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strada pietonală, Eugen Doga, mun. Chișinău

testează-te la hiv!
te privește! privește pe fiecare!



A.O. ”Inițiativa Pozitivă” în parteneriat cu: A.O. ”Credința”, UNAIDS Moldova, IMSP 
Spitalul de Dermatologie și Maladii Comunicabile, Direcția Sănătății a Consiliului 
Municipal Chișinău și Centrul Republican al Voluntarilor.  Cu suportul financiar al 
Centrului PAS. 

locals.md, allmoldova.md

Organizatori: 

Parteneri media: 



Acest eveniment a fost organizat pentru 
prima dată în anul 2007 de către femeia 
de afaceri  Shari Arison, în comun cu 
organizația non-profit „Ruah Tova” - 
membru al fondului ”The Ted Arison 
Family Foundation”, filială filantropică a 
companiei „Arison Group”.
Din anul 2007 când a fost inițiată, 
această tradiție anuală a faptelor bune a 
parcurs până în 2017 calea de la 7000 de 
participanți în Israel la un milion de 
persoane implicate la nivel mondial.
În 2011 proiectul a devenit unul 
internațional și a reunit 10 orașe din 
lume, inclusiv multe orașe din SUA. În 
2012, proiectul a ajuns în Europa, unde a 
lansat în parteneriat cu „MTV Global” o 
campanie promoțională de șase 
săptămâni pe site-urile și posturile de 
televiziune ale acestuia, adunând o 
audiență de peste 24 de milioane de 
oameni din întreaga lume. În anul 2013, 
până la 16 000 de voluntari din 50 de 
țări au participat la sute de proiecte, 
inclusiv evenimentele ”ABC Network” la 
New York. Ulterior, în anul 2014, numărul 
participanților la 
”Ziua Faptelor Bune” 
s-a dublat. 
În anul 2017 ”Ziua 
Faptelor Bune” s-a 
desfășurat în multe 
orașe din Republica 
Moldova. 

Informarea populației generale, în special 
a tinerilor, despre maladia HIV/SIDA și 
tuberculoză, creşterea nivelului de 
toleranță, eliminarea discriminării faţă de 
persoanele care sunt infectate sau afectate 
de HIV/SIDA, precum și testarea la HIV, 
sifilis și hepatita C.

Scopul acțiunii: 

Istoria
”Zilei Faptelor Bune”



Cum s-a desfășurat acțiunea 

Pe data de 2 aprilie curent, de ”Ziua Faptelor Bune”, 108 persoane au făcut testul rapid la HIV, 
sifilis și hepatita C în centrul Chișinăului. Testarea a fost efectuată de către specialistul 
Spitalului de Dermatologie și Maladii Comunicabile. Toți doritorii au avut, de asemenea, 
posibilitatea să completeze un chestionar-screening pentru a-și afla riscul de a se îmbolnăvi de 
tuberculoză sau de a se infecta cu HIV, precum și de a-și măsura înălțimea, greutatea corporală 
și tensiunea arterială. În total, chestionarul a fost completat de către 142 de persoane. 

”Testează-te la HIV! Te privește! Privește pe fiecare!”



Doritorii, printre care mulți adolescenți, au format o coadă lungă pentru a se testa. 
Mulți au făcut un asemenea test pentru prima dată. ”Eu consider că este important 
să-ți cunoști statutul HIV, fiindcă sănătatea este lucrul primordial în viață”, a spus una 
dintre persoanele testate. ”Am completat chestionarul și mi-am dat seama că de câteva 
ori în viață am fost expusă riscului de a mă infecta cu HIV. Am decis să fac testul pentru 
a fi sigură că totul e bine. Sau nu”, a mărturisit o altă persoană testată. ”Eu am mai 
făcut testul la HIV acum câțiva ani, însă m-am hotărât să îl repet astăzi, fiindcă sunt un 
pic îngrijorată”, a recunoscut o altă doritoare de a se testa. 



Pe lângă testare și chestionarul-screening, toți doritorii au primit o informație 
exhaustivă despre căile de transmitere HIV, a hepatitelor și tuberculozei, au aflat 
unde pot face investigații medicale și au primit, de asemenea, în calitate de cadou 
baloane și materiale informaționale. 

Pentru copii a fost organizat un teren distractiv cu animatori profesioniști.

”Organizatorii evenimentului ”Ziua Faptelor Bune” ne-au propus să
ne implicăm în acest proiect. În contextul priorităților noastre, cea 

mai bună faptă pe care o putem face pentru oameni este să le oferim posibilitatea 
de a-și afla statutul HIV. Astăzi, am mobilizat toate eforturile noastre și 
posibilitățile partenerilor noști, astfel încât am reușit să oferim și testare, și 
chestionar – screening la HIV și tuberculoză, și distracții pentru copii și 60 de 
voluntari care au informat activ pe cei interesați. Am optat pentru testele rapide 
pentru că este comod și noi ne-am propus ca testarea să fie foarte simplă, ca 
oamenii să nu se teamă de testare și să nu mai considere că HIV nu îi privește și 
pe ei. HIV ne privește pe fiecare dintre noi. Astăzi noi facem tot posibilul pentru a 
face testarea la HIV accesibilă în întreaga țară. Toți partenerii noștii lucrează intens 
în vederea realizării acestui obiectiv”.  

Directorul General al Asociației Obștești ”Inițiativa Pozitivă”, 
Ruslan Poverga, ne-a povestit cum a apărut ideea de
a organiza o asemenea acțiune: 



În încheierea ”Zilei Faptelor Bune” pentru toți doritorii a evoluat 
Olia Tira, Ambasadoarea Bunei Voințe a UNAIDS Moldova. 

”Cunoscându-ți statutul HIV, îți poți trăi viața cu încredere. Chiar dacă 
statutul va fi pozitiv, întotdeauna se vor găsi oameni care te vor ajuta, 
te vor direcționa și îți vor oferi un sfat. Anume în acest scop în țara 
noastră activează centre pentru persoane care trăiesc cu HIV, 
organizații nonguvernamentale ca ”Inițiativa Pozitivă”, precum și 
cabinete de testare și consiliere voluntară. Dar cel mai important este că 
pentru persoanele care trăiesc cu HIV există tratament antiretroviral care le asigură o 
viață trăită în siguranță și încredere, fiindcă administrând tratamentul, aceste persoane 
pot munci, studia, călători, întemeia familii și naște copii sănătoși”, a fost îndemnul 
Oliei Tira. 

Mulțumim tuturor care au participat la această acțiune!



Asociația Obșteasca
“Inițiativa Pozitivă”

R. Moldova, mun. Chișinău, str. Independenței, 6/2
www.positivepeople.md
www.facebook.com/initiativapozitiva/
www.ok.ru/initiativapozitiva


