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Raportul este elaborat de Asociaţia obştească „Tinerii pentru dreptul la viaţă” (TDV) în cadrul 

proiectului „Promovarea voluntariatului prin extinderea activităţilor de voluntariat în rândul tinerilor” 

din cadrul Programului de Granturi 2014 lansat 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). 

 

CUPRINS: 
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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.  

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 Shoping MallDova. Copiii 

Ce este Săptămâna Naţională a Sănătăţii? 
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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 Shoping 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 de către Asociaţia obştească 

“Tinerii pentru dreptul la viaţă” (TDV) care activează ca Secretariat al Coaliţiei Voluntariat în 

localitatea Vadul lui Vodă. 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”. 

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

participat 300 copiii 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 dizabilităţii 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.  

 

 

Săptămâna Naţională a Sănătăţii (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 

SNS ediţia 2014 
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„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.  

 

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, 

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
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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 

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 activităţi 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 organizaţii ale societăţii civile care au realizat câte un eveniment, una dintre 

acestea fiind filiala TDV Bălţi.  

 

Ce înseamnă SNS 2014 în cifre? 

 

În total în SNS 2014 s-au organizat 17 evenimente cu 142 de activităţi desfăşurate în 2 municipii 

(Chişinău şi Bălţi) şi 8 raioane (Făleşti, Ialoveni, Nisporeni, Orhei, Rezina, Râşcani, Străşeni şi 

Şoldăneşti). Au fost implicaţi ca parteneri 18 autorităţi publice locale, 33 de organizaţii ale societăţii 

civile, 17 organizaţii comerciale şi 20 de parteneri locali media. La evenimente au participat ca 

beneficiari direcţi 4 375 persoane şi 2 592 vizitatori, în total 6 967 persoane.  

 

In SNS 2014 au fost implicaţi 204 voluntari care au efectuat 2 397 de ore de voluntariat, costul muncii 

voluntare fiind de 23 394,72 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 2 397 ore, valoarea muncii prestate de 

voluntari fiind de 23 394,72 MDL = 2 397 ore x 9,76 MDL / ora. 

 

În organizarea evenimentelor s-au implicat 32 de sponsori şi finanţatori. Valoarea sponsorizărilor şi 

finanţărilor a fost de 66 218,47 MDL din care 59 908,47 MDL contribuţii în bani şi 6 310 MDL 

contribuţii în natura (diverse produse). Au fost utilizate 5 415 materiale promoţionale care au costat 

12 402 MDL. Costul total al evenimentelor a fost de 102 015,19 MDL =  23 394,72 MDL (valoarea 

muncii voluntarilor) + 66 218,47 MDL (valoarea sponsorizărilor şi finanţărilor) + 12 402 MDL (cost 

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
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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materiale promoţionale). Contribuţia cea mai mare, în suma de 50 433,47 MDL, a fost asigurată de 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

din cele 6 967 persoane participante s-au cheltuit 11,28 MDL / persoană = (102 015,19 MDL – 23 

394,72 MDL) : 6 967 persoane, din banii MTS fiind cheltuiţi 7,23 MDL / persoană = 50 433,47 MDL / 6 

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

se cheltuieşte mult mai mult, iar aceasta pierde mai mulţi ani din viaţă, fiind mai cost-eficient să previi 

îmbolnăvirea decât să o tratezi. 

 

Vedeţi în tabelul de mai jos incluse datele cantitative privind evenimentele organizate în cadrul 

Săptămânii Naţionale a Sănătăţii (SNS) 2014: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valoare muncă voluntari 22,93 %

Valoare sponsorizări şi finanţări altele decât MTS 15,47 %

Valoare finanţare MTS 49,44 %

Cost materiale promoţionale 12,16 %

Procentual valoarea muncii voluntarilor a reprezentat 22,93 % din costul total al SNS 2014, valoarea 

sponsorizărilor şi finanţărilor a fost de 64,91%, iar costul materialelor promoţionale a fost de 12,16%. 

Valoarea sponsorizărilor şi finanţărilor de 64,91% este alcătuită din finanţare MTS 49,44% şi alte 

finanţări şi sponsorizări în procent de 15,47 %. Se poate observa ca valoarea muncii voluntare 

reprezintă o contribuţie de aproape jumătate din finanţarea MTS. 
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Evenimentul a fost mediatizat la nivel naţional, raional şi local prin 33 surse media scrise (ziare, 

reviste, blog-uri), 4 surse radio şi 1 televiziune locală.    

  
 

Unele articole pot fi găsite aici: 

1. http://mts.gov.md/news/?nid=77b4f6bd8d66e8cc88d3a5eeccf4c7ff  

2. http://usalumni.md/2014/08/health-quest-pentru-un-mod-sanatos-de-viata/ 

SNS 2014 în presă 

http://mts.gov.md/news/?nid=77b4f6bd8d66e8cc88d3a5eeccf4c7ff%20
http://usalumni.md/2014/08/health-quest-pentru-un-mod-sanatos-de-viata/
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3. http://ngoalternativa.wordpress.com/2014/08/07/mars-social-tinerii-impreuna-pentru-un-

viitor-fara-sida/  

4. http://tdvbalti.wordpress.com/2014/07/31/sute-de-seringi-folosite-nu-mai-sunt-un-pericol-

pentru-balteni/ 

5. http://tdvmoldova.wordpress.com/2014/08/05/saptamana-nationala-a-sanatatii-sns-2014-

ziua-a-3-a/ 

6. http://news.click.md/item/promovarea-modului-de-viata-sanatos-in-taberele-pentru-copii-

