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Săptămâna Naţională a Sănătăţii (SNS) este un eveniment anual organizat de Coaliţia pentru 

promovarea legii şi activităţilor de voluntariat (Coaliţia Voluntariat). Scopul SNS este de a promova 

valorile unui mod sănătos de viaţă, participării civice şi ale voluntariatului în special în rândul tinerilor, 

adolescenţilor şi copiilor din Republica Moldova. 

SNS 2010, ediţia I-a, a fost organizată în perioada 09 – 

15 august 2010 de Centrul de Resurse “Tineri şi Liberi” 

în colaborare cu Asociaţia obştească “Tinerii pentru 

dreptul la viaţă” (TDV) care activează ca Secretariat al 

Coaliţiei Voluntariat şi Asociaţia “Prietenii Copiilor” în 

cadrul proiectului Ministerului Sănătăţii „Suport UE 

pentru reforma sănătăţii în Moldova – Fortificarea 

Asistenţei Medicale Primare în Moldova”, componenta 

„Campania de Informare şi Sensibilizare a publicului”, 

finanţat de Uniunea Europeană, precum şi cu suportul 

Fundaţiei Soros – Moldova (FSM) şi Agenţiei Suedeze pentru Dezvoltare şi Cooperare Internaţională 

(SIDA). Evenimentul s-a desfăşurat în parteneriat cu Ministerul Educaţiei al Republicii Moldova şi 

Direcţia Generală Educaţie, Tineret şi Sport a Consiliului municipal Chişinău.  

Centrul de Resurse „Tineri şi Liberi” în parteneriat cu 

TDV au instruit un grup de 27 voluntari, reprezentanţi 

ai Coaliţiei Voluntariat, din Consiliile Locale de Tineret 

şi ONG-uri de pe întreg teritoriul ţării. Aceştia au 

realizat în perioada 10 – 11 august 2010, ateliere 

despre modul sănătos de viaţă în tabăra de vară 

„Camping” din Vadul lui Vodă la care au participat 100 

de copii cu vârsta cuprinsă între 7 – 11 ani şi 370 de 

adolescenţi între 12 – 17 ani. Tinerii formatori în 

pereche au lucrat în prima zi cu un grup de 

aproximativ 30 de copii şi în a doua zi cu un grup de 

câte 15 copii. La sfârşitul activităţii s-au desfăşurat şedinţe de evaluare a atelierelor în care tinerii au 

împărtăşit din experienţa acumulată, au relatat modul în care s-a desfăşurat activitatea, unde au 

întâlnit greutăţi şi ce li s-a memorat din cele realizate.  

Ce este Săptămâna Naţională a Sănătăţii? 
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Pe 13 august 2010 Centru de Resurse “Tineri şi 

Liberi” în parteneriat cu Asociaţia “Prietenii 

Copiilor” au realizat activităţi de promovare a 

sănătăţii în incinta Centrului Comercial Shopping 

MallDova. Copiii au modelat din plastilină fructe şi 

legume, animatorii le-au povestit vizitatorilor 

despre necesitatea unei alimentaţii corecte şi în ce 

constă ea, au colorat şi confecţionat mascota 

reginei verii care a dus copiii într-o lume de poveste. 

Balonaşele animate au luat forma fructelor 

preferate ale copiilor, pe lângă faptul că ele erau 

colorate, au devenit şi apetisante. Toţi copiii, adolescenţii şi părinţii acestora au primit în dar fructe şi 

seturi de broşuri informative privind modul sănătos de viaţă. Când activităţile au luat sfârşit cei mai 

îndrăzneţi copii au fost pictaţi  pe faţă. Voluntarii au distribuit materiale informative la mai bine de o 

sută de persoane care se aflau în timpul activităţii pe teritoriul Shopping MallDova. 

SNS 2011, ediţia a II-a, a fost organizată în perioada 22-24 august 2011 de Centrul de Resurse „Tineri 

şi Liberi” în colaborare cu celelalte organizaţii membre ale Coaliţiei Voluntariat în cadrul proiectului 

„Campania Naţională de Promovare a Sănătăţii” cu suportul financiar al Ambasadei Finlandei la 

Bucureşti. Evenimentul s-a desfăşurat în parteneriat cu Ministerul Tineretului şi Sportului al 

Republicii Moldova şi Direcţia Generală Educaţie, Tineret şi Sport a Consiliului municipal Chişinău. 

Pentru această ediţie au fost formaţi 25 de voluntari-

instructori care au mers la copiii din tabăra ,,Camping” de 

la Vadul lui Vodă. Aceştia au efectuat ateliere despre 

modul sănătos de viaţă. Beneficiarii au fost repartizaţi 

conform vârstei în trei grupuri. Grupul de copii cu vârsta 

cuprinsă între 6 – 10 ani au participat la atelierul cu tema 

„Alimentaţia sănătoasă (consumul de fructe şi legume). 

Pentru grupul de copii cu vârsta cuprinsă între 11 – 14 

ani a fost aleasă tema „Consumul de tutun (fumatul activ 

şi pasiv)”, iar grupul de copii cu vârstă cuprinsă între 15 – 

17 ani a fost informat pe tema „Activitatea fizică şi 

integrarea persoanelor cu dizabilităţi”. 

SNS 2012, ediţia a III-a, a fost organizată în perioada 16-19 iulie 2012, în localitatea Vadul lui Vodă, de 

către Asociaţia obştească “Tinerii pentru dreptul la viaţă” (TDV) care activează ca Secretariat al 

Coaliţiei Voluntariat. Evenimentul a fost organizat în parteneriat cu Ministerul Tineretului şi Sportului 

al Republicii Moldova, Direcţia Generală Educaţie, Tineret şi Sport a Consiliului municipal Chişinău şi 

Centrul Adolescenţilor. 25 de tineri activi au fost instruiţi de Oxana Ţurcanu, membru al Consiliului de 

Conducere TDV şi neonatologist la Spitalul clinic municipal nr.1 din Chişinău. Temele abordate au 

fost: ,,Aditivii alimentari” şi ,,Efectele negative ale fumatului şi ale consumului de alcool”. Voluntarii-

http://www.facebook.com/pages/Spitalul-clinic-municipal-nr1-din-Chisinau-Centrul-Perinatal-Municipal/163917487037998
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instructori au desfăşurat ateliere de promovare a unui mod de viaţă sănătos la care au participat 300 

de copii din tabăra de vară ,,Perlele Nistrului”. 

Asociaţia Keystone Moldova în parteneriat cu 

Centrul Comunitar pentru Copii şi Tineri cu 

dizabilităţi fizice (CCCT) au desfăşurat Teatrul Social 

referitor la incluziunea persoanelor cu dizabilităţi. 

Voluntarii Asociaţiei ,,Prietenii Copiilor” şi TDV, 

precum şi reprezentanţii Consiliului Local al Copiilor 

şi Tinerilor, au instruit copiii prin intermediul 

jocurilor şi activităţilor interactive la tema 

,,Alimentaţia sănătoasă şi aditivii alimentari”. Echipa 

Asociaţiei ,,Motivaţie” a efectuat o prezentare cu 

tematica „Percepţia corectă a dizabilității şi prevenirea traumatismelor”.  

