei au fost procurate 30 de pachete 
alimentare pentru 30 de copii infectați de infecția HIV  din raioanele de nord  a 
Moldovei;  

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

 referirea la serviciile  CSR ” Viața cu Speranță” ( psihologice, sociale, juridice, 
ș.a) 

 referirea la serviciile de îngrijire paliativă AOFFMS ”Angelus Moldova” a 
beneficiarilor care necesită îngrișire paliativă; 

 referirea beneficiarilor serviciile sociale și medicale  existente în comunitate (  
Cabinetul teriorial Bălți, Spitalul Ftiziatrie, DASPF, ANOFM, Centrul de 
Găzduire și adaptare socială, Centrul de criză familală ș.a.) 

 asigurarea a 15 benefiiari cu ajutor umanitar cu scutece și 30 de beneficiari social 
vulnerabili cu haine, în colaborarea cu Misiunea Creștină de binefacere ”Armata 
Salvării”filial Bălți și AO ” Lariola” 

 


