
    

 

 

 

Asociaţia ,,Tinerii pentru Dreptul la Viaţă”, Bălţi 

 

Asociaţia “Tinerii pentru dreptul la viaţă”, filiala Bălţi a luat naştere ca organizaţie 
neguvernamentală în anul 1997, la 20 noiembrie, fiind fondată de un grup de studenţi 
ai Facultăţii de Pedagogie şi Psihologie a Universităţii de stat „A. Russo” din mun Bălţi 
ca răspuns la cerinţele etapei respective de dezvoltare a societăţii: lipsa de informare a 
tinerilor și adolescenţilor în domeniile: “Educaţie pentru sănătate”, prevenirea HIV şi a 
consumului de droguri. Asociația este unica din municipiul Bălți care oferă servicii 
pentru grupurile cu risc sporit de infectare cu HIV: consumatori de droguri injectabile și 
lucrători ai sexului comercial. 

Misiunea asociaţiei este prevenirea excluderii sociale a tinerilor şi promovarea unui 
mod sănătos de viaţă. 

Obiective: 

• Prevenirea HIV şi a consumului de droguri; 

• Acordarea suportului psiho-social persoanelor ce trăiesc cu HIV/SIDA şi celor 
dependente de droguri; 

• Promovarea şi ocrotirea drepturilor tinerilor, inclusiv a celor aflaţi în situaţii de 
risc. 

Asociația «Tinerii pentru dreptul la viaţă», filiala Bălţi astăzi este: 

• echipă bine informată în domeniul “Sănătate”; 

• participantă a numeroase traininguri, 
conferinţe, seminare naţionale şi internaţionale 
pentru structuri neguvernamentale şi 
guvernamentale; 

• iniţiatoare a numeroaselor activităţi de 
prevenire HIV, antidrog, antiviolenţă, 
antidiscriminare din mun. Bălți; 

• disponibilă pentru colaborare şi schimb de 
informaţie în domeniile: prevenirea excluderii sociale a tinerilor şi educaţie pentru 
sănătate cu alte ONG, instituţii sociale şi de învăţămînt. 

Începînd cu anul 1997 asociaţia „Tinerii pentru Dreptul la Viaţă ”, filiala Bălţi a 
realizat mai mult de 75 proiecte în domeniile: social, sănătate şi tineret, printre cele 
mai recente activități enumerăm: 

La 1 decembrie 2009, Ziua Mondiala 
de lupta contra SIDA, UNAIDS şi 
Campania Globala SIDA au apreciat 
Asociaţia «Tinerii pentru Dreptul la 
Viaţă», Bălţi cu Diploma de merit 
pentru cea mai valoroasa iniţiativă şi 
implicare în răspunsul la HIV/SIDA la 
categoria «Cea mai bună organizatie 
în lucrul cu tinerii in domeniul 
HIV/SIDA»  

 



• Campanii informaționale și educaționale:  „Sunt tînăr și optez pentru un mod 
sănătos de viață”, anual cel puțin 1500 de tineri sunt implicați și informați în cadrul 
acestor campanii; 

• Acțiuni sociale și comunitare de marcare a Zilelor Internaționale în domeniul 
HIV/SIDA și combaterii consumului de droguri, anual sunt organizate 2-3 acțiuni de 
anvergură cu acoperire semnificativă a pupulației mun. Bălți; 

• Programe de prevenire HIV în mediul consumatorilor de droguri injectabile în baza 
strategiei reducerea riscurilor -  între 800 și 1200 persoane beneficiază anual de 
schimb de seringi, produse dezinfectante și igienice, consiliere specializată și 
activități informativ-educative; 

• Programe de prevenire HIV în mediul lucrătoarelor sexului comercial în baza 
strategiei reducerea riscurilor - aproape 400 persoane  din aceasta categorie 
beneficiază anual de mijloace individuale de protecție, produse dezinfectante și 
igienice, consiliere specializată și activități informativ-educative; 

• Programe de asistență psiho-socială a consumatorilor de droguri -  sunt ajutați să-
și refacă viața, să depășească problemele 
asociate drogurilor și să se integreze în 
societate; 

• Activităţi de prevenire, identificare timpurie şi 
referire pentru tratament TB a grupurilor la risc 
în mun. Bălţi - anual 20-22 cazuri de Tuberculoză 
primară sunt diagnosticate în mun. Bălți datorită 
activității Asociației; 

• Programe de sporire a accesului adolescenților 
către servicii de consiliere și testare la HIV prin 
realizarea activităților de informare în teren; 

• Programe de voluntariat adresate elevilor și studenților instituțiilor de învățămînt 
din mun. Bălți. 

Activitățile realizate în perioada 2012-2013 sunt implementate cu suportul:   
• Primăriei mun. Bălţi; 
• Centrului pentru Politici și Analize în Sănătat; 
• Fondului Global pentru combaterea HIV, Tuberculoză și Malarie; 
• Fundației Soros-Moldova; 
• UNICEF, UNAIDS, UNODC; 
• Asociațiilor obștești active în domeniu; 
• Spitalului Clinic Municipal, Bălți; 
• etc. 

Date de contact: 
R. Moldova, mun. Bălţi 
Str. Dostoevski 3 of. 21, Palatul Municipal de Cultură, MD3100 
Tel/fax: +373 231 61472 
E-mail: protineret@yahoo.com, secretariat.uniune@yahoo.com  
Blog: www.tdvbalti.wordpress.com 

La 1 decembrie 2010, Ziua 
Mondiala de lupta contra SIDA, 
UNAIDS şi Campania Globala 
SIDA au premiat Asociaţia 
«Tinerii pentru Dreptul la Viaţă», 
Bălţi cu Diploma de gradul I 
pentru cea mai valoroasa 
iniţiativă şi implicare în răspunsul 
la HIV/SIDA la categoria «Cea mai 
bună organizatie în lucrul cu 
grupurile vulnerabile»  
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