


OrganizaŃia obştească “Demos” în  
parteneriat cu InstituŃia medico-sanitară 
„Spitalul Raional EdineŃ” în anul 2005 a 

implementat proiectul
”Clinica Prietenoasă Tinerilor! ”, finanŃat de 

Banca Mondială şi UNICEF cu contribuŃia 
Consiliului raional EdineŃ şi Primăriei Consiliului raional EdineŃ şi Primăriei 

oraşului.
Spitalul raional, partenerul principal al 

proiectului, a oferit spaŃiu pentru plasarea 
CPT, a suportat cheltuielile pentru 

întreŃinerea CPT (energia electrică, termică, 
serviciile comunale).



Denumirea Clinicii reprezintă o 
formulă de salut a romanilor antici 
cu semnificaŃia “urare de sănătate 

şi prosperare”.
Clinica “Salve! ” este un promotor 
al educaŃiei pentru sănătate bazată 

pe formarea unui comportament 
responsabil.



Centrul Prietenos Tinerilor
„Salve!” contribuie  la:

Prestează serviciilor medicale (terapeut, 
ginecolog, urolog,dermatovenerolog) şi 

asistenŃei psihologice gratis, confidenŃial, în 
condiŃii prietenoase,

informează tinerii privind riscurile pentru 
sănătate provocate de un comportament 

iresponsabil.
De 2 ani în centru funcŃionează Cabinet de 

consiliere pre- şi post- testare la HIV şi 
hepatitele virale B şi C.



Beneficiarii sunt 9063 tineri de la 10 la 
29 ani din or. EdineŃ şi localităŃile 

rurale afiliate. Pe parcursul existenŃei 
Clinicii au beneficiat de serviciile tineri 

cu deferite probleme cît cu sănătate 
generală şi reproductivă, atît şi 

problemele de relaŃii interpersonale.
8000 au participat la diferite seminare 
şi training-uri organizate cum în incinta 

centrului, aşa şi în afara acestuia.



Beneficiarii sunt atît tinerii care necesită 
consultanŃă şi asistenŃă medicală 

gratuită şi confidenŃială, cît şi 
participanŃii la seminarele interactive: 

tinerii din gimnazii, licee, colegii şi şcoli 
polivalente ale localităŃilor rurale. 

În  Clinică  funcŃionează Linia Fierbinte, 
la care tinerii au posibilitate de a primi 
consiliere psihologică atît prin telefon 

cît şi la adresarea personală la psiholog. 



O deosebită atenŃie se atrage grupurilor-
Ńintă: tinerilor din categoriile social-

vulnerabile, tinerilor cu comportament 
riscant, victimelor violenŃei sexuale şi în 

familie.
De multe ori specialiştii clinicii au De multe ori specialiştii clinicii au 

organizat seminare la internatul din 
Cupcini cu controlul medical ulterior. 

Prin conlucrarea cu Centrul de Reintegrare 
în Societate “Alternativa” oferim gratis 

servicii medicale la beneficiarilor acestuia.



În cadrul Programului Informare şi 
EducaŃie către specialiştii clinicii au 

fost pregătiŃii echipa tinerilor
formatori (voluntari - tinerii din 

gimnazii, licee ale oraşului) “De la gimnazii, licee ale oraşului) “De la 
Egal la egal”  care realizează 

seminare pentru semenii săi din or. 
EdineŃ şi localităŃile rurale affiliate , 

participă în diferite proiecte.



Pe parcursul existenŃii “Salve!” în parteneriat 
cu ONG “Junii” şi “Demos” fost implicată   în 

diferite proiecte.
Datorita FinanŃatorului FundaŃia SIDA Est 

West au fost realizate 2 proiecte:
-Campania NaŃională “Stilat,Modern şi 

Protegat”. subproiectul  “Turneu la break Protegat”. subproiectul  “Turneu la break 
dance”

La începutul campaniei a fost selectată o 
echipă de voluntari pentru a fi informaŃi detaliat  
în domeniul  problemei HIV/SIDA , instruiŃi  în 

crearea şi implimentarea programului în 
evenimente sociale .



În anul 2007 aprilie - iulie CPT „Salve! ” în 
parteneriat cu ONG „Junii” a fost implicat în 
altă campanie de informare de solidaritate cu 
PCTH (Persoane care trăesc cu HIV) suport 

financiar 1000 $. Voluntarii centrului  au 
destribuit broşuri informative între populaŃie 
ce conŃin mesajele principale ale campaniei  ce conŃin mesajele principale ale campaniei  
„Pentru că sunt la fel ca tine, fii alături de 

ei!”, au plasat panouri publicitare, au ajutat la 
organizarea festivităŃii majore în incinta 

Căminului Cultural cu participarea Teatrului 
Social organizat de către AsociaŃia Tinerilor 

Formatori din Moldova.



