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3. Lecții învățate



Adolescenții și tinerii în Republica Moldova

în 2019, fiecare a cincea persoană din populația Republicii 
Moldova este un tânăr sau o tânără de 10-24 ani (in 1994 un tânăr 
sau o tânără de 10-24 ani  era fiecare al patrulea persoană din 
populație) și circa 11%  - adolescenții de 10-19 ani.

- in 25 de ani are tendință de reducere proporția tinerilor in structura populației de 
la 24,2% in 1994 către 21.9% in 2019,
-iar numărul absolut al acestora s-a redus de peste 2 ori in decursul ultimilor 25 ani -
de la 1.054 mln in 1994 către 451,2 mii in 2019..



Opinia adolescenților și tinerilor cu privire la propria sănătate și 
bunăstare în contextul pandemiei COVID19 din primele 2 luni 
(între abonații U-Report, mai 2020) 

https://moldova.ureport.in/opinion/1706/
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Opinia adolescenților și tinerilor cu privire la propria sănătate și 
bunăstare în contextul pandemiei COVID19 din primele 2 luni 
(între abonații U-Report sub 24 de ani, mai 2020) 

https://moldova.ureport.in/opinion/1706/
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2/3 dintre respondenți sunt dispuși să le recomande colegilor lor serviciile de 
consiliere psihologică on-line.



COVID-19 ȘI TINERII: EFECTELE PANDEMIEI ASUPRA 
BUNĂSTĂRII PSIHO-EMOȚIONALE 
(CPD, UNFPA, iulie 2020)

https://moldova.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/covid_19_impactul_wellbeing.pdf
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Răspunsul serviciilor de sănătate 
prietenoase tinerilor din 
Republica Moldova   la situația 
pandemică



Abordările luate de către rețeaua Youth Klinic
în perioada pandemică 
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Personalul
YK

competent

- Treninguri psihologice cum de 
făcut  fată situațiilor de stres

- Ședințe săptămânale on-line de 
supervizare cu personalul

- instruiri on-line în prevenirea infectării 
cu COVID 19

- Instruiri on-line în organizarea serviciilor 
SSPT în situație pandemică

-ședințe lunare on-line de supervizare a 
activații asistenței psisho-sociale, medicale



procesul

Diversificat/
adaptat

Susținut 
normativ

- ajustat pachetul de servicii YK, 
cu accent pe:
• activitățile de informare în mediul on-line, 
• oferirea asistenței psihologice la distanță, 
• oferirea pachetului de inițial minim de servicii 

(PIMS)pentru sănătatea reproducerii în situații de criză  
pentru adolescenți și tineri (la distanță sau personal)

- revizuirea normelor de funcționare CSPT/YK–
aprobate iulie 2020
- revederea proiectului final a planului strategic 

în sănătatea adolescenților, 
- revederea algoritmelor de conduita a a 
cazurilor de prevenție în cadrul CSPT/YK pu
condiții de criză

- evalUări de opinii a  
prestatorilor de servicii, 
beneficiarilor
- adaptarea formelor de 

registrare a activităților YK
- video-documentari etc.

Pachetul de inițial minim de servicii (PIMS) pentru 
sănătatea reproducerii în situații de criză:
• Prevenirea sarcinii nedorite și avortului nesigur
• Prevenirea HIV  și ITS
• Managementul clinic al victimelor violului
• Prevenirea creșterii morbidității și mortalității materne și 

neonatale, în special ce ține de sarcină la adolescente



VIDEO DE DOCUMENTARE A ACTIVITĂȚII YK



informat

implicat

beneficiarii

-webinare, live-s, video-ri in mediu on-line
-referitor la prevenirea infectării cu 

COVID19
-referitor la problemele prioritare ale 

sănătății adolescenților
-referitor la serviciile oferite de rețeaua YK
- Școala iubirii on-line
- clubul părinților adolescenților

- programul de voluntariat YK  
in regim on-line – peste 200 
voluntari activi
- formare on-line de formatori 

de la egali la egal 
- consultări on-line a opiniei 
tinerilor



partenerii

Informați

Implicați

- activități de instruire a on-line 
reprezentanților centrelor de tineret
- ședințe de învățare colaborativă on-line cu 
MF, asistentele medicale din școli, persoanele 
de resurse din comunitate
- Ședinte de reducere a sindromului arderii 
pu profesori, MF

- planuri comune de activități 
(exemplu in prevenirea utilizării 
drogurilor, HIV etc)
- ședințe de coordonare
- suport in implementarea planurilor 
scolilor pilot care promovează 
sănătatea



siguranta
antiepidemică

✓ Echipamente de protecție
✓ Aerisirea spațiilor/activități la aer liber
✓ Servicii de la distanță
✓ Triere vizitatorilor
✓ Regim de lucru in ture/ parțial de la 

distanță
✓ Motivarea continuă a personalului și 

beneficiarilor să aibă un comportament 
protector



Rezultatele cheie de activitate a rețelei YK ÎN 2019-2020
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LECȚII ÎNVĂȚATE

➢ CRIZĂ PRIVITĂ CA UN PUNCT DE CREȘTERE ȘI DEZOLTARE – de prelungit viața intr-o noua 
realitate

➢ DEZVOLTAREA REZILIENȚEI ȘI A SERVICILOR PERSONALULUI ESTE ESENȚIALĂ
➢ APARTINENȚA LA O COMUNITATE PROFESIONALĂ SUPORTIVĂ JOACĂ UN ROL IMPORTANT
➢ SINERGIA SI COLABORAREA CU PARTENERII RELEVANȚI
➢ IMPLEMENTAREA RAPIDĂ A ABORDĂRILOR CARE LE OFERĂ TEHNOLOGIILE MODERNE-

DEZVOTLAREA TELEMEDICINII, LINII FIERBINTI A ECHIPELOR MOBILE este stringent necesară
➢ MOTIVAREA PERSONANULUI
➢ CADRUL NORMATIV SUPORTIV 
➢ EXISTENȚA UNOR CAPACITĂȚII DE COORDONARE PARTICIPATIVĂ A ACTIVITĂȚII
➢ IMPLICAREA TINERILOR
➢ Suportul partenerilor de dezvoltare
➢ ! SURVENIREA OBOSIRII TEHNOLOGICE – CâUTAREA CAULOR DE INTERACȚIUNI PERSONALE 

ÎN SIGURAN’Ă



Mulțumesc pentru atenție!


