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Stimați colegi şi prieteni!

Propunem atenţiei dumneavoastră buletinul informativ
electronic al UORN. Pe paginile acestuia găsiți o colecţie de
informaţii despre cele mai interesante noutăţi şi evenimente
organizate de membrii şi partenerii UORN pe parcursul lunii
Ianuarie-Februarie 2014, în domeniul HIV/SIDA şi Reducerea
Riscurilor.

Дорогие друзья и коллеги!

Представляем вашему вниманию новый выпуск
информационного бюллетеня Союза
неправительственных организаций, работающих в
сфере профилактики ВИЧ/СПИДа и Снижения Вреда в
Молдове. В нем мы собрали информацию о наиболее
интересных мероприятиях и событиях Январь-Февраль
2014 г., самых важных новостях в сфере ВИЧ/СПИДа и
Снижения Вреда организованных членами и
организациями партнёрами.
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NOUTĂŢI ŞI EVENIMENTE
НОВОСТИ И СОБЫТИЯ

Pentru prima data la nivel regional va fi lansată
o campanie de prevenire a violenței față de femeile consumatoare de droguri
Rețeaua Eurasiatică de Reducere a Riscurilor
(EHRN) a început pregătirea pentru promovarea
Campaniei regionale împotriva violenței poliției
față de femeile consumatoare de droguri cu
genericul ”Femeile împotriva violenței” prin
lansarea unei investigări on-line cu persoanele
care consumă droguri, cu reprezentanții
Programelor de Reducere a Riscurilor, cu activiștii
mișcărilor pentru apărarea drepturilor femeilor ,
precum și cu experții locali și internaționali din
Europa Centrală și de Est și din Asia Centrală.
Investigarea a fost promovată pentru a colecta informație despre părerile, ideile, gândurile
și experiența persoanelor referitor la violența poliției asupra femeilor care consumă droguri.
Investigarea a fost realizată în decembrie 2013 pe un eșantion de 33 respondenți din 30
organizații naționale și regionale din Moldova, Ucraina, Rusia, Cîrgîstan, Georgia, Bielorusia,
Uzbekistan,Tadjikistan, Slovacia, Macedonia, Azerbaidjan.
Concluziile de bază care au rezultat din această investigație contribuie la:
- Definirea noțiunii de violență a poliției asupra femeilor care consumă droguri;
- Formularea mesajelor de bază pentru prevenirea acestui tip de violență;
- Identificarea actorilor cheie care duc responsabilitatea și care dețin puterea de a stopa
violența poliției asupra femeilor consumatoare de droguri;
- Identificarea situației la capitolul ce se face la moment pentru întreruperea acestui fel de
violență;
- Detectarea așteptărilor respondenților referitor la Campania ”Femeile împotriva violenței”.
Concluziile făcute pe baza acestei investigări contribuie la elaborarea conceptului pentru
promovarea ulterioară de către Rețeaua Eurasiatică de Reducere a Riscurilor (EHRN) a
Campaniei regionale cu genericul ”Femeile împotriva violenței” împotriva violenței poliției
față de femeile consumatoare de droguri.
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Consumatorii de droguri
din Republica Moldova își vor cunoaște mai bine drepturile și obligațiunile
Începând cu 1 decembrie a anului 2013,
beneficiarii programelor de reducere a riscurilor
din Republica Moldova beneficiază de asistență
juridică calificată și gratuită.
Consultaţiile juridice sunt oferite grație
proiectului „Sporirea durabilităţii financiare şi a
capacităţii de implementare a programelor de
reducere a riscurilor din republica Moldova”,
susținut financiar de Fundația Soros-Moldova și
implementat de către Uniunea pentru Prevenirea
HIV și Reducerea Riscurilor (UORN).
Scopul asistenței juridice oferite în cadrul proiectului este acordarea ajutorului juridic, în
condițiile legii în domenii de interes pentru beneficiarii Programelor de Reducere a
Riscurilor, furnizarea către ei, prin orice mijloace, după caz a opiniilor juridice și
informațiilor cu privire la problematica solicitată a fi analizată, elaborarea opiniilor legale
asupra problemelor beneficiarilor, asistarea beneficiarilor în elaborarea proiectelor de acte
