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Raport de activitate a
Asocia iei Ob te ti „Respira ia a Doua pentru oameniiț ș ș ț

în etate i inactivi din mun. Băl i” – 2020ș ț

Numele organizaţiei: Asocia ia Ob tească  ”Respira ia a Doua pentru oamenii în etate i ț ș ț ș
inactivi din mun Băl i”/ Oбщественная Ассоциация « Второе Дыхание для пожилых и ț
недееспособных людей из мун. Бэлць»

Pre edinte  ș : Baikalova Irina
Adresa: Băl i, str. Victoriei 7aț
Telefon: 0231-38798; 079554412
E-mail : ccoe@mail.ru 
Pagina web: https://www.facebook.com/SecondBreathMoldova ;
https://respira.md 

Obiectivele şi misiunea Asocia iei Ob te ti „Respira ia a Doua pentru oameniiț ș ș ț

în etate i inactivi din mun. Băl i”ș ț

1. Crearea şi dezvoltarea unor servicii comunitare în Moldova (reabilitarea medicală, socială şi 

reintegrarea în societate a persoanelor social vulnerabile)

2. Elaborarea, publicarea şi distribuirea materialelor informaţionale în acest domeniu pentru 

profesionişti şi neprofesionişti.

3. Activităţi de coordonare şi cooperare cu ONG-urile şi organizaţiile neguvernamentale ce lucrează cu 

oamenii în etate i inactivi în cadrul Reţelei Naţionale de ONG-uri. ș

4. Dezvoltarea serviciilor de îngrijire paliativa  pentru persoane cu boli incurabile şi SIDA.

Asociaţia Obştească„Respira ia a Doua pentru oamenii în etate i inactivi din mun. Băl i”  activează în ț ș ț

diferite direcţii, lucrând, în special, cu oamenii în etate şi persoanele cu HIV/SIDA, implicarea lor în 

viaţa socială bazată pe principii de voluntariat, familiarizându-i cu principiile de îngrijire  psihosocială. 

De asemenea se organizează programe, training pentru profesionişti, bătrâni şi persoane cu HIV/SIDA.

Pe parcursul anului 2020 AO ”Respira ia a Doua pentru oamenii în etate i inactivi a implimentatț ș
următoarele proiecte  finan ate din resursele Fondului Global. ț
Serviciile psihosociale destinate persoanelor cu HIV i altor grupe –chhe fiind parte a ș
strategiei Programului Na ional de prevenire i control al infec iei HIV/SIDA i infec iilor ț ș ț ș ț
cu transmitere sexuală pentru anii 2015-2020.

https://www.facebook.com/SecondBreathMoldova
https://respira.md/
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2020 – proiectul de grant:  Dezvoltarea accesului la serviciile  de informare, testare HIV ,
suport i îngrijire PTH i  GRSI pentru aderen a TARV în mun Băl i i în raioanele de nord aș ș ț ț ș
Moldovei, inclusiv  (Briceni, Donduşeni, Drochia, Edineţ, Glodeni, Făleşti, Flore ti, Ocniţa,ș
Rî cani,Sîngerei, Soroca)ș

Perioada de implementare şi acoperirea geografică a proiectului: 01.01.2020 – 31.12.2020
Mun.  Bălţi,  Donduşeni,  Făleşti,  Soroca,  Edineţ,  Otaci,  Glodeni,  Sîngerei,  Briceni,  Drochia,
Ocniţa, Flore ti, Rî cani.ș ș

Contract de finan are nr.:  ț MDA-C-PCIMU-RSPII_2020/08 semnat la data de 23.01.2020

Bugetul conform contractului de finan are: ț 327000,00 MDL

Serviciile sociale pentru persoanele infectate i afectate de infec ia HIV au fost realizate în bazaș ț
Acordului Trilateral de Colaborare încheat  între Consiiliul municipal Băl i, Institu ia Publicăț ț
Centrul Social Regional ” Viata cu Speranta” i Asociaţia Obştească„Respira ia a Doua pentruș ț
oamenii în etate i inactivi din mun. Băl i”  semnat la data 28.10.2020.ș ț

În vederea realizării  proiectului i înbunătă irea calită ii  servicilor prestate,  AO „Respira ia aș ț ț ț
Doua pentru oamenii în etate i inactivi din mun. Băl i” a  colaborat  cu ș ț
-AO ”Ini iativa Pozitivă” i alte organiza ii din Republica Moldova care  activează în domeniul ț ș ț
HIV/SIDA; 
- TDV (referirea beneficiarilor UDI. LS, MSM  la servicii de prevenire i reducerea riscurilor i ș ș
TSO), 
-Cabinetul Teritorial Băl i în vedrerea  înrolarii în tratament ARV, profilaxiei TB i dezvoltarii ț ș
aderen ei la TARV identificarea i lucrul cu persoanele care problematici i care au abandonat ț ș ș
tratamentul;
- Cabinetul de Consiliere i Testare Voluntară din Centrul Consultativ de Sănătate Băl i, ș ț
(referirea i acompanierea beneficiarilor cu testul pozitiv la serviciile medicale)ș
APL din mun  Băl i i raioanele de nord a Republicii Moldova (referirea beneficiarilor la ț ș
serviciile sociale comunitare i specializate);ș
- Organiza iile Socită ii Civile a a ca Asocia ia de Binefacere”Timpul Speran ei”, Asocia ia de ț ț ș ț ț ț
Binefacere ”Armata Salvării”( ajutor umanitar cu haine i produse de igienă pentru copii i ș ș
persoane intuite la pat) , Asocia ia de Binefacere ”PELERIN” (organizarea odihnei în tabăra de ț ț
vară pentru copiii infecta i/afecta i de HIV/SIDA) .a.ț ț ș

