RAPORTUL
Consiliului de Supraveghere qi Control al AO ,,Pentru Prezent qi Viitor"
pentru perioada 02.01-31.12,2021
Consiliul de Supraveghere ;i Control al AO Pentru Prezent qi Viitor. ca Unitate a Structurii
ONG, a analizar gi examinat activitatea entitalii pentrll perioada 02.01-3 | ,12.2021, avdnd labazit
principii Ei valori:
Responsabi I itate pentru cal itatea serv i ci i lor acordate ber-refi ci ari I or;

Asigurarea respectdrii drepturilor persoanelor CDI. I-S,PTH;
Respectarea conlidenlialitatii datelor cu caracter personal al beneflciarilorl
Calitatea inalta gi accesibilitatea serviciilor;
Transparen!6 qi incredere;

Profesionalismul echipei;
Perfecgionarea conti nud:
PerseverenId:

Spirit inovator in lucrul echiPei;
Voluntariat;
Abilitatea benefi carilor.

Activitdlite ONG pentru anut 2021 aufosl introcluse in plonurile anuqle:

- ['lanul calendaristic

general al activitalilorl

- Planul de control a calitalii serviciilor prestate;
- Planul de managment a riscurilor'
in
I.rrnar a fost moni tortzatd realizarea activitalilor planificate . astefel incit activitaf ile nerealtzate
termenul planificat sa fie realizate in perioada lunii urmdtoare.
de
Situalia pandemica din anul 2021 ne-a determinat sd ne continudm activitatile in conditii
sindtatea celor din jur, prin adaptarea condiliilor de prestare a
siguranld pentru propria sdndtate

Ei

protejarea
serviciilor. De catre Administrafia PPV au fost intreprinse un Eir de mdsuri pentru
petrecut
personalului gi beneficiarilor de infectarea cu covlD 19, la accesarea serviciilor. S-au

vaccinului
rnai multe activita{i de congtienrizare a beneficiarilor despre importan[a administrarii
pentru prevenirea cazurilor de imbolndvire grave 9i decese. S-a pastrat graficul de lucru
antiCOV1D

asigurdnd
anga,iatilor modificat. s-a redus Progranrul de lucru pentru personalul administrativ.
regim limitat (prin
actvitatile de instruire in format on-line , iar personalul de oficiu a activat intrun
suprafefelor
rotatie), in care in oficiu s-au aflat numai mult de 2 persoane. cu aerisire , dezinfectarea
a fost asigurat
din ofrciu, purtarea maqtilor, personalul proiectului care presteazd servicii in teritoriu

.l

cu echipament de proteclie, dezinfectanfi, m[Eti'

pe tot parcursul activitatii specialistii au nonitoriz-at nivelul de acoperlre cu servlcll

a

Pe parcursul anului
beneficiarilor, nivelul de satisfac{ie a lor referitor la calitatea sericiilor accesate'
atAt in oficiul oNG cit qi in
2021 au fost et'ectuate mai multe sondaje in rdndurile beneficiarilor

prestare servicii' astfel fiind
teren, despre nivelul de satisfaclie a beneficiarilor la compartimentul
serviciilor prestare'
identificate necesitalile beneficirilor pentru a imbunatali calitatea

Activ

ititi

desfdsurate:

pe parcursul anului 2021 au fost acoperili cu servicii de prevenire conform standartelor
(planificati fiind 2920- utilizatori
calitate a serviciilor. de Reducere a Riscurilor 29'll beneficiari

de
de

Psihologul a acordat servicii de corisiliere
drogLrri injectabile) 9i 503 lucrdtori sexuali (planificali 350).
psihologica la 205 berreficiari.
pentru 20 beneficiare LS din
in anul 2021 afost introdus un nou serviciu - paclretul extins de servicii
rindLrl beneficiarelor noi qi cei

depistali primar

gi examinari gratuite pentru diagnosticul

cLr

FllV;i

ITS. Aceste beneficiare au beneficiat de consultatii

ITS'