juridice necesare clientului, precum și informarea juridică a personalului Programelor de
Reducere a Riscurilor.
Specialiștii juriști oferă asistenţă şi consultanţă juridică gratuită consumatorilor de droguri
injectabile, membrilor familiilor lor, consumatorilor de droguri HIV infectați și celor ce
prestează servicii sexuale.
Tipurile de asistenţă juridică oferită de către juriști includ:
- Consultații juridice individuale;
- Consultații telefonice;
- Activități de grup cu beneficiarii;
- Activități metodice cu personalul Programelor de Reducere a Riscurilor;
Asistența juridică se acordă după un orar prestabilit la sediile organizaţiilor „Viitorul
Sănătos” și ”Centrul SIDA” din orașul Tiraspol, organizațiilor „Pentru prezent şi viitor” din
mun. Chişinău, „Tinerii pentru Dreptul la Viaţă”, din orașul Bălţi, precum și la diverse
solicitări în oricare altă regiune de implementare a proiectului.
Consultațiile sunt promovate într-o atmosferă confidențială și de încredere.
Pe parcursul lunii decembrie 2013 au apelat la serviciul juridic 110 consumatori de droguri,
beneficiari ai programelor de reducere a riscurilor.
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Femeile consumatoare de droguri din
Chişinău şi Bălți au beneficiat de asistență medicală calificată și gratuită
Drept rezultat al eforturilor depuse în mod
continuu pentru a găsi un răspuns adecvat
nevoilor femeilor consumatoare de droguri,
precum și provocărilor existente în asigurarea
accesului la serviciile de reducere a riscurilor ca
posibilitate de prevenire HIV, tratament și
îngrijire, la finele anului 2013 68 femei
consumatoare de droguri injectabile din cadrul
programelor de reducere a riscurilor din
municipiile Bălți şi Chişinău au beneficiat de
serviciile calificate și gratuite ale medicilor ginecolog, otolaringolog, agio-chirurg şi servicii
de ultrasonografie.
Acest lucru a fost posibil datorită proiectului „Fortificarea răspunsului organizațiilor
neguvernamentale la nevoile în creştere ale femeilor utilizatoare de droguri” implementat
de către Uniunea pentru Prevenirea HIV şi Reducerea Riscurilor (UORN) și finanțat de
Rețeaua Euroasiatică de Reducere a Riscurilor (EHRN).
Serviciile oferite femeilor consumatoare de droguri injectabile, beneficiare ale programelor
de reducere a riscurilor au constat nu doar în consultarea specialiştilor şi stabilirea
diagnostitului, dar şi în procurarea tratamentelor, conform prescripțiilor medicilor pentru
28 de femei, dintre care 15 necesitau tratament urgent. Tratamentul oferit pentru aceste
persoane a costat în mediu 500 lei de persoană și a fost achitat grație proiectului
menționat. Este important de menționat faptul că datorită acestei iniţiatine au fost
diagnosticate două cazuri complicate de cancer de col uterin și readresate la serviciul
oncologic.
În cadrul unei întâlniri ulterioare organizate de către UORN cu beneficiarele acestor servicii
medicale, a fost evidențiată importanţa diagnosticării oportune a diverselor maladii cu
aplicarea tratamentului corespunzător fiind solicitate servicii similare și în continuare. La fel,
femeile consumatoare de droguri, beneficiare ale programelor de reducere a riscurilor
implementate de Asociaţiile „Tinerii pentru Dreptul la Viaţă”, Bălţi, „Pentru prezent şi
viitor”, „Reforme medicale”, și-au exprimat recunoștința și mulțumirea pentru serviciile
primite.
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Sporirea nivelului de competență profesională
a lucrătorilor outreach – încă un pas către oferirea unor servicii calitative
La data de 23 ianuarie 2014, la Bălţi a avut loc
seminarul de inițiere a unui curs de instruire
dedicat lucrătorilor outreach ai Asociației Tinerii
pentru Dreptul la Viață, Bălți.
Cursul de instruire are ca scop sporirea nivelului
profesional
al
lucrătorilor
outreach
și
specialiștilor Programelor de Reducere a
Riscurilor și se va promova săptămânal pe
parcursul anului 2014.
Seminarul de inițiere a avut genericul ”Abordarea activității outreach și specificul oferirii