Cei 25 de voluntari-instructori împreună cu copiii din tabără au pregătit numere artistice referitoare la 

modul sănătos de viaţă, astfel, în orice colţişor al 

taberei ,,Perlele Nistrului” puteai observa copii 

dansând, cântând sau repetând replicile pentru 

diverse scenete, iar voluntarii, între timp, 

munceau asupra recuzitei şi vestimentaţiei micilor 

vedete. Acestea au fost prezentate alături de 

câteva jonglerii şi un Show Magic, ocazie cu care 

voluntarii emoţionaţi au interpretat alături de 

copiii care se odihnesc în tabără, dar şi educatorii 

acestora, imnul ,,Perlele Nistrului”. În ultima zi, 

voluntarii au organizat un seminar de instruire cu genericul ,,Efectele negative ale fumatului şi a 

consumului de alcool”. Reprezentanţii CCCT au pregătit pentru micuţi o activitate la aceeaşi tematică, 

sub formă de joc, astfel, copiii au participat la 6 staţii, unde au descoperit eroi, dar şi probe diferite. La 

finalul zilei, pentru colaborare şi implicare activă, fiecare copil din tabăra de odihnă a fost premiat cu 

un set de 4 broşuri, un penar cu mesajul ,,Creştem sănătoşi dacă mâncăm legume şi fructe” şi un 

calendar al anului 2012, pe filele căruia copiii au putut colora mascota anului – Dragonul.  

SNS 2014, ediţia a IV-a, a fost organizată în perioada 3 – 10 august 2014 de Asociaţia Obştească 

„Tinerii pentru dreptul la viaţă” (TDV) care activează în calitate de Secretariat al Coaliţiei pentru 

promovarea legii şi activităţilor de voluntariat în cadrul proiectului „Promovarea voluntariatului prin 

extinderea activităţilor de voluntariat în rândul tinerilor” finanţat de Ministerul Tineretului şi 

Sportului al Republicii Moldova şi al proiectului „Voluntariatul – cheia schimbării sociale în Republica 

Moldova” implementat în parteneriat cu Fundaţia pentru Educaţia şi Dezvoltarea Societăţii Civile 

(FERSO) din Polonia prin Programul polono-american al Fundaţiei Libere „Regiunea în transformare” 

(RITA). Implicarea în taberele şcolare de la Vadul lui Vodă a fost asigurată prin parteneriatul devenit 

deja tradiţional cu Direcţia Generală Educaţie, Tineret şi Sport a Consiliului municipal Chişinău.  
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Comparativ cu celelalte ediţii, SNS 2014 a crescut în calitate 

şi număr de organizaţii implicate. Pregătirea evenimentului 

a debutat în perioada 30 iunie – 4 iulie 2014, când 16 

Coordonatori de Voluntari din diferite ONG-uri şi autorităţi 

publice centrale din Republica Moldova şi 3 persoane din 

TDV au fost instruite în Lodz, Polonia, de către FERSO. 

Fotografiile distribuite le puteţi vedea aici.  

 

Cunoştinţele şi bunele practici obţinute de cele 3 persoane din TDV instruite în Polonia au fost 

utilizate în cadrul a 5 zile de instruire desfăşurate de TDV în perioada 28 iulie – 1 august şi finalizate cu 

instruirea a 23 de instructori voluntari. În prima zi, Oxana Ţurcanu, a oferit informaţie interesantă cu 

privire la alimentaţia sănătoasă, igiena personală şi odihna calitativă, iar în a 2-a zi informaţie privind 

efectul pe care îl are consumul de alcool şi fumatul asupra organismului. Fotografiile distribuite le 

puteţi vedea aici şi aici. În a 3-a zi, Liuba Ceban, a învăţat că fiecare persoană este extrem de 

valoroasă, unică şi specială în felul său, iar Cristina Balan, a explicat cum se poate realiza relaxarea în 

situaţii stresante şi cum pot fi explicate toate aceste lucruri copiilor de diferite vârste, astfel încât să le 

fie captată atenţia şi transmis mesajul corect. Fotografiile distribuite le puteţi vedea aici. În a 4-a zi, 

Ecaterina Rotaru, a descris care sunt posibilităţile de infectare cu virusul HIV şi cum poate fi evitat 

acest lucru, iar ultima zi instruirea a fost realizată de Daniela Moisei, printr-un atelierul interactiv şi 

vesel. Fotografiile distribuite le puteţi vedea aici şi aici.  

Fiecare din cei 23 de instructori voluntari ai TDV au 

instruit în perioada 5 – 7 august 2014 în taberele 

şcolare de vară „Camping” şi „Luceafărul” separat 

câte o grupă de circa 35  copii pentru care s-au 

organizat 5 activităţi de instruire diferite, în total 

fiind realizate 115 ateliere (23 instructori x 5 

activităţi) la care au participat în total circa 800 de 

copii. Aceştia au fost informaţi cu privire la igiena 

personală, odihna calitativă, alimentaţia sănătoasă, 

daunele fumatului şi al consumului de alcool, 

HIV/SIDA, tuberculoza şi valoarea vieţii. Pentru a recapitula cunoştinţele acumulate în cadrul 

atelierelor, ei au participat la un joc pe staţii pregătit de către voluntarii TDV, fiecare staţie având o 

tematică diferită. În tabăra „Camping” fiecare detaşament de copii a pregătit, împreună cu educatorii 

săi şi voluntarii TDV, câte un program artistic cu genericul „Sănătatea este la modă”, care ulterior a 

fost prezentat în cadrul unui concert. În ambele tabere a fost desfăşurat concursul “Cel mai bun 

desen de promovare a modului sănătos de viaţă”. Câştigătorii au primit diplome de merit şi premii 

din partea Asociaţiei TDV. Lucrările  premiate le puteţi vedea aici şi aici. Şi desenele celorlalţi 

participanţi au impresionat prin creativitate, dibăcie şi talent, de aceea merita apreciate. Desenele  

nenominalizate,dar la fel de distractive,  ale copiilor din taberele “Camping” şi „Luceafărul” le puteţi 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10152500077702521.1073741880.263119737520&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10152542083542521.1073741881.263119737520&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10152544309997521.1073741882.263119737520&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10152547296177521.1073741883.263119737520&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10152550067872521.1073741884.263119737520&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10152552053817521.1073741885.263119737520&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10152661568367521.1073741896.263119737520&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10152661553767521.1073741895.263119737520&type=3
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vedea aici şi aici.  Materialele informaţionale au fost asigurate anul acesta de către Centrul pentru 

Politici şi Analize în Sănătate (Centrul PAS). Fotografiile distribuite le puteţi vedea aici şi aici. 

Cei 16 Coordonatorii de Voluntari, din diferite ONG-uri şi autorităţi publice centrale din Republica 

Moldova, instruiţi în Polonia, au organizat în total 14 evenimente cu 19 activități de sănătate care s-au 

desfăşurat pe parcursul săptămânii conform Calendarului de activităţi SNS 2014. Descrierea lor este 

redată în capitolul intitulat „Activităţi organizate în cadrul SNS 2014, pe raioane” din prezentul raport. 

Lor li s-au alăturat alte 2 organizații ale societății civile care au realizat câte un eveniment, una dintre 

acestea fiind filiala TDV Bălţi.  

 

 

Săptămâna Naţională a Sănătăţii (SNS) 2015, ediţia a V-a, a fost organizată în perioada 3 – 9 august 

2015 de Asociaţia Obştească „Tinerii pentru dreptul la viaţă” (TDV) care activează în calitate de 

Secretariat al Coaliţiei pentru promovarea legii şi activităţilor de voluntariat în cadrul proiectului 

„Motivarea și implicarea organizațiilor de tineret ca instituții gazdă a activităţii de voluntariat” 

finanţat de Ministerul Tineretului şi Sportului al Republicii Moldova. Implicarea în taberele şcolare 

de la Vadul lui Vodă a fost asigurată prin parteneriatul devenit deja tradiţional cu Direcţia Generală 

Educaţie, Tineret şi Sport a Consiliului municipal Chişinău.  

 

Pregătirea evenimentului a debutat cu selectarea coordonatorului comunicare și informarea 

publicului privind desfășurarea evenimentului. Pe 31 iulie a avut loc o ședință a organizațiilor membre 

ale Coaliției Voluntariat în care s-a ajustat modelul de formular pentru implicare în SNS, s-a aprobat 

agenda  cursului de instruire a instructorilor voluntari și suportul de curs pe sănătate, precum și 

agenda cu activitățile din taberele școlare și comunicatul de presă privind SNS 2015.  