Date despre rezultatele proiectului

Activităţile realizate 
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 Pe parcursul anului 2020 AO ”Respira ia a Doua pentru oamenii în etate i inactiviț ș

din mun Băl i”au fost lua i la eviden ă 128 beneficiari;ț ț ț

Din mun Băl i – 21ț

Din teritoriile din nordul Moldovei - 107

În cadrul proiectului  AO ”Respira ia a Doua pentru oamenii în etate i inactivi din mun Băl i” a ț ș ț
prestart 2817 de servicii la 770 de persoane 

Femei -374

Bărba i - 396ț

Benefeciari acoperi i cu servicii psihosociale i prevenire  – 687 persoane;ț ș

Femei -325;

Bărba i – 362ț

În cadrul proiectului au fost acordate servicii: 

 Formarea continuă a aderenţei la tratamentul ARV prin consultan ă de complean ă ț ț

956  consulta ii  prestate de specialistul de consiliere TARV i 3 lucrători de la egal la egal;ț ș

Au fost lua i la eviden ă în organiza ie 128 PTH noi dintre care ț ț ț

Au fost identifica i 78 PTH noi diagnostica i cu HIV în 2020; ț ț

Au fost înrola i în TARV – 80 PTH;ț

 Au fost asigurat procesul de socializare şi (re)integrare a PTH în familie şi în comunitate 
în colaborare cu echipa multidisciplinară a Centrul Social Regional  ”Via a cu Speran ă”.ț ț

Au fost asistate prin procedura managementului de caz 5 PTH afla i în situa ie dificilă;ț ț

Au fost acoperi i cu servicii 60% de PTH în tratament ARV problematici;ț

Au fost readu i în TARV 16 beneficiari dintre care au fost valida i 7 cu îmcîrcătura virală ș ț
nedetectabilă.;

Au beneficiat de consiliere de la egal la egal 687 de PTH din mun. Băl i i de la nordul ț ș
Moldovei: Briceni, Donduşeni, Drochia, Edineţ, Glodeni, Făleşti, Ocniţa, Sîngerei,Soroca, 
Flore ti, Rî cani;- 1292 consulta ii ;ș ș ț
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Au beneficiat de consiliere socială 16 PTH;

Au beneficiat de consiliere  privind profilaxia/tratamentul TB - 50 PTH;

Au beneficiat de consiliere  privind Sănătatea Sexual Reproductivă - 21 PTH;

Au fost organizate 41 vizite  de îngrijire socială la domiciliu;

Au fost organizate şi acordate deplasări la domiciliu în raioanele de nord a Moldovei în cadrul 
serviciului de curierat TARV pentru 219 beneficiari în perioada de carantină COVID-19; 

Au fost acoperite cu servicii 19 rude a PTH;

Au fost distribuite 13319 de prezervative pentru PTH i 1203 bro uri informative;ș ș

Au fost organizate 19 activită i de grup pentru 115 de persoane care trăiesc cu HIV:ț

8 de grupuri de ajutor reciproc, 

6 sesiuni informative pentru PTH

5 sesiuni informative pentru beneficiarii TB;

Au fost realizate 371 testări voluntare la HIV cu teste rapide a persoanelor din 

GRSI - 203 testări (cod 101- parteneri sexuali PTH, 102-UDI);

156 testări a persoanelor doritoare  ă- i cunoască statutul HIV din popula ia generală; (cod 130) ș ș ț
dintre care 12 persoane cu test pozitiv;

Au fost realizate 11 testări voluntare la HCV cu teste rapide  pentru PTH;

Au fost realizate 13 testări voluntare la Sifilis  cu teste rapide  pentru PTH;

    - Au fost resalizate 17 de acompanieri medicale i 64 acompanieri sociale, inclusiv i ș ș
acompanierea tratamentului TARV beneficiarilor din mun Băl i i raioanele de nord a Moldovei, ț ș
care nu au avut posibilitate de a veni personal după tratament.