serviciilor consumatorilor de droguri injectabile și lucrătoarelor sexului comercial” și a fost
promovat de către coordonatorul activităților de grup și de către coordonatorul lucrătorilor
outreach.
Pe parcursul întrunirii au fost identificate problemele cu care se confruntă consumatorii
drogurilor injectabile și lucrătoarele sexului comercial, precum și identificarea soluțiilor ce
pot fi oferite de către lucrătorii outreach în activitatea sa în teritoriu. În rezultatul
seminarului a fost luată decizia de a fortifica în continuare activitatea grupului de
iniţiativă a consumatorilor de droguri injectabile cu scopul de a favoriza schimbări pozitive
în viața lor. Unele dintre sarcinile definite drept prioritare ale acestui grup de inițiativă
constituie acordarea suportului reciproc în încercarea de a depăși dependența de droguri şi
a reduce riscurile asociate, dar şi participarea activă la implementarea programelor de
reducere a riscurilor şi a celor de asistenţă psiho-socială.
Totodată, în cadrul acestei întruniri s-au stabilit temele ulterioare ce urmează a fi discutate
în cadrul seminarelor ce urmează.
La instruirea promovată au participat 15 persoane – lucrători outreach şi specialişti
programelor de reducere a riscurilor implementate de Asociaţia „Tinerii pentru Dreptul la
Viață", Bălți.
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A avut loc adunarea generală a membrilor
GENDERDOC-M care a apreciat la nivel înalt munca centrului
Pe 25 ianuarie 2014, în sala de conferințe a Hotelului
Flowers a avut loc anuala adunare generală a
membrilor Centrului de Informații „GENDERDOC-M”,
la care s-au rezumat rezultatele anului trecut și au
fost identificate cele mai importante evenimente
pentru anul acesta.
A deschis adunarea, reprezentantul organizației
Alexei Marcicov, care a menționat, că conducerea
GENDERDOC-M se așteaptă la o discuție animată a
tuturor problemelor, în special a celor ca evenimentul Pride – 2014 și prezentarea rebranding-ului
organizației. Conform cuvintelor fondatorului Centrului, schimbarea de generații în personalul de
conducere, sosirea oamenilor cu o viziune nouă, mai modernă, a condus la necesitatea de a
actualiza imaginea organizației.
Directorul executiv al Centrului, Anastasia Danilova a vorbit despre aceea că în anul care a trecut,
bugetul organizației a fost de 178.351 de euro. Această sumă include atît finanțarea pe termen
lung, cît și pe termen scurt a proiectelor promițătoare, principale donatorilor organizației, precum
și contribuțiile unice ale partenerilor.
Сonducătorul programului Lobby & advocacy – Angelica Frolov a menționat faptul că după
adoptarea legii „Privind egalitatea de șanse”, organizația este mai puțin deranjată, permițîndu-i-se
să acorde mai multă atenție activității curente.
Coordonatorul programului „Sănătate”, Veaceslav Mulear a remarcat că proiectul asupra căruia el
și echipa sa lucrează mai mult de un an, este unul de durată și are scopul să reducă nivelul
răspîndirii HIV/SIDA și a infecțiilor transmisibile pe cale sexuală (ITS), printre membrii comunității
LGBT (gay, lesbiene, bisexuali și transgenderi) și BSB (barbați care fac sex cu bărbați), precum și să
ofere sprijin social-psihologic persoanelor de orientare homosexuală.
Natalia Esmanciuc, coordonatorul programului „Sănătatea și bunăstarea socială a comunității
LGBT”, a vorbit despre munca sa cu un grup de susținere pentru părinții persoanelor LGBT.
La ședință au fost prezenți mai mult de 20 de persoane care nu sunt membri ai organizației. Printre
invitații care au participat la discutarea ordinii de zi, au fost: managerul programului Civil Rights
Defenders - Bobby Trout (Suedia), pastorul comunității Bisericii Metropolitane (MCC) - Jim
Mulcahy, precum și părinții gay-ilor și lesbienelor, prietenii lor și beneficiarii Centrului.
Citește mai mult pe www.lgbt.md
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Reducerea riscurilor funcționează – asigurați finanțarea