11686258 

7. http://tdvmoldova.wordpress.com/2014/08/13/promovarea-modului-de-viata-sanatos-in-

taberele-pentru-copii/ 

8. http://www.civic.md/stiri-ong/25310-promovarea-modului-de-viata-sanatos-in-taberele-

pentru-copii.html 

9. http://tdvmoldova.wordpress.com/2014/08/13/promovarea-modului-de-viata-sanatos-in-

taberele-pentru-copii/ 

10. http://usalumni.md/2014/08/health-quest-pentru-un-mod-sanatos-de-viata/ 

11. http://tdvbalti.wordpress.com/2014/07/31/sute-de-seringi-folosite-nu-mai-sunt-un-pericol-

pentru-balteni/ 

12. http://ziarulnational.md/instruiri-pentru-mari-si-mici-primul-ajutor-salveaza-un-om/ 

 

Activităţi organizate în SNS 2014 

 

Municipiul Bălţi 

 

8 august - Colectarea de seringi folosite din spaţiul public      

 

Evenimentul a avut loc în oraşul Bălţi şi a cuprins teritoriul 

cimitirului şi împrejurimile de lângă Spitalul Municipal, 

precum şi subsolurile din apropiere. O echipă de angajaţi, 

voluntari şi beneficiari au colectat respectând normele 

de protecţie şi de igienă în vigoare, timp de 2 ore, 

materiale contaminate cu sânge sau lichide biologice 

aruncate în locuri publice populate sau mai puţin populate, 

printre care peste 700 seringi, care au fost depozitate în 

ambalaj special şi apoi distruse prin incinerare.   

http://ngoalternativa.wordpress.com/2014/08/07/mars-social-tinerii-impreuna-pentru-un-viitor-fara-sida/
http://ngoalternativa.wordpress.com/2014/08/07/mars-social-tinerii-impreuna-pentru-un-viitor-fara-sida/
http://tdvbalti.wordpress.com/2014/07/31/sute-de-seringi-folosite-nu-mai-sunt-un-pericol-pentru-balteni/
http://tdvbalti.wordpress.com/2014/07/31/sute-de-seringi-folosite-nu-mai-sunt-un-pericol-pentru-balteni/
http://tdvmoldova.wordpress.com/2014/08/05/saptamana-nationala-a-sanatatii-sns-2014-ziua-a-3-a/
http://tdvmoldova.wordpress.com/2014/08/05/saptamana-nationala-a-sanatatii-sns-2014-ziua-a-3-a/
http://news.click.md/item/promovarea-modului-de-viata-sanatos-in-taberele-pentru-copii-11686258
http://news.click.md/item/promovarea-modului-de-viata-sanatos-in-taberele-pentru-copii-11686258
http://tdvmoldova.wordpress.com/2014/08/13/promovarea-modului-de-viata-sanatos-in-taberele-pentru-copii/
http://tdvmoldova.wordpress.com/2014/08/13/promovarea-modului-de-viata-sanatos-in-taberele-pentru-copii/
http://www.civic.md/stiri-ong/25310-promovarea-modului-de-viata-sanatos-in-taberele-pentru-copii.html
http://www.civic.md/stiri-ong/25310-promovarea-modului-de-viata-sanatos-in-taberele-pentru-copii.html
http://tdvmoldova.wordpress.com/2014/08/13/promovarea-modului-de-viata-sanatos-in-taberele-pentru-copii/
http://tdvmoldova.wordpress.com/2014/08/13/promovarea-modului-de-viata-sanatos-in-taberele-pentru-copii/
http://usalumni.md/2014/08/health-quest-pentru-un-mod-sanatos-de-viata/
http://tdvbalti.wordpress.com/2014/07/31/sute-de-seringi-folosite-nu-mai-sunt-un-pericol-pentru-balteni/
http://tdvbalti.wordpress.com/2014/07/31/sute-de-seringi-folosite-nu-mai-sunt-un-pericol-pentru-balteni/
http://ziarulnational.md/instruiri-pentru-mari-si-mici-primul-ajutor-salveaza-un-om/
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Scopul acţiunii a fost de a preveni infectarea accidentală a 

populaţiei prin seringi abandonate de către consumatorii de 

droguri în spaţiul public cu boli transmisibile parenteral (prin 

ac), cum ar fi hepatita, HIV etc. Cu această ocazie organizatorii 

au atenţionat populaţia că e foarte important să acorde o 

atenţie sporită deşeurilor infecţioase şi să semnaleze orice 

acumulare neconformă, pentru prevenirea infectării 

oamenilor şi degradării mediului.  

 

Activitatea a fost desfăşurată de Asociaţia obştească ”Tinerii pentru dreptul la viaţă” din Bălţi. Mai 

multe fotografii de la eveniment vedeţi aici. 

 

10 august - ”Schimbăm un măr pe o ţigară” 

 

Pe 10 august, în cadrul Săptămânii Naţionale a Sănătăţii (SNS) 

2014, în Piaţa Vasile Alecsandri s-a desfăşurat campania – ”Un 

măr pentru o ţigară”. Voluntarii AO”CASMED” au împărţit 

mere şi au atenţionat trecătorii despre dauna fumatului. 

Scopul activităţii era de a scoate în evidenţă efectele nocive 

ale fumatului şi totodată importanţa alegerilor pe care 

oamenii decid să le ia. Voluntarii au demarat campania în 

speranţa că vor reuşi să schimbe mentalitatea fumătorilor. 

Pe lângă schimbul unei ţigări pentru un măr, în cadrul 

campaniei a fost inclusă o componentă de cercetare, care, prin realizarea sa, a permis să evaluăm 

nivelul de cunoştinţe, atitudini şi practicile generale cu privire la cultura sănătăţii în ansamblu. 

Eşantionul ponderat cuprinde un număr total de 150 persoane, 108 bărbaţi (72%) şi 32 femei (38%). 