 

În perioada 31 iulie – 2 august a fost realizat cursul de 

instruire a 10 instructori-voluntari la care au fost implicați 3 

medici din diverse domenii medicale: neonatologie, 

epidemiologie, ginecologie și obstretică și 1 expert în 

sănătate, precum și 2 coordonatori SNS (vechiul și noul 

coordonator). La instruire au fost abordate 8 subiecte: igienă 

personală, alimentația corectă, odihna calitativă, prevenire 

HIV/SIDA și tuberculoză, educația sexual-reproductivă, 

metode de contracepție, precum și daunele fumatului și alcoolului. În prima zi Oxana Ţurcanu, medic 

neonatolog, a oferit multă informație interesantă cu privire la igiena personală, alimentația sănătoasă 

și odihna calitativă. În ziua a doua, Ecaterina Rotaru, medic epidemiolog a vorbit despre HIV/SIDA și 

tuberculoză, iar în ultima zi Elena Visterniceanu, medic ginecolog-obstetrician, a vorbit despre 

SNS ediţia 2015 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10152661582007521.1073741898.263119737520&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10152661571882521.1073741897.263119737520&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10152570632902521.1073741889.263119737520&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10152570889932521.1073741890.263119737520&type=3
http://tdvmoldova.files.wordpress.com/2014/09/calendar-de-activitati-sns-20141.docx
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educația sexuală reproductivă și metodele de contracepție, iar Constantin Cearanovscki, de la 

"Generația cu Inițiativă", a condus o sesiune interactivă în care s-au discutat daunele fumatului, 

alcoolului și a consumului de droguri. Fotografiile distribuite le puteţi vedea aici, aici și aici. 

 

Pe 3 august 2016 a fost lansat comunicatul de presa care includea calendarul național de activități 

SNS 2015 care s-au desfăşurat pe parcursul săptămânii.  

 

Fiecare din cei 10 instructori voluntari au desfășurat în perioada 7 – 

9 august 2015 în taberele şcolare de vară „Perlele Nistrului” şi 

„Dacia Marin” 20 de sesiuni de instruire (4 ateliere de sănătate cu 

subiecte diferite x 5 instruiri separate organizate de către 2 

instructori voluntari) la care au participat 166 de persoane (copii şi 

adolescenţi) de pe întreg teritoriul țării care au fost instruiţi privind 

modul sănătos de viaţă. Pentru a recapitula cunoştinţele acumulate 

în cadrul atelierelor, ei au 

participat la un joc pe staţii, fiecare staţie având o tematică 

diferită. A fost organizat și un program artistic organizat 

împreună cu beneficiarii la tema „Modul sănătos de viață”. 

Vedeți foto aici, aici și aici. În tabăra „Perlele Nistrului” a fost 

desfăşurat concursul “Cel mai bun desen de promovare a 

modului sănătos de viaţă”. Câştigătorii au primit diplome de 

merit şi premii din partea Asociaţiei TDV. Pentru premiul I vedeți 

foto aici. 

 

Ce înseamnă SNS 2015 în cifre? 

 

În total în SNS 2015 s-au organizat 19 evenimente cu 58 de activităţi desfăşurate în 2 municipii 

(Chişinău şi Bălţi) şi 5 raioane (Ialoveni, Nisporeni, Orhei, Rezina, Străşeni). Au fost implicați ca 

parteneri 17 autorități publice locale, 28 de organizații ale societăţii civile, 5 organizaţii comerciale şi 2 

parteneri media. La evenimente au participat ca beneficiari direcți 2 689 persoane şi 69 vizitatori, în 

total 2758 persoane.  

În SNS 2015 au fost implicați 177 voluntari care au efectuat 1 352 de ore de voluntariat, costul muncii 

voluntare fiind de 13 195,52 MDL. Calculul costului muncii s-a făcut pornind de la salariul minim 

garantat pe economie de 1 650 MDL calculat pentru un program complet de lucru de 169 de ore în 

medie pe lună, deci 1 650: 169 = 9,76 MDL / ora. Pentru 1 352 ore, valoarea muncii prestate de 

voluntari fiind de 13 195,52 MDL = 1 352 ore x 9,76 MDL / ora. 

https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/photos/?tab=album&album_id=10153440278437521
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/photos/?tab=album&album_id=10153444903722521
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/photos/?tab=album&album_id=10153447261902521
https://tdvmoldova.wordpress.com/finantatori/calendar-sns-2015-2/
https://tdvmoldova.wordpress.com/finantatori/calendar-sns-2015-2/
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/photos/?tab=album&album_id=10153491031727521
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/photos/?tab=album&album_id=10153490404287521
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/photos/?tab=album&album_id=10153490630772521
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/photos/a.10152748985722521.1073741903.263119737520/10153462210832521/?type=3&theater
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În organizarea evenimentelor s-au implicat 7 sponsori şi finanţatori. Valoarea sponsorizărilor şi 

finanţărilor a fost de 21 200 MDL din care 20 600 MDL contribuţii în bani şi 600 MDL contribuţii în 

natura (diverse produse). Au fost utilizate 4 478 materiale promoţionale care au costat 7 4160,70 

MDL. Costul total al evenimentelor a fost de 41 556,22 MDL =  13 1954,52 MDL (valoarea muncii 

voluntarilor) + 21 200 MDL (valoarea sponsorizărilor şi finanţărilor) + 7 4160,70 MDL (cost materiale 

promoționale). Contribuția cea mai mare, în suma de 20 185,00 MDL, a fost asigurată de Ministerul 

Tineretului şi Sportului al Republicii Moldova (MTS) care a finanţat proiectul TDV.  

 

Dacă excludem din costul total al evenimentelor costul muncii voluntarilor obţinem că pentru fiecare 

din cele 2 758 persoane participante s-au cheltuit 17,60 MDL / persoană = (61741,22 MDL – 13 195,52 

MDL) : 2 758 persoane, din banii MTS fiind cheltuiţi 7,31 MDL / persoană = 20 185 MDL / 2 758 

persoane. Aceste cheltuieli sunt cost-eficiente, raportate la faptul că pentru o persoana bolnavă se 

cheltuieşte mult mai mult fiind mai cost-eficient să previi îmbolnăvirea decât să o tratezi, plus că 

aceasta pierde mai mulţi ani din viaţă. 
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Vedeţi în tabelul următor datele cantitative privind evenimentele organizate în cadrul Săptămânii 

Naționale a Sănătăţii (SNS) 2015. 

Procentual valoarea muncii voluntarilor a reprezentat 21,37 % din costul total al SNS 2015, valoarea 

sponsorizărilor şi finanțărilor a fost de 67,03%, iar costul materialelor promoționale a fost de 11,60%. 

Valoarea sponsorizărilor şi finanțărilor de 67,03% este formată din finanțare MTS 32,70% şi alte 

finanțări şi sponsorizări în procent de 34,33 %. Se poate observa că valoarea muncii voluntare 

reprezintă o contribuție de aproape jumătate din finanţarea MTS. 
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Evenimentul a fost mediatizat la nivel naţional, raional şi local prin 17 surse media scrise (ziare, reviste, 

blog-uri, rețele de socializare), 1 sursă radio şi 8 televiziuni locale.  