,

pre 9i post test. Acoperiti cLr servicii de
De catre personalul proiecului au fost oferite 3253 consulta{ii

numarul total de berreficiari acoperifi cu
testare primard 275g beneficiari ,ceia ce constituie 79,3"h din
beneficiari cu rezultate
servicii pe parcursul anului ( uDl 2581- 86.1W. LS 171- 19-0%' Depistali 6
diagnosticului au fost 5 (intr-un caz
pozitive la HlV. acompania{i cdtre serviciul rrredical pentru cotrfirmarea
prirnard in anul 2018. irrsa nu a a-iurrs in
hcrrcficiara a fost dcpistatd prinrar de catre serr iciul de rredicind
ARw'
catre lucrdtorul social a pernris beneficiarei sa irrfieze tratarnentul
tratament, astf'el acornpanierea de

intr-un caz, beneficiara nu s-a reugit de a
necurloscute. Astfel

4

fi

acornpaniatb la SDMC. deoarece a decedat

in circumstan{e

ARW'
cazuride infec{ie HIV au fost depistate primar gi iniliat tratament

t-a hepatita B au fost testati

1633
406 beneficiari din ei cLr rezultate pozitive 13, l.a hepatita C - testati

berreficiari, din ei 260 cu rezultate pozitive'

566'605 gervefele cu alcool;
- pe parcursul anului beneficiarilor le au fost distribuite- 566.257 seringi;
9038 Lubrifian{i
9364 prezervative ultrasubliri; 9353 prezervative cu arome;

z;z.4p4prezervative simple;

de 5 nil: Lubri6anti 50 rnl- 2; rnateriale inforrnalionale-

4688; produse nredicale- 4911. din ele 1299 fiole

de

Naloxona; produse de igiena pentru LS- 18479'

oNG au fost chestiona{i prin aplicarea anchetei de
TB- 18 beneficiari, din 18 au fost supu;i
screening TB- 2gg6 beneficiari, depistati cu semne cinice
care a fi nisat cLl success tratamentul'
cxamindrilor in IMSp (sputa), depistat un caz de tubercul ozdpe parcursul anului de c[tre personalul

-

specialigtii cdruia pe parcursul
Au continuat realliile de colaborare a AO "PPV" cu CSPT Neovita ,

anului 2021 au acordat asisten{6 medicald sratLrita la

l6 beneficiari;

la
IMSP DDVM a acordat consultatii 9i tratanrent gratLrit

5

beneflciari

cLr

sifilis

-

cu Inspectoratrrl General de Polilie, angaja{ii cdruia sau irrplicat
droguri catre serviciile PRR prestate de AO ppV;

in

rederec{ionarea consumatorilor de

- Pe parcursul anului de activitate ONG a parlicipat la mai multe activitafi sociale, in parleneriat cu alte
ONG, institulii de star.

Serviciile au fost acordate de cdtre

l0

lucratori sociali gi 6 voluntari, consilier, psiholog.

Serviciile au fost of'erite la cel mai inalt nivel, cu profesionalism. Activitatea lucrdtorilor sociali a fbst
una eficientf, in asigurarea beneficiarilor cu rnijloace de protectie necesare (seringi, prezervative,
pachete antiseptice, dezinfectanfi, material informalionale), care au asiguarat un

comport

-ent

sigur,

cereduceinregistrareacazurilornoi de infectarecuHlVqi aaltorinfeclii transmisibileprinsAnge.
Punctul Consultativ gi de schimb a seringilor a fost suficient asigurat cu mijloace de protec{ie,
rnateriale informaJionale qi consultalii pentru participanlii Proiectului. La PCSS beneficiarii au putut

primi consultanfa gi consiliere de diverse tipuri. acordatd de cdtre specialigtii proiectului. in perioada
pandemica activitafile de instruire au fost organizare in regim on

/

line.

Pachetul comprehensiv de servicii pentru persoanele [JDI. LS baz.at pe recomanddrile
LINAIDS, OMS Ei UNODC a fost oferit beneficiarilor proiectului . Pachetul de servicii a fost constituit
din 9 intervenlii, dupd cum urmeazd:

r

Comunicarea. inlbrmarea gi educarea cu scopul prevenirii

ttlV. HVB, HVC, 1'B si ITS

Pe parcursul anului de activitate ONG a participat la mai multe activitati sociale.

cu alte ONG. Clentrul de Santate Publica Chisinau. La

I

in parleneriat

Decembrie 2021- Ziua Mondiala

de

a infbcfiei HIV/SIDA a fbst destbgurata campania sociala "Just T'EST" cu sloganele
"Pentru tine, pentru ei, pentru fiecare", "Este important pentru To{i, Fiecare este important" in
C'ornbatere

cadrul c[reia au
promovare

fost

desftgurate mai multe activitati de sensibilizare, constientizare. educare

a modului sdndtos de viata in prevenirea infecliei I{lV in rdndul populatiei.

qi

Scopul

campaniei a fost extinderea accesului la testarea HIV qi reducerea discriminarii fata de persoanele care
trdiesc cu HIV.