Repartizarea pe grupe de vârstă în cadrul eşantionului ponderat arată că 26% din eşantion are 18-30 

ani, 55,33% are între 30 şi 45 de ani, 18,67% peste 45 ani. Una din trei persoane, din populaţia inclusă 

în lot sunt fumători; 28,57% din femeile intervievate au declarat că fumează, cifra e şi mai 

considerabilă în rândul bărbaţilor – 67,74% din cei intervievaţi sunt fumători. Indicatorul în cazul 

repartizării pe vârstă arată un decalaj şi mai mare, astfel viciul fumatului e prezent la 64,10 % în 

rândul populaţiei tinere cuprinse între 18 si 30 ani, 43,10% din persoanele cuprinşi între vârsta de 30-

45 de ani fumează si doar 16,90% din cei trecuţi de 45 de ani sunt fumători activi. Datele devin şi mai 

alarmante ţinând cont de faptul că fumătorii fiind mai predispuşi la dezvoltare patologiilor pulmonare, 

cardio-vasculare şi neurologice, ignora în proporţie de 85% controlul medical anual. Campania 

derulată sa dovedit a fi una de succes, caci participanţii la schimbul de mere şi sondaj au fost foarte 

deschişi şi implicaţi 

Activitatea a fost organizată de către AO „CASMED”. Vedeţi mai multe fotografii aici.  

 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.710711085662499.1073741853.525859417481001&type=1
https://www.facebook.com/casmed.moldova/posts/276546629214172
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Municipiul Chişinău  

 

3 august - Bucură-te de viaţă într-un mod sănătos 
 

Campania „Bucură-te de viaţă într-un mod sănătos!” a fost 

realizată de către o echipă tânără şi energică de voluntari 

care cred într-un viitor mai bun şi a avut drept scop 

îndemnarea populaţiei să aleagă SĂNĂTATEA. Campania a 

constat a în distribuirea intensă a unui colaj de fotografii 

pe reţelele de socializare. Organizatorii au realizat o serie 

de fotografii care reprezintă în contrast modul sănătos şi 

modul nesănătos de viaţă. Personajele implicate în 

ipostazele fotografiei au fost copii şi tineri. Tematica 

fotografiilor a ţinut de sport, mod de viaţă sedentar, 

alimentaţie sănătoasă şi nesănătoasă, viciile (fumatul, 

consumul de alcool) etc.  

 

Activitatea a fost organizată de către Asociaţia Obştească „CHEIA SCHIMBĂRILOR” cu suportul 

Federaţiei de Tenis din Republica Moldova. Fotografiile distribuite le puteţi vedea aici 

 

5 august – 8 august: Promovarea modului de viaţă sănătos în taberele şcolare de vară  

 

23 de instructori – voluntari au fost distribuiţi în ambele 

tabere şi au lucrat fiecare cu circa 35 de beneficiari, în total 

cu 800 de beneficiari. Aceştia au desfăşurat ateliere de 

informare în domeniul modului sănătos de viaţă în 

taberele şcolare de vară „Camping” şi „Luceafărul” din 

Vadul lui Vodă. Temele abordate cu beneficiarii de 7 – 11 

au inclus igiena personală, alimentaţia corectă şi odihna 

calitativă. Beneficiarii cu vârsta 12 - 16 ani au fost informaţi 

privind sănătatea mintală, valoarea vieţii, prevenirea 

suicidului, gestionarea stresului, HIV/SIDA şi TB, precum şi 

daunele consumului de alcool şi ale fumatului. La sfârşitul 

instruirii au fost distribuite materialele donate de Centrul pentru Politici şi Analize în Sănătate 

(Centrul PAS) referitoare la prevenirea HIV/SIDA şi TB, precum şi la tratarea tuberculozei. 

 

 În ziua de 6 august copiii din tabăra „Luceafărul” au participat la un „Joc pe staţii” pregătit de către 

voluntari. Fiecare staţie avea una din tematicile discutate în cadrul atelierelor de informare. În tabăra 

„Camping” fiecare detaşament de copii a pregătit, împreună cu educatorii săi şi voluntarii TDV, câte 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.692084417548791.1073741831.637470206343546&type=3
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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 cu premii “Cel mai bun desen de promovare a 

modului sănătos de viaţă”. Pentru realizarea desenelor s-au distribuit materialele necesare, iar 

acestea au fost efectuate de copii pe parcursul a două zile. Câştigătorii au primit diplome de merit şi 

premii din partea Asociaţiei TDV.  

 

Activitatea a fost organizată de Asociaţia Obştească „Tinerii pentru dreptul la viaţă” (TDV). Mai 

multe fotografii de la eveniment puteţi vedea aici şi aici. 

 

6 august - Mesagerii Sănătăţii 

 

Voluntarii îmbrăcaţi în maiouri verzi (simbol al sănătăţii) 

având cariocă şi foi colorate la ei, iar în piept o emblemă 

cu inscripţia „Mesagerii sănătăţii”, au mers pe  stradă şi 

au rugat trecătorii să aleagă o foaie colorată pe care o 

asociază cu noţiunea de SĂNĂTATE pe care să scrie un 

mesaj în vederea promovării unui mod de viaţă sănătos. 

Aceste mesaje împreună cu cei ce le scriu au fost 

fotografiate (opţional). Apoi  voluntarii au postat pozele 

pe pagina organizaţiei pentru a fi distribuite de vizitatori 

cu scopul de a mediatiza evenimentul şi misiunea acestuia.  

 

Activitatea a fost organizată de Institutul de Instruire şi Dezvoltare „MilleniuM”. Pentru a vizualiza 

pozele vedeţi aici. 

 

8 august - Health Quest 

 

 

 

 

 

 

 

 

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=1
https://www.facebook.com/cerneavschi.diana/posts/752940861415629
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Parcul ”Valea Trandafirilor” a găzduit o activitate gen City Quest la o 

scară mai mică intitulată Health Quest. Scopul acestei activităţi a fost de 

a informa participanţii despre metodele menţinerii unui mod sănătos de 

viaţă (igiena personală, alimentaţia sănătoasă, practicarea sportului etc.)  

7 echipe s-au întrecut contra cronometru, au trecut prin 14 staţii după ce 

au îndeplinit anumite sarcini cu tematică de sănătate pentru a primi 

indiciul ce i-a ajutat să găsească următoarea staţie.  