„Reducerea riscurilor funcționează – asigurați
finanțarea” constituie genericul proiectului regional al
Rețelei Euroasiatice de Reducere a Riscurilor (EHRN)
urmat să fie implementat începînd cu luna aprilie 2014
datorită suportului financiar al Fondului Global (FG).
Evenimentul de lansare a acestui proiect a avut loc la
27-30 ianuarie 2014 la Vilnius în cadrul întâlnirii
regionale a partenerilor participanți.
Programele de reducere a riscurilor sunt extrem de
actuale pentru regiunea Europei de est şi a Asiei
centrale datorită epidemiei HIV concentrate în grupul
cosumatorilor de droguri injectabile și au un impact mare asupra acestei epidemii și un potenţial mare
în contextul dezideratului de soluţionare ai problemelor legate de alte maladii importante din punct de
vedere social, cum sunt hepatitele virale şi tuberculoza.
Ghidaţi de această convingere, documentată de bunele practici în domeniu, participanți la această
întâlnire au fost reprezentanți din diferite țări, specialiști ai societății civile, organizații internaționale,
oficiali din domeniul dreptului, finanțelor, social, precum și reprezentanți ai persoanelor consumatoare
de droguri în calitate de beneficiari de servicii şi activişti în domeniu.
Scopul proiectului respectiv constituie obţinerea suportului financiar de stat pentru programele de
reducere a riscurilor prin asigurarea unor investiţii suficiente, durabile şi în creştere, dar şi dezvoltarea
comunităţilor consumatorilor de droguri injectabile în calitate de actori activi în procesul de
implementare a programelor respective. Activităţile proiectului vor fi concentrate în 5 țări din regiune
– Moldova, Azerbaidjan, Belarus, Georgia, Kârgâzstan. În cadrul proiectului sunt planificate şi
evenimente de nivel regional, care vor permite altor tări să ia act de experienţa acumulată în cele 5 ţări
cheie, să adapteze şi să aplice această experienţă la contextul specific al ţărilor respective.
Pentru atingerea scopului proiectului au fost create două grupuri de lucru pentru monitorizarea
investiţiilor şi monitorizarea serviciilor, din componenţa cărora fac parte atât reprezentanţii ţărilor
cheie, cât şi experţi în domeniul financiar din ţările date, dar şi experţi ai organizaţiilor internaţionale:
UNAIDS, UNODC, UNDP, OMS, GFATM.
În cadrul întâlnirii au fost prezentate experiențe în asigurarea sustenabilităţii programelor de reducere
a riscurilor prin intermediul alocărilor resurselor financiare domestice în Ucraina, Estonia, Lituania. La
ședință a fost prezentată dezvoltarea și funcționarea Rețelei Euroasiatice a Persoanelor Consumatoare
de Droguri (ESLUN), rolul acesteia în implementarea cu succes a programelor de reducere a riscurilor.
Datorită acestui eveniment, participanţii şi-au creat o viziune mai clară asupra proiectului, au fost
conștientizate obiectivele de bază şi formulate activităţile care necesită a fi realizate, identificaţi
partenerii cheie.
Partenerul proiectului regional al Reţelei Euroasiatice de Reducere a Riscurilor pentru Republica
Moldova este Asociaţia Obştească „Uniunea pentru prevenirea HIV şi Reducerea Riscurilor”
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Proiectul egali.md, la 365 zile de activitate