   

  

 

 

 

 
 

 

 

 

SNS 2015 în presă 
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Unele articole pot fi găsite aici: 

1. https://tdvmoldova.wordpress.com/2015/08/03/comunicat-de-presa-saptamana-nationala-a-sanatatii-sns-2015-

editia-a-v-a/   

2. http://www.jurnal.md/ro/social/2015/8/4/a-inceput-saptamana-nationala-a-sanatatii-2015/     

3. http://www.trm.md/ro/social/in-moldova-se-desfa-oara-saptamana-nationala-a-sanatatii/ 

4. http://www.stiri.md/ro/article/601904/a-nceput-sptmna-naional-a-sntii-2015/ 

5. http://www.infotag.md/populis-ru/207305/ 

6. http://www.evzmd.md/sanatate/298-sanatate/25059-tineri-voluntari-promoveaza-modul-sanatos-de-viata.html 

7. http://www.25.md/stire-noi-n-moldova-are-loc-saptamina-nationala-a-sanatatii 

8. http://www.civic.md/stiri-ong/29268-voluntari-internationali-implicati-in-proiecte-comunitare-din-r-

moldova.html  

9. http://motivatie.md/index.php?pag=news&id=1060&rid=780&l=ro  

10. http://protv.md/stiri/actualitate/chisinaul-neaccesibil-pentru-toti-mamicile-cu-carucioare-si-persoanele---

1078991.html 

11. https://nufarulrezina.wordpress.com/2015/08/09/campanie-de-informare-mesagerii-sanatatii/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://tdvmoldova.wordpress.com/2015/08/03/comunicat-de-presa-saptamana-nationala-a-sanatatii-sns-2015-editia-a-v-a/
https://tdvmoldova.wordpress.com/2015/08/03/comunicat-de-presa-saptamana-nationala-a-sanatatii-sns-2015-editia-a-v-a/
http://www.jurnal.md/ro/social/2015/8/4/a-inceput-saptamana-nationala-a-sanatatii-2015/
http://www.trm.md/ro/social/in-moldova-se-desfa-oara-saptamana-nationala-a-sanatatii/
http://www.stiri.md/ro/article/601904/a-nceput-sptmna-naional-a-sntii-2015/
http://www.infotag.md/populis-ru/207305/
http://www.evzmd.md/sanatate/298-sanatate/25059-tineri-voluntari-promoveaza-modul-sanatos-de-viata.html
http://www.25.md/stire-noi-n-moldova-are-loc-saptamina-nationala-a-sanatatii
http://www.civic.md/stiri-ong/29268-voluntari-internationali-implicati-in-proiecte-comunitare-din-r-moldova.html
http://www.civic.md/stiri-ong/29268-voluntari-internationali-implicati-in-proiecte-comunitare-din-r-moldova.html
http://motivatie.md/index.php?pag=news&id=1060&rid=780&l=ro
http://protv.md/stiri/actualitate/chisinaul-neaccesibil-pentru-toti-mamicile-cu-carucioare-si-persoanele---1078991.html
http://protv.md/stiri/actualitate/chisinaul-neaccesibil-pentru-toti-mamicile-cu-carucioare-si-persoanele---1078991.html
https://nufarulrezina.wordpress.com/2015/08/09/campanie-de-informare-mesagerii-sanatatii/
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Activităţi organizate în SNS 2015 

 

Municipiul Bălţi 

 

3 august – „Ora Sportului” 

 

Ativitatea a avut ca scop promovarea unei lecții de sport, în cadrul 

căreia participanții (copii, tineri, persoane vârstnice) au interacționat 

prin diferite exerciții și activități fizice, necesare menținerii în formă a 

stării de sănătate. Ora a fost distractivă, combinând elemente 

teoretice și practice. Activitatea a venit totodată să sensibilizeze 

societatea cu privire la necesitatea practicării sportului pentru o viață 

sănătoasă. 

 

Activitatea a fost desfăşurată de AO ”CASMED”. Mai multe fotografii de la eveniment vedeţi aici și 

aici. 

 

3 august – „Ora Sănătății” (I-V)  

În perioada 3-7 august 2015, echipa de asistente medicale ale 

AO "CASMED" au beneficiat de un curs intensiv în domeniul 

îngrijirilor paliative. Instruirea a fost organizată de către 

Asociația Națională de Tratament Paliativ " Hospice Angelus", 

Chișinău, renumită prin personalul profesionist și calitatea 

serviciilor de îngrijire paliativă oferite persoanelor cu cancer.  

 

 

 

Activitatea a fost desfăşurată de AO ”CASMED”. Mai multe 

fotografii de la eveniment vedeţi aici. 

   

 

https://www.facebook.com/casmed.moldova/photos/a.176446049224231.1073741831.175558092646360/412921368910030/?type=3
https://www.facebook.com/casmed.moldova/posts/413017472233753
https://www.facebook.com/casmed.moldova/posts/414796442055856
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6 august – ”Doctor Clown – tratează cu zâmbet” (I) 

                                          

 

 

 

 

 

 

 

Voluntarii AO ”CASMED au vizitat copiii internați în Secția de Pediatrie a Spitalului Nr.1, mun. Bălți, cu 

care au desfășurat activități interactive timp de  2-3 ore pentru a-i ajuta să se trateze vesel și într-o 

atmosferă interactivă.  Ajutați de voluntari, picii au  învățat despre voluntariat, valorilor umane, modul 

sănătos de viață și alte lucruri utile. 

           

Activitatea   a fost desfăşurată de AO ”CASMED”.  Vedeţi mai 

multe fotografii aici 

 

 

 

 

6 august - ”Sănătatea începe din farfurie” 

Văscăuțan Lilia, medic de familie la Policlina Nr. 2, mun. Bălți 

împreună cu Ana Macovei, Coordonatoare Departament de Îngrijiri 

medicale a AO "CASMED" au desfășurat o lecție de sănătate - 

despre importanța alimentației corecte a persoanelor vârstnice. 

Partricipanții au aflat 

despre cum trebuie să se 

alimenteze corect în 

funcție de maladiile de 

care suferă, au primit sfaturi practice individuale.  

Activitatea a fost desfăşurată de AO ”CASMED”.  Mai   multe             

fotografii aici 

https://www.facebook.com/media/set/?set=ms.c.eJw9zckNADEIBMGMVlwzhvwTWwlsnqV~_dKiLazCzSky~_uDZzc8QaIJjnGt491tH91Ho6n3Ns19T~_CZ5lzB8KHhyb.bps.a.413031455565688.1073741884.175558092646360&type=3
https://www.facebook.com/hashtag/s%C4%83pt%C4%83m%C3%AEniina%C8%9Bionaleas%C4%83n%C4%83t%C4%83%C8%9Bii2015?source=feed_text&story_id=413734035495430


15 

 

8 august - ”Schimbăm un măr pe o ţigară” 

Voluntarii AO ”CASMED” au distribuit mere conținând 

mesaje cu sfaturi elementare pentru o viață    

sănătoasă.  Trecătorii au fost atenționați despre dauna 

fumatului, oferindu-le acestora un măr în schimbul 

unei țigări. Scopul activității  a fost de a scoate  în 

evidență efectele nocive ale fumatului și importanța 

alegerilor pe care  oamenii le fac. 

 

Activitatea a fost organizată de către AO „CASMED”. 

Vedeţi mai multe fotografii  aici 

  

 

 

 

Municipiul Chişinău  

 

3 august - Lansarea SNS 2015 

Comunicatul de presă privind scopul evenimentului, calendarul activităților a fost  trimis jurnaliștilor 

prin e-mail. Informația a fost  distribuită în rețelele de socializare. 

Activitatea a fost organizată de către TDV, comunicatul de presă îl găsiți aici. 

 

5 august – ”Chişinăul accesibil pentru Toţi” 

În data de 5 august 2015, între orele 9:00 și 12:00, în 

capitală a fost desfășurat Maratonul „Chișinăul accesibil 

pentru Toți”! Acțiunea și-a propus să evalueze 

accesibilitatea în mai multe instituții publice, alături de 

porțiuni de străzi din patru sectoare ale capitalei: Râșcani, 

Buiucani, Centru și Botanica.  