Timp de 2 ore cele trei echipe s-au distrat parcurgând interactiv kilometri 

întregi prin parc, iar organizatorii au invitat şi alţi doritori la următoarea 

ediţie a Health Quest-ului ce va avea loc în viitorul apropiat. Premiile au 

fost oferite de către parteneri (săli de fitness, firme care vând accesorii sportive etc.). 

Activitatea a fost organizată de Asociaţia pentru Dezvoltare Creativă. Mai multe imagini de la 

eveniment vedeţi aici. 

 

9 august - Sportul – viaţă şi sănătate! 

 

Activitatea a avut loc pe Stadionul „Zimbru” şi a avut ca scop 

promovarea unui mod de viaţă sănătos prin diferite tipuri de 

sport şi anume: tenis de câmp şi freestyle football. A fost un 

eveniment cu multă distracţie, surprize şi  invitaţi speciali ce 

a avut menirea să ne facă să conştientizăm că sportul trebuie 

să fie parte componentă a vieţii fiecărui copil şi tânăr. 

Evenimentul a întrunit toţi doritorii de a duce un mod 

sănătos de viaţă prin practicarea sportului. 

 

Evenimentul a fost organizat de AO „Liga Tineretului” în parteneriat cu Federaţia de Tenis din 

Moldova şi Asociaţia de Freestyle Moldova. Vă propunem un fotoreportaj de la eveniment pe care 

puteţi să îl vizualizaţi  aici.  

 

Raionul Făleşti  

 

8 august - Ziua Sănătăţii - Să protejăm sănătatea copiilor într-un mediu în schimbare 
 
Voluntarii au organizat în cadrul SNS 2014 evenimentul Ziua Sănătăţii ”Caroma Nord”care a inclus 2 

activităţi: Masa rotundă “Să protejăm sănătatea copiilor într-un mediu în schimbare” şi  lucrul cu copii 

în grădiniţa ”Sfânta Treime”.  

 

http://usalumni.md/gallery/album/34
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.890426044320516.1073741867.143524889010639&type=1
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Scopul mesei rotunde a fost de a sensibiliza şi 

informa oamenii în domeniul calităţii apei şi nu în 

ultimul rând a pus accentul pe importanţa  calităţii 

apei. În cadrul activităţii s-a discutat despre calitatea 

apei şi influenţa acestei asupra sănătăţii copiilor, 

precum şi metode de soluţionare a acestor 

probleme. Activitatea a fost menită să sensibilizeze 

şi să informeze circa 30 de persoane în domeniul 

îmbunătăţirii calităţii apei potabile şi a sănătăţii 

copiilor din şcolile rurale. S-a discutat despre accesul 

la sanitaţie în Bălţi şi satele învecinate, implementarea prevederilor Conferinţei Inter-ministeriale 

Europene în problemele sănătăţii şi mediului desfăşurată cu genericul ”Să protejăm sănătatea copiilor 

într-un mediu în schimbare” de la Parma, Italia (martie 2010), accesul elevilor la condiţii igienice în 

şcoli, precum şi siguranţa alimentelor în regiunea de Nord a RM. Activitatea a fost realizată cu 

susţinerea Asociaţia Femeilor pentru Protecţia Mediului şi Dezvoltare Durabilă. La această au 

participat reprezentanţi ai ONG-urilor, Primăria mun. Bălţi, Inspectoratul Ecologic de Stat Bălţi, 

Centrul de Sănătate Publică, precum şi reprezentanţi ai primăriilor din regiunile apropiate.  

 

La grădiniţa ”Sfânta Treime” s-au organizat ateliere, 

privind protejarea sănătăţii copiilor şi anume calitatea 

apei şi consumul eficient al acesteia. Beneficiarii instruirii 

au fost copii cu vârsta 4-5 ani, din Grădiniţa Sfânta 

Treime. În cadrul atelierului, copii au învăţat despre 

consumul eficient de apă şi influenţa pozitivă a 

consumului de apă potabilă asupra sănătăţii. De 

asemenea s-a efectuat lucrul direct prin joc cu copiii din 

grădiniţă în  scopul informării şi educării corecte în 

domeniul îngrijirii personale şi consumului apei. La 

sfârşitul fiecărui joc copiii au primit mici cadouri menite să întărească efectul educativ.  

 

Evenimentul “Să protejăm sănătatea copiilor într-un mediu în schimbare”a fost organizată de AO 

”Caroma Nord”. Pentru a vedea mai multe imagini de la eveniment vedeţi aici. 

 
10 august – Primul Ajutor - Salvează un OM! 
 
În tabăra de copii “Romantica” din com. Călineşti s-a desfăşurat o activitate de sănătate ai cărui scop a 

fost demonstrarea unor măsuri de acordare a primului ajutor medical în situaţii excepţionale: 

cataclisme naturale, persoane cu probleme grave de sănătate – epileptici, cardiaci etc. În rezultatul 

acţiunii toţi cei ce au asistat au căpătat o doză în plus de curaj pentru a lua atitudine şi pentru a 

reacţiona imediat în astfel de situaţii. 

http://green-school.org.md/?news=40
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Activitatea a fost organizată de Asociaţia de Informare şi Educaţie Ecologică “ECOSFERA”, Grupul de 

Iniţiativă Locală ,,Îngerii Invizibili” din Făleşti şi Organizaţia ,,Arta şi Gîndul”.  Pentru a vedea mai 

multe imagini vedeţi aici.  

 

Raionul Ialoveni  

 
 

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

 

Startul marşului a fost dat în Spitalul raional Ialoveni şi a 

continuat pe strada Alexandru cel Bun până în faţa 

Consiliului Raional. La eveniment au participat 15 

voluntari, 14 tineri consilieri din 10 sate din raionul 

Ialoveni, reprezentanţii Ministerului Tineretului şi 

Sportului şi specialistul pentru politici de tineret al 

raionului Ialoveni. În cadrul acestui marş au fost 

distribuite 3250 de pliante informative privind modul 

sănătos de viaţă, 550 materiale şi contraceptive la 

dorinţă. Totodată tinerii au purtat cu ei câteva mesaje 

sugestive pentru generaţia tânără, printre care: „Stop 

SIDA”, „Spune NU Alcoolului, Fumatului”. Materialele 

nedistribuite au fost oferite tinerilor consilieri raionali pentru a fi distribuite la ei în localităţi, astfel ca 

mesajul să ajungă mai aproape de tineri.  