Pe 5 februarie 2014, proiectul „Totul se va
schimba spre bine – egali.md” împlinește un an
de activitate fructuoasă. Fiind lansat cu scopul de
a sprijini tinerii gay, lesbiene, bisexuali și
transgenderi (LGBT) din Republica Moldova și de
a-i aduce publicului larg istorii adevărate ale
experiențelor trăite de aceștia, site-ul egali.md a
devenit o sursă unică de informare pentru
societatea noastră.
Echipa proiectului a reușit să adune zeci de mesaje video, pline de bunătate și lumină,
precum și mărturisiri ale altor gay, lesbiene și bisexuali, care, deocamdată, nu și-au găsit
curajul de a recunoaște public orientarea sa sexuală.
Site-ul www.egali.md nu este doar unul informativ, ci şi un proiect interactiv, la care pot
participa toţi doritorii. Oricine poate înscrie un mesaj video, având o cameră web sau poate
apela la echipa site-ului pentru a face înregistrarea. Cei care încă nu sunt gata să vorbească
în faţa camerei îşi pot scrie propria istorie. Site-ul este integrat cu reţelele de socializare
Facebook, Twitter, Odnoklassniki, Google+, Vkontakte, YouTube, Rutube și Play.md.
„Ne mândrim de rezultatele obținute pe parcursul acestui an, pentru că ele ne
demonstrează cât de nesar este un asemenea proiect în contextul societății noastre, în care
tinerii, în deosebi tinerii LGBT, au nevoie de o susținere imensă, înțelegere și dragoste
necondiționată”, declară Angela Frolov, coordonatoarea proiectului.
„Conform statisticelor internaționale, tinerii LGBT fac tentative de suicid de trei sau patru
ori mai des decât semenii lor heterosexuali sau cisgen. Dacă, în acestea 365 zile, măcar un
tânăr din comunitatea LGBT, care fuseseră împins spre un moment de marea disperare, s-a
răzgândit să-și pună capăt zilelor accesând site-ul egali.md, pot constata cu certitudine că
echipa noastră nu a lucrat în zadar”, adaugă activista pentru drepturile omului.
Site-ul egali.md este parte a proiectului „Va fi mai bine”, implementat în 2013 de Centrul de
Informaţii „GENDERDOC-M”, cu susţinerea financiară a Fundaţiei Soros-Moldova.
Citeşte mai mult pe www.egali.md
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Lucrătorii outreach din orașul Fălești
își sporesc nivelul de competenţă professională
La data de 6 februarie 2014, la Fălești a avut loc un seminar dedicat
lucrătorilor outreach din cadrul proiectului ”Prevenirea HIV în
mediul consumatorilor de droguri injectabile în baza strategiei de
reducere a riscurilor” implementat de către Asociația ”Tinerii pentru
Dreptul la Viață”, Bălți și finanțat de către GFATM.
Subiectele discutate în cadrul seminarului au fost:
Utilizarea și întrebuințarea corectă a unguentelor și
dezinfectantelor din trusa cu medicamente;
-