Activitate financiari:
grant MDA-C-PCIMU-PPVBugetul AO ,,pentru Prezent gi Viitor" , in cadrul contractului de
CDl, LS" a constituir 2'251
14 din lg.0l.Z02l (proiectul Prevenirea infecliei HIV/SIDA in rdndurile
g64,40 MDL,suma integra a parvenit din finanlarile acordate de

citre UCIMP ' Sursele financiare

au

fost cheltuite conform liniilor de buget aprobate de cbtre finanlator:

Bugetuf Contractului de grant: MDA-C-PCIMU-PPV-14 din 19'01'2021

Aprobat

Cheltuit

[. Salariu Program

294.103,80 MDL

294.103,80 MDL

II. Salarii- outreach workers

1.48929r.80 MDL

t.489291"80 MDL

III. Cheltuieli de Regie

278105.80 MDL

278105.80 MDL

lV. Activitati de informare

171.323,00 MDL

t71.323,00 MDL

V.

19.040,00

Linii de buget

Pachet extins servlcll

MDL

2.251.864,,40

TOTAL
Buqetul a fost administrat

p. pur.r*rl

"*lri.

MDL

19.040.00

MDL

2.251.864,40 MD

ionfbrrn ltnrtlor de buget aprobate la

semnarea contractului de grant.

in anul 2021 Asocia\ia a
.suma care a fost utilizata Pentru

1399 lei
acumulat din desemnarea procentuala de Zoh o sumd de
necesitali administrative procurarea rechizitelor de birou, necesare

activitAtilor din cadrul proiectului.

califica activitatea entitatii
consiliul de Supraveghere qi control a Ao Pentru Prezent gi Viitor
a fi supravegheate de Consiliu cu
cu calificativul satisfbc6tor, iar acliunile de mai departe urmeazd
in an'
evaluarea activitalii la necesitate, dar numai rar de odata
Membrii Consiliului de Supraveghere 9i Contol:
Begleaga Galina

Moraru Vitalie
Moraru Cristina

25.0r.2022

Proces Verbal

Al gedinfei Consiliului

de Administrare AO "PentruPrezentsiViitor"

Locul desfbgurdrii: Mun' Chiqindu' str. Columna,59
Data desfdgurdrii: 25,01.2022; Ora inceperii - 1 3.00; Ora incheerii

-

l5 '30

Agenda qedin{ei:

Participan{i:
.TudoreanuNina- preqedinte;
2.MoraruVitalie
i.Moraru Cristina
4.Re;leaga Galina
1

Invitafi:
l.lovu Ecaterina- specialist in informare
2.Todiraqcu I-il ia- psiholog
3 .P inzaruLudmi la- consi I ier
4.Bragari Valentina

pregedintele in exerciliu a prezentat raportul despre activitatea CA pe parcursul anului 2021 cu
totalizari le oblinute.

pe parcursul prezentdrii raportului a intervenit dna Ecaterina lovu, care a propus revenirea la
la HIV,HV a
iesirile in teren cu lucr6torii sociali, pentru a fi implica{i in testarea beneficiarilor

si activitatea
personlului proiectului, medicului-consilier, psiholog.. astfel vom monitoriza
in final oblinind un rezultat
lucratorilor in teren Ei imbun[td1i calitatea consilierii gi test[rii la HIV,
iar ie;irile specialiqtilor in
nrai bun la acest compartiment. propunerea dnei Iovu a fost acceptaldteren vor

fi organ\zate

conform unui plan'
Concluzie:

cu necesitatea
Activitatea consiliului de Administrare a fost apreciata ca satisfdcatoare'
numirea persoanelor
stabilirii unui plan de acfiuni pentru sarcinile planificate pentru anul2022, cu
responsabile de exercitarea acestora.

Preqedinte ,/
Secretar