Evenimentul a fost organizat de către AO „Alternativa” în colaborare cu CSPT-Avante, Ministerul 

Tineretului şi Sportului şi Consiliul Raional de Tineri din Ialoveni. Pentru mai multe poze accesaţi aici.  

https://www.facebook.com/petru.cliofos/media_set?set=a.10203301141747598.1073741851.1181739002&type=1
https://www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat/posts/10152565078202521
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Raionul Nisporeni  

 

8 august - Educaţie prin joc, sport şi alimentaţie sănătoasă 
 
Un eveniment deosebit de emoţionant şi în 

același timp educativ s-a desfăşurat în satul 

Mileşti. Copii nevoiaşi şi copii cu dizabilităţi, 

împreună cu părinţii, surorile şi fraţii lor, au 

fost invitaţi la Centrul Social din localitate, 

unde s-au organizat activităţi sub formă de 

jocuri, s-a prezentat o expoziţie de lucrări ale 

copiilor şi un panou foto cu activităţi ale 

voluntarilor de la AO „MIDAVa”. Copiii au fost 

implicaţi în diferite activităţi (poezie, cântec, jocuri etc.) şi au primit în dar jucării, cărţi şi haine, oferite 

de copii din s. Mileşti şi persoane care se află cu traiul în Chişinău şi Italia. La sfârşitul activităţii copiii 

au beneficiat de o masa cu fructe variate organizată de Autoritatea Publică Locală în colaborare cu AO 

„MIDAVA” şi Centrul Social. Copiilor li s-a vorbit despre beneficiile fructelor în contrast cu ale 

dulciurilor şi s-a organizat o victorină pentru a promova importanţa fructelor în sănătatea copiilor.  

 

Evenimentul a fost organizat de către Asociaţia Obşteasca ,,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 

 

4 august - Workshop: Alimentaţia sănătoasă. Dereglările de nutriţie la adolescenţi 

 

Un grup de adolescenţi, tineri şi prestatori de servicii 

pentru tineri au avut oportunitatea de a participa la un 

workshop, o activitate interactivă care a avut drept scop 

transmiterea informaţiilor despre alimentaţia sănătoasă, 

piramida alimentară şi dereglările de nutriţie. Un 

element al activităţii a vizat formarea de abilităţi şi 

competenţe privind elaborarea unui meniu zilnic şi 

elaborarea acestuia conform normelor. La fel 

participanţii la training au avut oportunitatea de a-şi 

evalua masa corporala, de a-şi calcula IMC - indicele 

masei corporale şi de a adresa întrebări medicului. 

 

În cadrul evenimentului s-a prezentat filmul Sunt frumos şi sănătos! 

(elaborat de voluntarii Centrelor Prietenoase Tinerilor) şi s-a discutat 

despre: alimentaţia sănătoasă şi piramida alimentară, rolul apei pentru 

organism, semnele deshidratării, principii şi porţii de consum a 

cerealelor, fructelor şi legumelor, carne, peşte şi produse lactate, 

dulciuri şi grăsimi, dereglările comportamentului alimentar – 

subnutriţia şi malnutriţia, anorexia, bulimia şi obezitatea. Workshop-ul 

a fost o experienţă nu doar teoretică, ci şi practică, fiind efectuat ca 

exerciţiu elaborarea meniului zilnic. Evenimentul s-a încheiat cu un 

feedback, concluzii şi recomandări. 

 

Activitatea a fost organizat de Centrul de Sănătate Prietenos Tinerilor din Orhei. Mai multe poze de 

la eveniment vedeţi aici. 

 

Raionul Rezina  

 

8 august - Tinereţe Sănătoasă pentru o Bătrâneţe Fericită  

 

Activitatea inter – generaţională a avut scopul de a spori comunicarea între generaţii în special în 

domeniul sănătăţii. Astfel prin activitatea planificată au fost instruiţi 20 tineri, 20 voluntari seniori şi 

10 persoane adulte privind tehnicile de acordare a primului ajutor medical, cu scopul de a promova 

https://www.facebook.com/cspt.orhei/media_set?set=a.1480822762158655.1073741865.100006928360832&type=1
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modul sănătos de viaţă atât în rândul tinerilor cât şi al bătrânilor. A fost o 

ocazie potrivită pentru voluntarii seniori care desfăşoară la nivel comunitar 

activităţi de monitorizare şi îngrijire a sănătăţii persoanelor în etate care şi-

au împărtăşit experienţa acumulată şi au învăţat alte persoane cum să 

utilizeze un tonometru sau un glucometru.  

 

Activitatea a fost desfăşurată separat de către A.O. APP Tăhnăuţi şi A.O. 

Sîrcoveanul şi a fost sprijinită financiar de Crucea Roşie din Elveţia. Mai 

multe fotografii de la eveniment vedeţi aici. 

 

7 august - ”Sănătatea – cea mai de preţ comoară” 

 

Casa de Cultură din comuna Saharna Nouă, raionul Rezina, a găzduit  un eveniment frumos organizat 

de voluntarii tineri şi voluntarii in etate. Voluntarii tineri din AO „Sf. Dumitru” au invitat locuitorii, iar 

voluntarii în etate au făcut un masterclass de măsurare a tensiunii şi a glicemiei în sânge. Voluntarii 

din AO ”Nufărul” au pregătit îndemnuri pentru un mod sănătos de viaţă şi au împărţit flayere 

locuitorilor. O contribuţie specială a avut-o medicul care a arătat în mod practic celor prezenţi cum se 

acordă primul ajutor în caz de leşin. De asemeni au fost abordate şi problemele alimentaţiei 

sănătoase, a igienei personale, a odihnei calitative. Voluntarii seniori au măsurat doritorilor tensiunea. 