 În cadrul proiectului au fost acordate servicii pentru 22 persoane din grupele de risc  
sporit de infectare cu HIV (GRSI/ LSC): 

Servicii de consiliere– 197 de consilieri:

Servicii de acompaniere – 8  acompanieri sociale:

Au fost organizate i promovate 6 sesiuni de informare pentru LSș
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Au fost distribuite :

1899 prezervative simple;

1260 prezervative ultrasub iri pentru sex oral;ț

1260 prezervative cu aroma pentru sex oral;

900 prezervative cu duritate sporită;

2225 lubrifian i plic 5 ml;ț

88 lubrifian i tub 50 ml;ț

20 tub clorhexidină;

15 teste pentru sarcină;

51 absorbante NAT 10;

333 de bro uri informa ionale;ș ț

Au fost realizate  testări voluntare la HIV cu teste rapide a persoanelor din 

LS -  8 testări 

4 testări (cod 105,2- parteneri sexuali LS);

Au fost realizate 6 testări voluntare la HCV cu teste rapide  pentru LS;

Au fost realizate 4 testări voluntare la Sifilis  cu teste rapide  pentru LS;

 Au fost organizate programe de dezvoltare şi susţinere pentru copii infecta i/afectaţi de ț
HIV/SIDA în colaborare cu Centrul Social Regional  ”Via a cu Speran ă”ț ț

În  colaborare cu Misiunea Cre tină de binedfacere ”Armata Salvării” au fost distribuite cadouri ș
de crăciun la 42 de copii, afecta i de infec ia HIV.ț ț

În  colaborare cu Misiunea Cre tină de binedfacere ”Armata Salvării” 11 copii cu HIV din ș
familiile social-vulnerabile au beneficiat de colet cu produse alimentare
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 A fost asigurat procesul de reintegrare şi reabilitare a beneficiarilor în conformitate cu 
planurile individuale şi cu standardele de calitate 

referirea la serviciile  Centrul Social Regional  ”Via a cu Speran ă” ( psihologice, sociale, ț ț
juridice, servicii de uz casnic, igienice)

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

referirea beneficiarilor serviciile sociale i medicale  existente în comunitate (  Cabinetul teriorialș
Băl i, Spitalul Ftiziatrie, DASPF, ANOFM, Centrul de Găzduire i adaptare socială, Centrul de ț ș
criză familală .a.)ș

asigurarea a 15 benefiiari cu ajutor umanitar cu scutece i 30 de beneficiari social vulnerabili cu ș
haine, în colaborarea cu Misiunea Cre tină de binefacere ”Armata Salvării”filial Băl i i AO ” ș ț ș
Lariola”

 În perioada de carantină  30.03.2020-15.05.2020-  organizarea serviciului de  curierat 
TARV  în raioanele de nord a Moldovei, în comformitate cu Dispozi ia nr.103d MSMPS ț
”Cu privire la asigurarea continuită ii tratramentului ARV a pacien lor infecta i cu HIV înț ț ț
perioada situa iei de urgen ă” în colaborare cu Centrul Social Regional  ”Via a cu ț ț ț
Speran ă” i TDV. Au fost asigura i cu TARV 219 de beneficiari din localită ile ț ș ț ț
raioanelor de nord a RM;

 Organizarea şi desfăşurarea evenimentelor cu ocazia zilelor notabile: a treia duminică din
mai – Ziua Mondială de Comemorare a celor decedaţi de SIDA i 1 Decembrie – Ziua  ș
Mondială de combatere SIDA

- În contextul derulării „Zilei internaţionale de Comemorare a persoanelor decedate de 
SIDA” în cadrul campaniei de informare „Virusurile sunt diferite, oamenii – aceia i”ș

• a fost organizată panglica roşie ca simbol al solidarităţii persoanelor afectate de epidemia 
HIV, 

• Flash-mob în re elele de socializare – aprinderea lumânării;ț

• Ac iunea ”Stop Discriminare”ț

• Ac iunea „Masca solidarită ii” cu personalul medical din cadrul Cabinetuluii Teritorial ț ț
pentru ARV Băl i (medici-infec ioni ti, asistente medicale, laborante), care de asemenea  în ț ț ș
direct sunt implica i în lupta cu COVID-19; ț
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• Atragerea aten iei publicului larg asupra acestei campanii: „Virusurile sunt diferite, ț
oamenii - aceia i”.ș

- În cadrul campaniei na ionale ” (N=N) Nedetectabil=Netransmisibil” ”E în puterea ta să ț
opre ti epidemia HIV/SIDA” ș

• ac iuni de testare voluntară a popula iei ghenerale;ț ț

• au fost petrecute ac iuni de sensibilizare a popula iei generale la problema HIV/SIDA în ț ț
re elele de socializare;ț

• Ac iune de sensibilizare IMPS CC Băl i cu scopul cre terii eficacită ii interac iunii ț ț ș ț ț
multidisciplinare la nivel local i înbunătă irii serviciilor medicale i sociale pentru persoanele ș ț ș
care trăiesc cu HIV.;

• Întruniri cu comunitatea din mun Băl i i raioanele de nord a Moldovei;ț ș

• Realizarea ac iunii de informare despre campanie în parteneriat cu Centrul Social ț
Regional ” Viata cu Speranta” în or. Sîngerei DASPF, CMF s. Chi căreni, Centrul Comunitar ș
”Ba tina” Soroca;ș

-Organizarea şi desfăşurarea  campaniilor de testare voluntară pentru popula ia generală cu teste ț
rapide  în cadrul Centrului Social Regional „Via a cu Speran ă”ț ț
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