
Raport 
privind activitatea Asocia iei “Uniunea pentru prevenirea HIV i Reducereaț ș

Riscurilor” pentru anul 2020 

Asociaţia „Uniunea pentru prevenirea HIV i Reducerea Riscurilor”, a preluat în iunieș
2020 activitatea Asocia iei “Tinerii pentru Dreptul la Via ă” Bălţi urmare a lichidăriiț ț
acesteia  i  desfă oară  activită i  pe  teritoriul  mun.  ș ș ț Băl i,  dar  i  la  nivel  na ional  înț ș ț
vederea  realizării  politicilor  na ionale  în  domeniul  sănătă iii  i  securită ii  publice,ț ț ș ț
anume:

- Programului de prevenire i control HIV/SIDA i ITS;ș ș
- Programului de prevenire i control al Tuberculozei;ș
- Strategiei antidrog
- Strategiei de Tineret.

Toate  activită ile  desfă urate  sunt  realizate  în  cadrul  Acordului  de  colaborare  cuț ș
Primăria  mun.  Băl i  aprobat  prin  decizia  Consiliului  mun.  Băl i  nr.  11/10  dinț ț
29.09.2020

Despre Uniunea pentru prevenirea HIV i Reducerea Riscurilor:ș
Uniunea pentru prevenirea HIV i Reducerea Riscurilor este o asocia ieș ț  ce promovează activ
drepturile  omului  în  contextul  sănătă ii  i  securită ii  publice,  dezvoltă  i  implementeazăț ș ț ș
programe inovative sustenabile i calitative ce răspund provocarilor curente ale diverselorș
grupurir de beneficiari.

Misiunea:
Noi, membrii Uniunii creăm un mediu favorabil si imbunatatim calitatea vie i oamenilor prinț
asigurarea respectarii DO în domeniul sănătă ii i securită ii publice în RM. ț ș ț

Scopul Uniunii  este  de  a  dezvolta  i  a  implementa  politici,  aciuni,  intervenii  i  servicii  înș ș
domeniul sanatatii si securitatii publice în RM.

Priorită ile strategice de activitate:ț
1. Pledoarie pentru accesibiliatea, calitatea i sustenabilitatea servicilor de sănătateș

publică, în special a celor de prevenire i suport în contextul HIV i a consumului deș ș
substan e psiho-activeț

2. Prestarea  serviciilor  de  sănătate  i  de  securitate  publică  în  contextul  HIV  i  aș ș
consumului de substan e psiho-activeț

3. Promovarea drepturilor omului i justitiei socialeș

4. Consolidarea capacită ilor interne ale organiza iei i domeniului ț ț ș

Grupurile de beneficiari ai asocia iei: ț
 Organizatii active in domeniul sănăta ii si securittii publiceț
 Persoane tinere, inclusiv tinerii vulneraili 
 Persoanele din grupurile cu risc sporit de infectare

Valorile Uniunii:

 Drepturile omului
 Sănătatea



 Calitatea vie iiț
 Transparen a i responsabiliteaț ș
 Parteneriatul
 Dezvoltarea continuă
 Profesionalismul
 Securitatea
 Activismul i dedicatiaș
 Unitatea i spiritul de echipăș

Programe i activită i desfă urate pe parcursul anului 2020ș ț ș

1. "Activită i de prevenire HIV în baza strategiei Reducerea Riscurilor i asisten ăț ș ț
psiho-socială pentru GRSI i PTH din mun. Băl i i Nordul Republicii Moldova" ș ț ș

Scop:  prevenirea  cazurilor  noi  de  infectare  cu  HIV,  infec ii  cu  transmitereț
sexuală, hepatite virale în grupurile cu risc sporit de infectare. 
Rezultate:

-  3237consumatori de droguri injectabile i lucrătoare sexuale au beneficiat de serviciiș
de reducere a riscurilor pe parcursul perioadei de raportare, printre care se enumără:

- 940 consulta ii  oferite,  readresări,  acompanieri  către alte servicii  efectuate de cătreț
servicii specializate.