Activitatea s-a finalizat cu o pauză de cafea, unde copiii, tinerii, maturii şi persoanele în etate au avut 

posibilitatea să discute între ei şi cu medicul despre probleme actuale de sănătate.   

 

Activitatea a fost organizată de AO ”Sf. Dumitru” in colaborare cu AO ”Nufărul”. Mai multe fotografii 

vedeţi aici. 

 

Raionul Râşcani 

 

6 august - Training „Prevenirea ITS, HIV/SIDA şi hepatitei virale B” 

 

În incinta Liceului Teoretic din satul Recea a avut loc un training pe 

tema „Prevenirea ITS, HIV/SIDA şi hepatitei virale B”. Instruirea a 

inclus următoarele module teoretice: Ce este ITS?; Caracteristici, 

semne, maladii; Prevenirea ITS, HIV/SIDA şi HV B; metode de 

contracepţie, cunoştinţe utile şi necesare adolescenţilor în societatea 

contemporană. Modulele teoretice au fost completate şi diversificate 

cu activităţi practice cu participarea beneficiarilor şi jocuri 

energizante. La sfârşitul evenimentului beneficiarii au primit broşuri, calendare şi materiale 

informative.  

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10152583756552521.1073741893.263119737520&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10152567679622521.1073741888.263119737520&type=1
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Evenimentul a fost organizat de către Asociaţia „Certitudine” în parteneriat cu Administraţia Liceului 

teoretic din s. Recea. 

 

Raionul Străşeni 

 

7 august - Starturi vesele 

 

Pornind de la afirmaţia „o minte sănătoasă într-

un corp sănătos”, voluntarii au organizat pentru 

circa 40 de copii preşcolarii de la Grădiniţa 

„Mugurel” starturi vesele cu genericul "Să cresc 

mare sănătos". Copii au participat la diverse 

jocuri atât sportive cât şi de logică.. În acest 

scop au fost create trei poieniţe: "Micii 

campioni", "Jocul-farmecul copilăriei" şi 

"Desenez-activez",. Fiecare poieniţă  a avut 

menirea de a promova importanţa unui mod 

sănătos de viaţă. La final copii au primit dulciuri 

şi mici cadouri. Organizatorii au rămas plăcut surprinşi de receptivitatea şi abnegaţia voluntarilor şi 

cadrelor didactice ale grădiniţei fapt pentru care le-au adus sincere mulţumiri.  

 

Activitatea a fost organizată de Asociaţia pentru Educaţie "Neoumanist" în parteneriat cu Grădiniţa 

"Mugurel" şi voluntari ai Organizaţiei de tineret "Cultura Nouă" şi Liceului "I. Vatamanu". Mai multe 

fotografii de la eveniment le puteţi vedea aici. 

 

Raionul Şoldăneşti  

 

7 august - Voluntarii Informează despre ce ne Dăunează! 

 

Campanie de informare a fost organizată de către un grup de 6 

voluntari în zona Spitalului Raional Şoldăneşti. Voluntarii au promovat 

modul sănătos de viaţă cetăţenilor întâlniţi în instituţiile publice locale 

(Consiliul Raional, Centrul de Sănătate, Bibliotecă), în stradă, în 

autogară şi la piaţa comercială locală, pe care i-au informat despre 

pericolele şi afecţiunile cu pondere în sezonul estival (insolaţii, 

intoxicaţii alimentare, accidente ş.a.) şi i-au sfătuit să fie atenţi la 

termenul de valabilitate al produselor alimentare, să consume mai multe fructe şi legume în stare 

https://www.facebook.com/ONG.CulturaNoua
https://www.facebook.com/neohumanist/posts/10204219025857717
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proaspătă şi cât mai multă apă, să evite expunerea la soare în orele amiezii, să îmbrace haine din 

textile naturale şi de culori deschise, să nu se aventureze să facă baie în locuri periculoase şi mai ales 

dacă nu pot înota etc. 

 

Activitatea a fost desfăşurată de către Asociaţia de Informare şi Educaţie Ecologică “ECOSFERA”, 

Grupul de Iniţiativă Locală ,,Îngerii Invizibili”, Organizaţia ,,Arta şi Gîndul” în colaborare cu Consiliul 

Raional şi Primăria Şoldăneşti. Mai multe fotografii vedeţi aici. 

 

Organizatorii Săptămânii Naţionale a Sănătăţii (SNS) 2014 

 

 

 

Asociaţia obștească "Tinerii pentru dreptul la viaţă" (TDV) este o 

organizaţie nonguvernamentala, cu o filiala în Bălţi, a cărui misiune 

este dezvoltarea durabilă a Republicii Moldova prin implicarea 

organizaţiilor societăţii civile în promovarea voluntariatului şi 

incluziunii sociale. TDV menţine Secretariatul Coaliţiei pentru 

promovarea legii şi activităţilor de voluntariat, a căror strategie 

pentru următorii ani este axata pe 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. 

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 cetăţenilor 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 2013 a avut loc ce-a de-a VII-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 2013 s-a desfăşurat cea de-

a XI-a ediţie a Festivalului Voluntarilor.  

 Conferinţa Naţională a Voluntariatului are ca scop consolidarea sectorului neguvernamental 

prin promovarea politicilor de stimulare a voluntariatului. 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.326014757563499.1073741848.253375354827440&type=1
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Date de contact: 

Asociaţia obștească "Tinerii pentru dreptul la viaţă" (TDV) 
Secretariatul Coaliţiei 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 

 

Organizaţii implicate în SNS 2014 

 

 Asociaţia obştească „Tinerii pentru dreptul la viaţă” (TDV) este o 

organizaţie neguvernamentală ca răspuns la cerinţele etapei 

respective de dezvoltare a societăţii: lipsa de informare a 

tinerilor/adolescenţilor la capitolele “Educaţie pentru sănătate” 

prevenirea şi profilaxia HIV/SIDA şi a narcomaniei. Pe parcursul 

fiinţării, câmpul de activitate al asociaţiei s-a extins considerabil, 

cuprinzând toate capitolele domeniului “Educaţiei pentru 

sănătate”. Misiunea asociaţiei este prevenirea excluderii sociale a 

tinerilor şi promovarea unui mod sănătos de viaţă. 