Evenimentul a fost inițiat de câteva ONG-uri și platforme 

online ce pledează pentru dreptul la accesibilitate a persoanelor cu dizabilități, dar și a persoanelor 

care se deplasează cu dificultate, a părinților care-și duc copiii în cărucioare, etc.  

https://www.facebook.com/casmed.moldova/posts/414124842123016
https://tdvmoldova.wordpress.com/2015/08/03/comunicat-de-presa-saptamana-nationala-a-sanatatii-sns-2015-editia-a-v-a/
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La acțiune au participat în jur de 50 bărbați și femei cu sau 

fără necesități speciale, persoane în scaun rulant, persoane 

cu deficiențe de văz, mămici cu copii în cărucioare, bicicliști, 

dar și oameni care au dorit să se alăture maratonului pentru 

că pledează pentru un oraș accesibil și vor să ceară 

autorităților să utilizeze eficient banii publici destinați 

acestui domeniu. 

Evaluatorii din cele patru grupe în rezultat au testat 131 

clădiri de ordin public, dintre care doar 10 au fost constatate accesibile și li s-a oferit sticker de culoare 

verde – ce semnifică instituție accesibilă. Alte 17 clădiri au fost constatate parțial accesibile, iar la 

intrarea în ele a fost lipit stickerul de culoare galbenă. Din păcate toate celelalte 104 clădiri de menire 

publică au fost constatate absolut inaccesibile, ceea ce înseamnă că nici persoanele utilizatoare de 

scaune rulante, nici mămicile cu copii mici sau persoanele cu dizabilitate de vedere, nici bicicliștii nu au 

acces în ele. Aceste clădiri sunt destinate în exclusivitate unor grupuri mici de cetățeni și discriminează 

majoritatea locuitorilor orașului Chișinău. La fel, au fost evaluate în jur de 20 de intersecții și treceri 

pietonale, dintre care doar 1 s-a dovedit a fi accesibilă.  

Cele patru echipe care au participat la Maraton au 

evaluat clădirile publice, trecerile de pietoni în baza 

unor parametri de apreciere a accesibilității care 

presupun: dotare cu rampă, parcare specială, uși de la 

intrare adaptate, complex sanitar adaptat, ascensor, 

etc. În urma evaluării, pe clădirile cu menire publică 

au fost lipite stickere ce indică gradul de accesibilitate: 

clădire accesibilizată, parțial accesibilizată sau deloc 

accesibilizată.  

Rezultatele și datele colectate în urma evaluării vor fi sumate într-un raport, însoțit de recomandări ce 

urmează a fi prezentate și discutate cu autoritățile locale. În acest sens, s-a depus un demers la 

primăria municipiului Chișinău în care a fost solicitată o întrunire comună. La fel, datele colectate vor fi 

introduse pe Harta Accesibilității.  

 

7 august - Promovarea modului de viaţă sănătos în taberele şcolare de vară (ziua 1) 

Voluntarii de la Asociația Obștească ”Tinerii pentru Dreptul 

la viață” au avut un atelier introductiv despre modul sănătos 

de viață cu copiii din tabăra ”Perlele Nistrului”. Acest atelier 

a pus startul activităților de promovare a modului sănătos de 

viață care a fost desfășurat în următoarele zile. 

http://motivatie.md/harta-accesibilitate/
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Detaşamentele de copii au fost implicate într-un joc 

interactiv, la fiecare staţie a fost o tematică şi au  

primit o însărcinare care trebuia efectuată în echipă 

după care printr-o ghicitoare să găsească următoarea 

staţie. Detaşamentul care a ajuns primul la ultima 

staţie a primit o diplomă. 

  

Activitatea a fost organizată de AO ”Tinerii pentru dreptul la viața”, mai multe imagini de la 

eveniment vedeţi aici. 

 

8 august - Promovarea modului de viaţă sănătos în taberele şcolare de vară (ziua 2) 

 

În cadrul taberei școlare ”Perlele Nistrului”, 10 voluntari-

instructori recrutaţi şi instruiţi de TDV au desfășurat 5 

ateliere cu scopul de a promova modul sănătos de viață 

în care au fost abordate următoarele subiecte: igiena 

personală, alimentația corectă, daunele fumatului și ale 

consumului de alcool, HIV/SIDA și tuberculoza, precum 

şi sănătatea sexual reproductivă. Cei 10 instructori 

voluntari au lucrat în cadrul atelierelor în echipe de 2 

persoane cu circa 20 de beneficiari. 

 

Cu această ocazie a fost lansat un concurs de desen ce a vizat promovarea unui mod sănătos de viaţă. 

Împreună cu beneficiarii a fost  pregătit un program artistic la tema „Modul sănătos de viață”.  

 

Activitatea a fost organizată de AO ”Tinerii pentru dreptul la viața”, mai multe imagini de la 

eveniment vedeţi aici. 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10153491031727521.1073741970.263119737520&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10153490404287521.1073741968.263119737520&type=3
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9 august - Promovarea modului de viaţă sănătos în taberele şcolare de vară (ziua 3) 

 

Duminica, 9 august, în cadrul bazei de odihnă ”Dacia Marin”, cei 10 

voluntari-instructori recrutaţi şi instruiţi de TDV au desfășurat alte 5 

ateliere cu scopul de a promova modul sănătos de viață în care au 

fost abordate următoarele subiecte: igiena personală, alimentația 

corectă, daunele fumatului și ale consumului de alcool, HIV/SIDA și 

tuberculoza, precum şi sănătatea 

sexual reproductivă.  

Pe lângă ateliere au fost organizate competiții la înot și volei la care au 

participat inclusiv voluntarii-instructori. Beneficiarii acestor activităţi au 

fost tinerii de 8-15 ani de la ”Comunitatea Rusă”.  

 

Desenele din cadrul concursului de desen ce a vizat promovarea unui 

mod sănătos de viaţă, realizate în tabăra ”Perlele Nistrului”, au fost 

colectate şi jurizate de instructorii-voluntari împreună cu educatorii 

taberei. Premiile și diplomele au fost înmânate seara cu ocazia 

organizării concertului din tabără. 

 

Activitatea a fost organizată de AO ”Tinerii pentru dreptul la 

viața”, mai multe imagini de la eveniment vedeţi aici. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/photos/a.10153490630772521.1073741969.263119737520/10153490641467521/?type=3&theater
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Raionul Ialoveni  

 

7 august – Marş social “Tinerii pentru un viitor fără SIDA” 

Startul evenimentului a fost  în cadrul Centrului de Sănătate din 

Ialoveni şi Cabinetul de Testare Voluntară la HIV, unde voluntarii au  

distribuit materiale informative despre modul sănătos de viaţă, 

infecţiile cu transmitere sexuală inclusiv HIV/SIDA, contracepţia, 

instituţiile unde poţi apela în caz de o problemă de sănătate, ş.a. 

Voluntarii au îndemnat tinerii şi părinţii să apeleze la serviciile de 

sănătate prietenoasă tinerilor, care sînt gratuite şi confindeţiale. 

Marşul a continuat pe str. Alexandru cel Bun, unde aceeaşi 

informaţie a fost distribuită tinerilor, părinţilor şi buneilor acestora. Voluntarii au îndemnat oamenii să 

adopte un mod sănătos de viaţă şi să fie promotorii acestuia. Organizatorii evenimentului au  primit  

invitaţii şi în alte localităţi ale raionului Ialoveni pentru desfăşurarea activităţilor de informare a 

tinerilor despre factorii şi comportamentele riscante care pot duce la probleme de sănătate. Marşul 

Social s-a  încheiat  în faţa Consiliului Raional, unde participanţii au fost întîmpinaţi de Preşedintele 

Raionului Ialoveni, Anatolie Dimitriu care le-a adresat un mesaj de 

apreciere a acţiunilor, care a îndemnat  comunitatea să renunţe 

la comportamentele riscante ce duc la probleme de sănătate.      