- 780  persoane au fost  testate la HIV i  ITS prin intermediul  testelor rapide fluid peș
salivă i teste rapide fluid sangvine (consilia i pre/post testare)ș ț

- 626-consulta iiț  oferite de asistenta medicală implicată în activitatea proiectului.
- 139 pacien i ai terapiei de substitu ie cu metadonă au fost acoperite su serviciile psiho-ț ț

sociale
- 121 persoane cu statut HIV+ au primit suportul psiho-social
În  condi iile  pandemiei  COVID-19ț  prestarea  serviciilor  a  fost  organizată  strict  conform
Instruc iunei privind prestarea serviciilor de prevenire a infec iei cu HIV în cadrul Programelor deț ț
reducere  a  riscurilor  implementate  de  ONG  în  mediul  GRSI   în  condi ii  pandemiei  COVID-19,  ț cu

asigurarea strictă a măsurilor de protec ie pentru personalul PRR i a beneficiarilor.ț ș

Buget: 1 300 000 MDL din resursele Fondului Global pentru combaterea HIV, Tuberculozei si
Malariei prin intermediul Grantului operat de UCIMP.

2. Proiect  “Activită i  de  prevenire,  identificare  timpurie  i  referire  pentruț ș
tratament TB a grupurilor la risc din mun.Băl i”ț
Scop:  Creşterea  nivelului  de  identificare  timpurie,  referire  către  diagnostic  şi
menţinere  în  tratament  a  persoanelor  cu  TB  din  mediul  utilizatorilor  de  droguri
injectabile  din  mun.  Bălţi  prin  utilizarea  potenţialului  programului  de  reducere  a
riscurilor implementat de Asociaţie în această localitate.
Rezultate:
Rezultate: 

- 1183 consumatori dedroguri i lucrătoare sexuale au trecut prin scriningul la ș
tuberculoză.

- 126 persoane simptomatice au fost referite către examinarea la TB prin renghen.
-  1 persoană identificată cu TB i luată în tratament de sistemul medical.ș
-  6 persoane în tratament TB au fost monitorizate de lucrători asocia iei.ț

     Buget –  219  600 MDL  din  resursele  Fondului  Global  pentru  combaterea  HIV,
Tuberculozei si  
       Malariei.

3. Proiect „Abilitarea juridică a comunită ilor vulnerabileț ”



Scop: abilitarea juridică a comunită ilor vulnerabile  în contextul epidemiei HIV/SIDA în RMț
prin intermediul re elei de para-juri ti specializa i. ț ș ț

             Rezultate:
- Sporirea  accesului  comunită ilor  vulnerabile,  precum  consumatorii  de  droguriț

injectabile,  lucrătoarele  sexuale,  persoanele  care  trăiesc  cu  HIV  către  serviciile  de
asisten ă juridică primară specializată, prestată în mod prietenos i de la egal la egal deț ș
către 15 para-juri ti specializa i;ș ț

- Men inerea activită ii continue a re elei de para-juri ti specializa i;ț ț ț ș ț
- Consolidarea  cuno tin elor  i  a  abilită ilor  para-juri tilor  specializa i  pe  domeniiș ț ș ț ș ț

specifice în concordan ă cu necesită ile grupurilor deservite;ț ț
- Sporirea culturii juridice a beneficiarilor din grupurile cu risc sporit de infectare;
- Promovarea  conceptului  de  asisten ă  juridică  primară  în  cadrul  comunită ilorț ț

vulnerabile i informarea despre serviciile de asisten ă juridică specializată;ș ț
- Fortificare parteneriatelor în scopul protec iei drepturilor persoanelor ce fac parte dinț

grupurile cu risc sporit de infectare – ANPM, Promo-Lex, avoca ii publici;ț
- Consolidarea abilită ilor para-juri tilor specializa i de referire i înso ire către serviciiț ș ț ș ț

de asisten ă juridică specializată,  dar i  alte servicii  de asisten ă prezente la nivelulț ș ț
comunită ilor lor;ț

- Cre terea încrederii în sistemul juridic în rândul grupurilor cu risc sporit de infectare laș
HIV;

- Sporirea  credibilită ii  i  a  suportului  CNAJGS  pentru  activitatea  para-juri tilorț ș ș
specializa i, inclusiv prin contractarea acestora;ț

- Integrarea para-juri tilor specializa i în re eua na ională a para-juri tilor din RM;ș ț ț ț ș
- Lărgirea  numărului  de  instrumente  utilizate  de  para-juri tii  specializa i  în  vedereaș ț

promovării drepturilor omului i asigurării accesului la asisten ă juridică.ș ț

Buget -  771 118 MDL din resursele Funda iei Soros Modlova ț
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