Date de contact: 

Asociaţia obştească „Tinerii pentru dreptul la viaţă” (TDV), Bălţi 
MD 3100, str. Dostoievski 3 of.2, Palatul Municipal de Cultură, mun. Bălţi, Republica Moldova  
Tel/fax: (+373) 23 161 472 
GSM: (+373)79 617 765 
E-mail: protineret@yahoo.com, Tdv.balti@gmail.com 
Blog: www.tdvbalti.wordpress.com 

http://tdvmoldova.wordpress.com/informatii-de-contact/
http://tdvmoldova.wordpress.com/informatii-de-contact/
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Asociaţia Obştească „CHEIA SCHIMBĂRILOR” este o organizaţie 

neguvernamentală, independentă, apolitică şi nonprofit, ce 

contribuie la dezvoltarea Republicii Moldova, în special prin 

dezvoltarea societăţii civile şi voluntariatului, susţinerea şi 

promovarea domeniilor culturii şi sportului, precum şi ocrotirii 

sănătăţii. 

 

Date de contact: 

Asociaţia Obştească „CHEIA SCHIMBĂRILOR” 
str. Bernardazzi 69 ap.4, Chişinău, Republica Moldova 
Tel.: +373 475656  
GSM: +373 69255001 
E-mail: cheiaschimbarilor@gmail.com 
 

 

Centru de Sănătate Prietenos Tinerilor Orhei 

Scopul: contribuţia la potenţialul de dezvoltare şi sănătate a 
adolescenţilor prin sporirea accesului lor la servicii de sănătate 
prietenoase tinerilor 

Obiectivele:prevenirea răspândirii infecţiei HIV şi ITS printre 
populaţia tânără, reducerea nivelului sarcinii nedorite şi avortului 
nesigur printre populaţia tânără, reducerea utilizării drogurilor, 
abuzului de alcool şi altor substanţe printre populaţia tânără, 
reducerea tulburărilor pshio-emoţionale printre populaţia tânără, 
reducerea violenţei printre populaţia tânără, reducerea 
dereglărilor de nutriţie printre populaţia tânără, reducerea 
dereglărilor 

 
Date de contact: 

Centru de Sănătate Prietenos Tinerilor Orhei 

Tel.: (+373) 023521457 
E-mail: csptorhei@mail.ru 
https://www.facebook.com/cspt.orhei?fref=ts 

 

http://tdvmoldova.wordpress.com/informatii-de-contact/
http://tdvmoldova.wordpress.com/informatii-de-contact/
https://www.facebook.com/cspt.orhei?fref=ts
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Institutul de Instruire în Dezvoltare "MilleniuM" este o asociaţie 

obştească care activează un centru educaţional-metodic care 

implementează programe şi proiecte în domeniul dezvoltării 

personale, organizaţionale şi comunitare, contribuind la soluţionarea 

problemelor actuale ale societăţii prin promovarea relaţiilor de 

parteneriat. Misiunea Institutului "MilleniuM" este de a contribui 

la dezvoltarea organizaţională şi comunitară prin transformarea 

conceptului de colaborare şi parteneriat într-o practică curentă a 

vieţii asociative din Republica Moldova. Unul din obiectivele 

Institutului "MilleniuM" este creşterea potenţialului de voluntariat 

prin promovarea, dezvoltarea şi practica acestui concept. 

Date de contact: 

Institutul de Instruire în Dezvoltare "MilleniuM"  
str. Minerilor 2/3, Cricova, MD-2084, Republica Moldova 
GSM: (+373) 69 11 00 76 
E-mail: info@millenium.md 
Site: www.millenium.md 

 

 

AO Centrul de Informare şi Susţinere a Tinerilor Economiști 

"CERTITUDINE" este o organizaţie obșteasca care încurajează şi 

susţine activismul civic al tinerilor pentru promovarea dezvoltării la 

nivel local. Misiunea organizaţiei este dezvoltarea comunităţilor 

prin intermediul consolidării capacităţilor, implicării, şi valorificării 

potenţialului tinerilor şi a altor actori locali. 

Date de contact: 

AO Centrul de Informare şi Susţinere a Tinerilor Economişti "CERTITUDINE" 
str. Dostoievski 63, oficiu 22, mun. Bălti, Republica Moldova 
Tel.: (+373) 23 12 75 54;  
GSM: (+373) 79 99 95 33 
E-mail: csiye_certitude@yahoo.com 
Site: www.certitudine.md 

http://tdvmoldova.wordpress.com/informatii-de-contact/
http://tdvmoldova.wordpress.com/informatii-de-contact/
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Asociaţia pentru Educaţie Neoumanist este o organizaţie 

obștească a cărei misiune este îmbunătăţirea calităţii vieţii celor 

mai vulnerabile grupe din societate, incluzând bătrânii, prin 

oferirea de asistenta medicala si sociala.  

 

 

 

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 
 
 
 

 

AO Alternativa este o organizaţie non-guvernamentală a cărei 

viziune este de a construi o comunitate cu perspective şi 

oportunităţi egale pentru membrii ei, 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  
E-mail:  
Blog: www.ngoalternativa.wordpress.com 

 

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


27 

 

 

Asociaţia de Informare şi Educaţie Ecologică “ECOSFERA”  

Date de contact: 

Asociaţia de Informare şi Educaţie Ecologică “ECOSFERA”  
str. Schinoasa Deal nr. 78/4, mun. Chişinău, Republica Moldova  
Tel./ fax: (022) 22 864555 
GSM: (+373)68268839, (+373)69244566 
E-mail: aiee.ecosfera@gmail.com 
Blog: http://www.ecosfera.md 
 

 

INGERII INVIZIBILI! 
 