În cadrul marşului social au fost distribuite materiale informative 

şi prezervative. 

Activitatea a fost organizată de AO ”Alternativa”. Puteţi vedea 

mai multe imagini de la eveniment aici . 

      

Raionul Nisporeni  

 

4 august - Asistenţă medicală si modul sănătos de viaţă 

   

Pacienţii şi colaboratorii Centrului de Sănătate Milești, au primit 

materiale informative, broşuri, pliante ce ţin de igiena 

personală, activitatea fizică, stres, consecinţele şi daunele 

fumatului, hepatite virale, tuberculoza etc. De asemenea, toţi 

pacienţii au fost răcoriţi şi îndulciţi cu fructe oferite de Primăria 

Mileşti.  

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10153461238337521.1073741964.263119737520&type=3
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Pe parcursul SNS 2015 Centrul de Sănătate Mileşti a invitat specialiști medicali de la Centrul de 

Sănătate din raionul Nisporeni pentru a acorda asistenţă medicală persoanelor din familii social-

vulnerabile, femeilor însărcinate şi persoanelor din grupuri de 

risc. 

Activitatea a fost organizată de Centrul de Sănătate Milești. 

Puteţi vedea mai multe imagini de la eveniment aici . 

                 

6 august - Seminar: ”Tinerii de ieri, de azi şi de mâine” 

 Voluntarii  Centrului de Comunicare şi Informare Midava au 

participat la un seminar ţinut de dna Nina Cozari, director al 

Centrului Social, pedagog de religie la Gimnaziul Mileşti şi 

conducătoarea corului bisericesc. La seminar au discutat despre 

comportamentul tinerilor de ieri şi a tinerilor de astăzi, despre 

prietenie, despre relaţiile conjugale la o vârstă fragedă şi de 

până la căsătorie, despre riscurile şi daunele acestor relaţii în 

sănătatea tinerilor din punct de vedere al medicinii dar şi din punct de vedere al Bibliei.  

Discuţia s-a axat pe ceea ce ne-au învăţat şi ne învaţă 

Sfinţii Părinţi, că dintotdeauna s-a pus accentul pe 

fecioria tinerilor, iar astăzi lucrurile stau altfel. Tinerii vor 

fi îndemnaţi să citească Biblia, să afle mai mult prin 

rugăciune şi să fie mai aproape de bunul Dumnezeu. 

Voluntarii urmau să transmită această informaţie de la 

egal la egal semenilor lor. Voluntarii, precum toţi 

colaboratorii şi utilizatorii Centrului Social au fost îndulciţi cu fructe oferite de Primăria Mileşti. 

Activitatea a fost organizată de AO ”Centrul de Comunicare şi Informare Midava”. Imagini de la 

eveniment puteţi vedea aici . 

 

 

 

https://www.facebook.com/media/set/?set=ms.c.eJxlzksKgFAMQ9EdSfOjvP1vTJxpnB5uQzGIHK7p3RAXXqKWDL8inhZlW7ab0zse1JWBbsRufv84euQGDvEqxA~-~-.bps.a.10153452742007521.1073741963.263119737520&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10153461275687521.1073741965.263119737520&type=3
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9 august - Campanie de Informare  

,,Spune NU fumatului și consumului excesiv de alcool” 

Voluntarii înarmaţi cu broşuri şi pliante au mers spre cele mai 

aglomerate locuri din satul Milești (magazine, piaţă, parc etc.) 

unde au informat localnicii, în special tinerii, despre un mod 

sănătos de viață fără fum de ţigară. Cu această ocazie a fost 

oferită un piersic în schimbul unei ţigări şi au fost plasate în 

locuri publice afişe cu inscripţia ,,Fumatul este strict interzis”. 

 

Tinerii voluntari ai A.O. ’’Midava’’ au construit o țigară uriașa din hârtie umplută cu baloane, de 

aproximativ 2m pe care au distrus-o demonstrativ în cadrul unui flash-mob ,,anti-fumat, anti-droguri, 

anti-alcool’’ în centrul satului Milești.    

De asemenea, tinerii au arătat prin dans şi cântec daunele 

fumatului, drogurilor şi ale consumului excesiv de alcool, 

faptul că fumatul, alcoolul şi drogurile distrug viaţa, şi au 

strigat sloganul „Spune NU fumat, NU droguri, NU alcool”.  

Sponsori în realizarea evenimentului au fost, dl Radu 

Virlan, Primarul s. Milești în colaborare cu agentul 

economic, Gheorghe Răscoală şi Consiliul Local Mileşti. Ei 

au oferit fructe şi diplome pentru participare activă în activităţile din cadrul Săptămânii Naţionale a 

Sănătăţii (SNS) 2015. 

Evenimentul a fost organizat de către Asociaţia Obştească 

,,Centrul de Comunicare şi Informare Midava" şi s-a 

desfăşurat în parteneriat cu Autoritatea Publică Locală, 

Centrul Social, Asistentul social, Colaboratorii Bibliotecii 

publice locale şi Revista raională ,,Deşteptarea”. Mai multe 

fotografii de la această activitate vedeţi aici. 

         

 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10152572512872521.1073741891.263119737520&type=1
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Raionul Orhei 

 

8 august - Ziua Sănătății 

Asociația de Cercetare a Maladiilor Cronice a organizat screening-ul maladiilor cronice: măsurarea 

tensiunii arteriale, glicemiei, examinarea tensiunii intraoculare și fundului de ochi, consultațiile 

specialiștilor (endocrinolog, oftalmolog, cardiolog) și informarea populației despre un mod sănătos de 

viață. 

Activitatea a fost organizată în incinta Clinicii Internaționale, str. V. Lupu 158, or. Orhei. 
 

 

Raionul Rezina  

 

5 august - Starturi vesele „Sportul e viață” 

 

Activitatea s-a desfășurat în grupele mari, conduse de educatorii: Maria Gondrea, Tatiana Lisnic, 

Ludmila Boznat și lucrătorul muzical Nadejda Sîrbu. Copiii s-au întrecut cu bicicletele, au sărit coarda și 

au participat la multe alte jocuri distractive cu mingea și cercul sportiv. Întrecerea sănătoasă a fost 

admirată de copiii din grădiniță și părinții acestora. 

Educatorii care au organizat activitatea au primit în dar din 

partea AO „Nufărul”, câte un maiou cu inscripția „Europa 

pentru Tine”. 

Activitatea a fost organizată de Grădinița nr.6 „Cucoșelul 

de aur” în parteneriat cu AO „Nufărul”,  Casa de Cultură 

raională Rezina și Primăria Rezina.  

Pozele de la eveniment le vedeţi aici . 

 

https://nufarulrezina.wordpress.com/2015/08/09/starturi-vesele-sportul-e-viata/
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6 august - Clubul de sănătate „Terapie naturistă” 

  

Clubul de Sănătate „Terapie naturistă” s-a desfășurat în incinta Casei de Cultură raionale Rezina 

(Centrul de Informare și Instruire, et. II, bir.25). 

Invitați speciali au fost doamnele: doctor, Maria Vrabie și 

farmacista, Raisa Spiridon. 

Participanții au discutat despre plantele medicinale ce cresc în 

zona noastră, despre recoltarea, uscarea și păstrarea lor, s-au 

împărtășit cu rețete cosmetologice naturiste (Galina Davîdic) și 

au servit ceai din plante strânse de familia Rotaru (Svetlana 

Rotaru). La propunerea participanților, Clubul de Sănătate se va întruni în prima marți din lună la ora 

18.00, pentru a continua discuțiile despre modul sănătos de 

viață. 

