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BĂLŢI 2013,  
 

19 MAI - Ziua comemorării persoanelor decedate de SIDA 
 

Organizatori: 
 

Asociaţia “Tinerii pentru Dreptul la Viaţă”, Bălţi 
Centrul de Sănătate Prietenos Tinerilor “ATIS” 

 
Cu suportul Primăriei mun. Bălţi 

 

 

Activitati de marcare a 
Zilei comemorarii 
persoanelor decedate 
de SIDA la Balti - deja 
traditie, dar si un act 
de responsabilitate 
sociala asumată în 
efortul comun de 
contracarare a 
epidemiei HIV. 

  

Descrierea activităţilor  

 

Organizarea Panglicii 

Roşii, aprinderea 

lumînărilor în memoria 

celor decedati, 

completarea Cărţii 

Memoriei 

 

Număr de persoane 

implicate: 38 

 

Comentarii: activitatea 

şi-a propus drept scop 

informarea şi 

sensibilizarea 

locuitorilor mun. Bălţi 

cu privire la HIV/SIDA 

şi Ziua Comemorării, 

prin implicarea lor în 

acţiuni specifice. 
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Concurs de desene pe 

asfalt ,,Mesajul meu 

pentru persoanele care 

trăiesc cu HIV” 

 
Număr de persoane 

implicate: 42, în mare 

parte adolescent şi tineri. 

 

Comentarii: Activitatea 

a provocat un interes 

deosebit din partea 

tinerilor şi a constituit 

elementul atractiv 

anume pentru această 

categorie de vîrstă.  

Concursul de desene 

constituie o metodă 

bună de informare şi 

menţinere a dialogului 

tematic. 

 

 
 

 

Acţiunea „Misiunea 

imposibilă” 

 

Rezultate: 

Persoane informate – 

400 

Panglicii roşii 

distribuite  - 270 

Persoane direcţionate 

către serviciul de 

consiliere şi testare 

voluntară la HIV  - 141. 

 

Comentarii: Activitate 

de performanţă a 

grupului de voluntari  

 



 3 

 
 

 

Testarea expres la HIV 

 
Rezultate: 54 persoane 

şi-au aflat statutul HIV 

 

Comentarii: Populația a  

fost foarte receptivă şi 

cointeresată de a 

beneficia de acest 

serviciu. In mare parte, 

persoanele care au 

acceptat testul la HIV, 

au menţionat faptul ca 

au fost implicate în 

comportamente riscante 

din punct de vedere a 

infectării. 

 
 

 

 

 

 

Distribuirea 

materialelor 

informaţionale 

 

Rezultate:   cel puţin 

650 materiale 

informaţionale 

distribuite 

 

Comentarii: În cea mai 

mare parte materialele 

abordau tema 

HIV/SIDA, dar au fost 

distribuite materiale şi 

la alte teme (ex. 

Hepatite, tuberculoză, 

ITS). S-a observat un 

interes sporit din partea 

locuitorilor oraşului 

pentru temele de 

sănătate. Au fost 

realizate multe referiri 

către serviciile 

instituţiilor medicale 

(infecţionist, ftiziatru).  
 

 