WE WANT! WE CAN! WE 
MAKE!  
Noi Vrem! Noi Putem! Noi 
Facem!  
 

Grupul de Iniţiativă Locală ,,Îngerii Invizibili” este un grup format 

din tineri specialişti în psihologie, kinetoterapie,  asistenţă socială, 

medicină, juridică, arte, care iubesc să se implice activ şi în 

activităţi de voluntariat, cu scopul de a soluţiona problemele 

sociale existente. 

 
Date de contact: 

 Grupul de Iniţiativă Locală ,,Îngerii Invizibili”  
str. Alexandru Lăpuşneanu 37, Făleşti, Republica Moldova 
GSM: (+373) 69 025 182 
E-mail: ingerinvizibil@gmail.com 
Blog: www.ingerinvizibil.wordpress.com 

 

http://tdvmoldova.wordpress.com/informatii-de-contact/
http://www.ecosfera.md/
http://tdvmoldova.wordpress.com/informatii-de-contact/
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AO ”Caroma Nord” este un ONG care promovează şi facilitează 

participarea la nivel local a cetăţenilor, inclusiv a copiilor şi 

tinerilor, pentru a contribui la dezvoltarea unei societăţi civile 

bazate pe cetăţenie activă. Scopul organizaţiei este de a contribui 

la creșterea gradului de participare a cetăţenilor la soluţionarea 

problemelor ce ţin de dezvoltarea locală, educaţia etnico-culturala, 

in special a tineretului.  

Date de contact: 

AO ”Caroma Nord”  
Sat. Pîrliţa, raionul Făleşti, Republica Moldova 
Tel.: (+373) 259 62 324 
GSM: (+373) 79 124 353 
E-mail: caroma_pirlita2002@yahoo.com 
Blog: www.caromanordblog.wordpress.com 

 

 

Asociaţia pentru Dezvoltare Creativă oferă asistenţă comunităţii 

Alumni Europene şi Americane pentru a pune în aplicare ideile lor 

în comunităţile din Moldova. ADC răspândeşte experienţa 

acumulată în timpul schimburilor, promovează tinerii, voluntariatul 

şi activismul social, drepturile omului, drepturile la educaţie, 

academice şi culturale la nivel local şi naţional în Moldova. 

Date de contact: 

Asociaţia pentru Dezvoltare Creativă  
str. Varlaam 65, et. 4, birou 413, MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 
E-mail: usalumni.mdadc@usalumni.md 
Site: www.usalumni.md 

 

 

 

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 

http://tdvmoldova.wordpress.com/informatii-de-contact/
http://tdvmoldova.wordpress.com/informatii-de-contact/
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persoane cu obiective comune cu scopul de a crea 

schimbări pozitive în vieţile tinerilor şi persoanelor afectate de 

problemele de sănătate, lipsă de informaţie şi motivaţie din 

comunităţile Mileşti, si 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 puse 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 

 

 

 

 

AO APP Tăhnăuţi 

 

Date de contact: 

AO APP Tăhnăuţi 
sat. Tăhnăuţi, raionul Rezina,  Republica Moldova 
Tel.: (+373)25433517; fax: (+373) 25433517 
GSM: (+373) 69021521 
E-mail: cojocarumaria@mail.ru 
 
 

 

 

 

AO Sîrcoveanul 

Menirea asociaţiei obşteşti este îmbunătăţirea calităţii vieţii cât a 
persoanelor în etate, cât şi a familiilor aflate în dificultate 

Date de contact: 

AO Sîrcoveanul 
sat. Sîrcova,raionul Rezina, MD -5433, Republica Moldova   
GSM: 067621045 
E-mail: anastasia.covali@mail.ru 

http://tdvmoldova.wordpress.com/informatii-de-contact/
http://tdvmoldova.wordpress.com/informatii-de-contact/
http://tdvmoldova.wordpress.com/informatii-de-contact/
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AO „Liga Tineretului” este o organizaţie neguvernamentală, 
nonprofit şi apolitică care are ca scop crearea de posibilităţi de 
dezvoltare a tinerilor care doresc să aducă o schimbare în viaţa lor 
şi a celor din jur prin intermediul parteneriatelor cu toate 
instituţiile predispuse să colaboreze şi să contribuie la dezvoltarea 
societăţii. Liga Tineretului are misiunea de a armoniza activitatea 
tinerilor prin diverse proiecte cultural, ştiinţifice, social-educative. 

Date de contact: 

AO „Liga Tineretului” 
str. Maria Drăgan, 7 (filiala); str. Căpriana 50, ASEM, bl. C, etaj 5 (oficiu de bază), mun. Chişinău 
Tel. GSM: (+373) 78 824 444 
E-mail: info@ligatineretului.md 
Site: www.ligatineretului.md 
 
 
 

 

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

 

 

Date de contact: 

AO „Nufărul” 

or. Rezina 

Tel. GSM: (+373) 079779411 
E-mail: lstavinschi@mail.ru 
Site: www.nufarul.org 

 

Concluzii şi recomandări: 

 

În urma evaluării finale a SNV 2014 au parvenit următoarele concluzii şi recomandări: 

 evenimentul va creşte când vor fi implicaţi mai mulţi parteneri cheie, cum ar fi, de exemplu 

Ministerul Sănătăţii; 

 trebuie elaborat un suport de curs pentru pregătirea instructorilor voluntari; 

 pentru a implica mai multe organizaţii trebuie scrise anual proiecte transfrontaliere pentru a 

instrui organizaţiile în domeniul managementului voluntarilor şi organizării activităţilor de 

voluntariat de sănătate; 

 raportul trebuie tradus inclusiv în Engleză şi postat pe reţelele de socializare pentru a promova 

organizaţiile implicate, SNS-ul şi creşte implicarea; 

 trebuie propus Ministerului Sănătăţii să organizeze Capitala Sănătăţii după modelul Capitalei 

Tineretului; 

  evenimentul trebuie pregătit cu cel puţin 2 luni înainte. 

 

 

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