Activitatea a fost organizată de Casa de Cultură raională 

Rezina (CCR). 

Mai multe poze de la eveniment aici.  

          

8 august - Campania de informare „Mesagerii Sănătății” 

 

Voluntarii din Clubul Tinerilor din Rezina au  împărțit  trecătorilor flayere „Modul sănătos de viață”. 

Trecătorii au fost rugați să scrie un mesaj către cetățeni pentru a-i îndemna să ducă un mod sănătos de 

viață. Aceste mesaje împreună cu cei care le scriu (opțional) au fost fotografiate și postate pentru a 

mediatiza evenimentul și misiunea acestuia. 

 

 

 

 

 

 

 

Mesaje de la trecători: 

Ludmila Dabija: „Să ne alimentăm sănătos, să nu fumăm, să calculăm caloriile, să organizăm picnicuri”. 

Nichita Oncea: „Să consumăm mai multă apă”. 

Elena Cazac: „Evitarea stresului în privința majorării tarifelor la apă și gaze”. 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.832194763554403.1073741891.372688006171750&type=3


24 

 

Liuba Barbăscumpă: „Să lucreze, să nu consume alcool, stimă reciprocă”. 

Eugenia Codreanu: „8 ore de somn, alimentație corectă, exerciții fizice, plimbări înainte de somn, 

evitarea surplusului de mâncare”. 

Radu Lupan: „Practicarea sportului, respectarea regimului de alimentație, evitarea consumului de 

alcool și fumat, organizarea oficiilor de asistență psihologică, curățenie în oraș și organizarea patrulei”. 

Galina Nagurnea: „Vizita regulată la medicul de familie”. 

Activitatea a fost desfăşurată de către Clubul Tinerilor din Rezina (CTR). Mai multe poze aici . 

 

Raionul Străşeni 

 

5 august - Atelier de informare: Împărtăşirea experienței privind modul sănătos de 

viață! 

Beneficiarii Asociaţiei pentru Educaţie „Neoumanist” au împărtășit experiența lor privind modul 

sănătos de viață. 

Mai multe fotografii de la eveniment puteţi vedea aici. 

 

6 august - Atelier de informare: Protecția pe timp de caniculă! 

Asistenta medicală, Elvira Severin,  a oferit răspunsuri la întrebările beneficiarilor și a dat sfaturi 

competente privind protecția pe timp de caniculă. 

Activitatea a fost organizată de Asociaţia pentru Educaţie „Neoumanist”,  

mai multe poze vedeţi aici. 

 

 

 

 

https://nufarulrezina.wordpress.com/2015/08/09/campanie-de-informare-mesagerii-sanatatii/
https://www.facebook.com/neohumanist/posts/1020695018625502
https://www.facebook.com/neohumanist/posts/10206956406850531
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Raionul Hânceşti  

 

„Construim și Informăm” (I-VII) 

Timp de 10 zile, 15 voluntari au lucrat în satele Ciuciuleni și Bobeica din r-ul Hâncești pentru a repara, 

construi și îmbunătăți condițiile de trai a 9 familii social-vulnerabile cu mulți copii. Astfel voluntarii 

împreună cu membrii familiei au lucrat împreună zi de zi pentru a finisa lucrările de construcție / 

reparație planificate. În cadrul acestor activități voluntarii au împărțit pliante și au povestit despre 

modul sănătos de viață. 

Activitatea a fost organizată de The Moldova Project. 

Mai multe poze de la eveniment aici. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asociaţia Obștească "Tinerii pentru dreptul la viață" (TDV)  

Este o organizație nonguvernamentală, cu o filială în Bălţi, a cărei misiune 

este de a implica întreaga societate din Republica Moldova în promovarea 

voluntariatului, unui mod sănătos de viață, dezvoltării durabile şi 

prevenirii excluderii sociale. TDV menţine Secretariatul Coaliţiei pentru 

promovarea legii şi activităţilor de voluntariat, a cărei prioritate este 

dezvoltarea unor relaţii de colaborare cu instituţii / organizaţii naţionale şi 

internaţionale în vederea consolidării sectorului ONG din Republica 

Moldova, prin punerea în aplicare a cadrului legal cu privire la voluntariat 

şi crearea structurilor de bază ale infrastructurii de voluntariat. 

Organizatorii Săptămânii Naționale a Sănătății (SNS) 2015 

http://www.civic.md/stiri-ong/29268-voluntari-internationali-implicati-in-proiecte-comunitare-din-r-moldova.html
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Coaliţia pentru promovarea legii şi activităţilor de voluntariat (Coaliţia Voluntariat)  

Este o organizaţie umbrelă pentru organizaţiile active în sectorul voluntariat de pe întreg teritoriul 

Republicii Moldova, a cărei misiune este de a promova cele mai importante evenimente naţionale de 

voluntariat şi politicile de stimulare a voluntariatului. Scopul Coaliţiei Voluntariat este de a promova 

şi de a facilita implicarea cetățenilor în activităţi de voluntariat organizate de entităţi juridice de drept 

public sau privat fără scop lucrativ.  

 

 

 

 
 
 

 

Cele mai mari evenimente organizate de Coaliţia Voluntariat sunt: 

 Săptămâna Naţională a Voluntariatului (SNV) „Hai în gaşca voluntarilor !” în cadrul căreia sunt 

desfăşurate activităţi de voluntariat care implică persoane de pe întreg teritoriul Republicii 

Moldova. În 2015 a avut loc ce-a de-a IX-a ediţie a SNV-ului. 

 Festivalul Voluntarilor “Jos pălăria în faţa voluntarilor!”, eveniment în cadrul căruia sunt premiaţi 

cei mai activi voluntari sau promotori ai voluntariatului. În 2015 s-a desfăşurat cea de-a XIII-a 

ediţie a Festivalului Voluntarilor.  

 Conferinţa Naţională a Voluntariatului are ca scop consolidarea sectorului neguvernamental prin 

promovarea politicilor de stimulare a voluntariatului. 

 
Date de contact: 
 
Asociația Obștească "Tinerii pentru dreptul la viață" (TDV) 

Secretariatul Coaliției pentru promovarea legii şi activităţilor de voluntariat 

CP 3063, MD 2072, Bd. Traian 11 /2, Chişinău, Republica Moldova 

Tel.: (+373) 22 567 551; fax: (+373) 22 567 489 

GSM: (+373) 79 45 00 27 

E-mail: tdv_secretariat@yahoo.com 

Blog: www.tdvmoldova.wordpress.com 

 

 

 

http://tdvmoldova.wordpress.com/informatii-de-contact/
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A.O ”Motivație” din Moldova 

Asociația „MOTIVAȚIE” din Moldova a fost creată de către un grup 
de voluntari care aveau drept obiectiv susținerea copiilor și 
tinerilor cu dizabilități locomotorii. Scopul organizației este de 
a acorda suport pentru persoane cu dizabilități fizice în vederea 
incluziunii lor sociale. Din 2002 până în 2014 inclusiv, Asociația 
„MOTIVAȚIE” din Moldova, a implementat 37 proiecte dezvoltând 
și oferind servicii de reabilitare, formare de deprinderi de viață 
independentă, orientare profesională, instruire profesională, 
suport în angajare în câmpul muncii la peste 1000 persoane cu 
dizabilități și familii ale acestora. Actualmente, organizația 
operează pe întreg teritoriul țării, acordând suport grupului țintă 
atât la domiciliu, prin intermediul colaborării cu Autoritățile Publice 
Locale (APL), cât și în cadrul celor două centre (Centrul pentru Viață 
Independentă și Centrul de Orientare Vocațională). 