Pe parcursul activităŃii 
colaboratorii clinicii au ajuns la  

ideia necesităŃii de a majora atenŃia 
celor tineri care  au început viaŃa în 

cuplu prin crearea „Clubului cuplu prin crearea „Clubului 
Tinerilor Familii”. Suport financiar 

a fost acordat de către 
PASET(Proiect AbilităŃi Socio 

Economice pentru Tineret) 



Atît serviciile gratuite ale acestui club 
(consiliere medicală, psiho-socială, 

juridică), cît şi crearea mediului prietenos de 
comunicare (training-uri, mese rotunde, 

discuŃii individuale, în cuplu, în grup, 
sărbători comune, organizarea timpului sărbători comune, organizarea timpului 

liber) au contribuit la sporirea nivelului de 
informare a tinerelor cupluri, formarea şi 

dezvoltarea abilităŃilor de conveŃuire şi de 
depăşire în comun a obstacolelor şi 

situaŃiilor de criză.



Cca 300 de cupluri tinere pe 
parcursul proiectului au 

acumulat  abilităŃi de conveŃuire 
armonioasă în familie, fiind armonioasă în familie, fiind 

asistaŃi informaŃional, psiho-
social, medical şi juridic.



La  componenŃa INFORMARE şi 
EDUCAłIE sau elaborat şi se 
distribuie de către echipa şi 

persoanelor implicate (medici, 
voluntari) 3000 de  pliante cu voluntari) 3000 de  pliante cu 
genericul, : ”Codul familiei” 

,”Ghidul familiei” 
,”Compatibilitatea” ,”Planificarea 

familiei” ,”Familia-şcoala a 
dragostei”.



Sau organizat training-uri pentru 
dezvoltarea abilităŃilor de viaŃă familială.
La „Şcoala tinerei mame” se organizează 
seminare pe teme : “Planificarea sarcinii 
dorite”, ”Copil sănătos-viitorul familiei”,     
”Primele semne de sarcină” ,”Parteneriat ”Primele semne de sarcină” ,”Parteneriat 

la naştere”, ”Semne de pericol”, 
“ContracepŃie după naştere”, ”ImportanŃa 

laptelui matern”, ”Îngrijirea nou 
născutului”,  “Participarea   şi influienŃa 
armoniei familiare în educaŃia unui copil 

sănătos”



La componenŃa ORGANIZAREA 
TIMPULUI LIBER sau organizat aşa 

activităŃi:
Concursuri foto „Cel mai dulce 

copilaş”, „Familia e însăşi 
fericirea”, 

Concursuri de compatibilitate şi 
inteligenŃă „Cuplul ideal”, „Cel mai 

bun soŃ/soŃie”, 
Marş turistic „La Mica ElveŃie”.



Datorita conlucrării eficiente între 
colaboratorii centrului şi echipei de 

voluntari a fost posibilă 
implimentarea în raion a proiectului 

“Procedează corect –protejază “Procedează corect –protejază 
sănătatea ta şi apropiaŃilor tăi de 

hepatitele virale B şi C” în formă de 
campanie de informare, finanŃat de 

USAID.



La capitolul “Profilaxia 
tuberculozei” am contribuit prin 

organizarea seminarelor 
informative în şcolile şi liceile a 

raionului pentru cadrele 
didactice pe tema “Igiena tusei”



Timp de 2 ani se derulează 
proiectul “Rupe lanŃul 

traficului” informarea despre 
TFU, implimentat în parteneriat 
cu organizaŃia franceză “Medicii cu organizaŃia franceză “Medicii 

lumii”. Tinerii formatori au 
organizat seminare cu tematica 

respectivă în instituŃiile de 
învăŃămînt din mediu rural. 



Orice activitate are pretextul 
profilaxiei HIV/SIDA prin 

promovarea modului sănătos 
de viaŃă, fidelităŃii, evitării 

riscurilor posibile, schimbarea 
atitudinelor şi evitarea fobiei de 

adresare pentru consiliere şi 
testare la HIV, ajutor şi 

susŃinere psihologică şi 
medicală.



Datorită activităŃii profesionale  a 
echipei de lucru sa făcut posibilă 
crearea  mediului atractiv şi cu 
adevărat  prietenos tinerilor pe 
care echipa de implementare a care echipa de implementare a 
proiectului intenŃionează de a-l 

promova, formarează deprinderi 
de viaŃă cu evitarea 

comportamentului riscant.



Numai astfel este 
posibilă asigurarea unui 
genofond sănătos ,bine 
dezvoltat fizic, ehilibrat dezvoltat fizic, ehilibrat 

psihic, inteligent şi 
responsabil pentru 

faptele sale.












