Date de contact: 

 

AO. ”Motivație” 

Adresa: Bd. Mircea cel Bătrân 48, or. Chișinău, MD-2075, Republica Moldova 

Tel.: (+373-22)-66-13-93, Fax: (+373-22)-66-13-93 

GSM: (+373)67300449, (+373)67300450 

E-mail: office@motivation-md.org  

Web: www.motivatie.md 

 

 

 

 

 

 

 

 

The Moldova Project 

Misiunea Proiectului Moldovei este de a lucra cu familiile cele mai 
vulnerabile ale Europei , sprijinindu-le pentru a găsi soluții pe 
termen lung , astfel încât acestea să poată avea vieți mai fericite , 
mai sigure și mai independente. La baza misiunii organizației sunt 
nevoile, dificultățile și speranțele pentru viitor, interacțiunea cu 
familiile se realizează pe o bază unu -la-unu. Fiecare copil trebuie 
să aibă dreptul la o educație, o familie, o casă cu condiții de 
siguranță, pentru aceasta echipa The Moldova Project lucrează cu 
părinții lor, pentru a le ajuta să realizeze acest lucru. Sprijinul care 
este oferit familiilor include:  îndrumare și formare pe o serie de 
probleme; ajutor în a găsi locurilor de muncă; ajutor medical - care 
să permită copiilor să meargă la școală, să aibă experiențe și 
oportunități de distracție. 

Organizaţii implicate în SNS 2015 
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Date de contact: 

 

The Project Moldova 

E-mail: themoldovaproject2008@gmail.com  

Web: www.themoldovaproject.com 

Tel: 07807 904466 

 

Date de contact: 

 

AO „Nufărul 

or. Rezina 

Tel. GSM: (+373) 79779411 

E-mail: lstavinschi@mail.ru 

Site: www.nufarul.org 

AO „Nufărul”  

Este o organizaţie care are drept scop apărarea drepturilor civile, 

economice, sociale, general-umane, cultural şi alte drepturi şi 

libertăţi ale femeilor, tinerilor şi copiilor. Obiectivele asociaţiei 

constau în  desfăşurarea activităţilor de culturalizare a populaţiei, 

de protecţie a mediului, a monumentelor de istorie şi cultură, 

turism rural; dezvoltarea activităţilor de susţinere şi protejare a 

femeilor şi copiilor, familiilor şi persoanelor social-vulnerabile; 

precum şi promovarea activităţilor de voluntariat. 

 

 

 

 

 Asociaţia pentru Educaţie Neoumanist 

Este o organizație obștească a cărei misiune este îmbunătățirea 

calității vieții celor mai vulnerabile grupe din societate, incluzând 

bătrânii, prin oferirea de asistență medicală și socială.  

Date de contact: 

 

Asociaţia pentru Educaţie Neoumanist 

str. Ion Creanga 31, Străşeni, 3701, Republica Moldova 

Tel.: (+373) 237 28 003; fax: (+373) 22 29 15 21 

E-mail: org.neohumanist@yahoo.com 

Web: www.neohumanist.org 

mailto:themoldovaproject2008@gmail.com
www.themoldovaproject.com
http://tdvmoldova.wordpress.com/informatii-de-contact/
http://tdvmoldova.wordpress.com/informatii-de-contact/
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AO Alternativa  

Este o organizaţie non-guvernamentală a cărei viziune este de a 

construi o comunitate cu perspective şi oportunităţi egale pentru 

membrii săi, o societate în care tinerii au drepturi depline şi sunt 

capabili să rezolve problemele cu care se confruntă,  beneficiind de 

noi oportunităţi care să fie abilitate de a-i angaja în activităţi de 

promovare a unui mod sănătos de viaţă.  

Date de contact: 

 

AO Alternativa 

GSM: (+373) 69 512 370  

Blog: www.ngoalternativa.wordpress.com 

 

Asociaţia Obşteasca ,,Centrul de Comunicare şi Informare Midava"  

Centrul de Informare şi Comunicare MIDAVA este o organizaţie non 

– guvernamentală (ONG), non profit, apolitica, având ca scop 

principal implicarea societăţii civile în sensibilizarea, promovarea şi 

protecţia drepturilor omului în domeniul: sănătăţii, educaţiei şi 

non-discriminării. Graţie Fondaţiei Soros Moldova, din  septembrie 

2003, MIDAVA şi-a concentrat interesele pentru a aduce împreună 

persoane cu obiective comune cu scopul de a aduce  

schimbări pozitive în vieţile tinerilor şi persoanelor afectate de 

problemele de sănătate, lipsă de informaţie şi motivaţie din 

comunităţile Mileşti, și satele învecinate. Centrul de Informare 

Midava, transmite o viziune clară pentru viitorul nostru comun. 

Organizaţia constituie un cadru flexibil de oportunităţi care pot fi 

folosite pentru atingerea scopurilor propuse. Este un centru de 

cultură şi comunicare pentru adolescenţii, tinerii, intelectualii si 

locuitorii din satul Mileşti şi comunele învecinate. 

Date de contact: 

 

Asociaţia Obşteasca ,,Centrul de Comunicare şi Informare Midava"  

Sat. Mileşti, raionul Nisporeni, MD – 6432, Republica Moldova 

Tel.: (+373) 264 40239; 

GSM: (+373) 069320126 

E-mail: cimilesti@gmail.com 

Blog: midava.wordpress.com 

 

http://tdvmoldova.wordpress.com/informatii-de-contact/
http://tdvmoldova.wordpress.com/informatii-de-contact/
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 Clubul Tinerilor din Rezina (CRT) 

A fost fondat în luna iunie 2012, graţie proiectului „Dezvoltarea 

abilităţilor în rândul tinerilor de utilizare a metodelor creative în 

promovarea drepturilor şi obligaţiilor”, implementat de Asociaţia 

Obştească „Nufărul” din Rezina, finanţat de Ministerul Tineretului 

şi Sportului al Republicii Moldova, avându-i ca parteneri pe 

administraţia publică locală de nivelele I şi II şi Casa raională de 

Cultură. Asigură participarea directă a tinerilor la procesul 

decizional, prin implicarea directă în identificarea nevoilor cu care 

aceștia se confruntă în viața socială, politică și economică a 

comunității. Dezvoltă atitudine pro-activă a tinerilor și abordarea 

pozitivă a problemelor în sfera vieții publice cu care se confruntă. 

 

 

Asociația de cercetare a maladiilor cronice 

Scopul Asociației este - cercetarea cauzelor unor boli cronice 

caracteristice pentru regiunea, ce afectează majoritatea populaţiei, 

mai ales cei în vârstă, precum diabetul zaharat, hipertensiunea 

arterială, ateroscleroza, glaucom etc. 

Date de contact: 

 

Asociația de cercetare a maladiilor cronice 

str. Vasile Lupu, nr. 115, or. Orhei 

Tel.: 0795 77 976 

 

Centrul de Asistenţă Socio-Medicală la Domiciliu ”CASMED”  

Este o asociaţie obştească neguvernamentală, apolitică, nonprofit 

care prestează servicii de îngrijire socio-medicală la domiciliu 

pentru persoanele în etate si oferă asistenţă persoanelor ce se află 

în incapacitate de a se îngriji individual, atât din municipiul Bălţi cât 

şi din 6 comunităţi rurale din raioanele Sîngerei, Făleşti, Drochia. 

Scopul centrului este de a asigura servicii de calitate socio-medicale 

la domiciliu prin reducerea gradului de dependenţă a persoanelor 

imobilizate, sau care se confruntă cu probleme medicale şi sociale.  

Date de contact: 

 

Centrul de Asistenţă Socio-Medicală la Domiciliu ”CASMED”  

str. Ştefan cel Mare 19, ap.1,2, mun. Bălţi, Republica Moldova 

Tel.: (+373) 231 27 674, E-mail: ngo_casmed@yahoo.com, Site: casmed.md 

 

http://tdvmoldova.wordpress.com/informatii-de-contact/