Conținutul trusei de medicamente acordate beneficiarilor;

-

Indicațiile și contraindicațiile medicamentelor din trusă.

Pe parcursul seminarului au fost identificate problemele cu care se confruntă lucrătorii outreach în
activitatea sa și au fost găsite oportunități de rezolvare a lor. Totodată, în cadrul instruirii au fost
demonstrate în practică utilizarea unguentelor și dezinfectantelor, au fost acordate răspunsuri la
multiplele întrebări acordate de către participanții la seminar.
La sfârșitul instruirii lucrătorii outreach au primit truse cu medicamente care ulterior vor fi
redistribuite beneficiarilor.
Din cauza solicitărilor multiple din partea lucrătorilor outreach, s-a luat hotărârea de a petrece
seminare săptămânale pe tot parcursul proiectului. În acest context, în cadrul acestei întruniri s-au
stabilit temele ulterioare ce urmează a fi discutate la instruirile ulterioare.
Astfel, sporirea nivelului de competență profesională a lucrătorilor outreach este încă o treaptă
către oferirea unor servicii calitative în orașul Fălești.

Ședința Consiliului Național de Coordonare TB/SIDA
La 14 februarie 2014, ora 15:00, în sala de ședințe a Ministerului
Sănătății a avut loc ședința Consiliului Național de Coordonare a
programelor naţionale de profilaxie şi control al infecţiei HIV/SIDA,
infecţiilor cu transmitere sexuală şi de control al tuberculozei (CNC
TB/SIDA).
Subiectele cheie care au fost discutate în cadrul ședinței au fost:
I. Prezentarea rapoartelor anuale ale Recipienților Principali ai granturilor Fondului Global (FG)
privind rezultatele implementării granturilor consolidate TB și HIV în anul 2013;
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II. Aplicarea CNC TB/SIDA pentru granturile standard TB și HIV, lansate în cadrul Noului Model de
Finanțare al FG:
Necesitatea depunerii aplicațiilor standard TB și HIV către FG, în scopul suplinirii resurselor
bugetului național pentru realizarea obiectivelor Programelor Naționale de control al TB și
HIV/SIDA;
Aprobarea planului național de dezvoltare a aplicațiilor standard TB și HIV în conformitate cu
cerințele FG față de țările aplicante;
III. Prezentarea rezultatelor supervizării granturilor FG - semestrul I, 2013.
Raportori în cadrul ședinței au fost Recipienții Principali ai granturilor (UCIMP - exponent al
sectorului guvernamental și Centrul PAS - exponent al societății civile), coordonatorii Programelor
naționale TB și HIV, Secretariatul CNC TB/SIDA, Comisia Națională de Experți.

Inițiativă de a sărbători Ziua Internațională Zero Discriminare
În cadrul zilei mondiale de combatere a infecției HIV și maladiei SIDA
din 2013, Michel Sidibe, Directorul General UNAIDS împreună cu
laureatul Premiului Nobel au lansat inițiativa de a sărbători la 1
martie 2014 Ziua Internațională Zero Discriminare, adoptând
imaginea fluturelui în calitate de simbol pentru zero discriminare.
Celebrarea acestei zile reprezintă o oportunitate de a atenționa
despre fenomenul stigmatizării și discriminării în lume, regiune și în
țara noastră și de a încuraja pe fiecare să fie proactiv în atingerea scopului Zero Discriminare.
Astfel, acțiunile și campania dedicate zilei de 1 martie 2014 pot deveni un pas înainte în activitatea
advocacy de promovare a drepturilor omului și creșterea accesului la servicii.
La fel, a fost menționat că oricine poate fi parte a acestei campanii prin:
- alăturarea la campanie pe Facebook: https://www.facebook.com/zerodiscrimination prin
postarea de fotografii cu simbolul fluturelui
-pe Twitter:
http://www.unaids.org/en/resources/campaigns/20131126zerodiscrimination/tweets/
- prin plasarea fotografiilor cu mesaje Zero discriminare și simbolul campaniei pe pagina
web http://zerodiscrimination.tumblr.com/;
Începând cu 3 februarie campania este focusată pe diferite tematici:
-

Săptămâna începând cu 3 februarie este adresată tematicii tinerilor și discriminării.
Săptămâna începând cu 10 februarie este adresată tematicii HIV la locul de muncă.
Săptămâna începând cu 17 februarie este adresată tematicii LGBT și discriminării.
În ultima săptămână înainte de 1 martie sunt antrenați inclusiv personalități și celebrități
internaționale.
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ÎN LUME
В МИРЕ

Как занимаются профилактикой ВИЧ и гепатитов в Австралии
Жители Мельбурна, одного из крупнейших городов
Австралии, шокированы планами городских властей
установить на улицах десятки торговых автоматов по
продаже шприцев. Горожане опасаются, что автоматы
станут местом сбора сотен наркопотребителей.
Как сообщают австралийские СМИ, жители Мельбурна
(Melbourne) настроены решительно против появления
в городе торговых автоматов, продающих шприцы.
Однако власти города не собираются менять свои планы, так как считают такие автоматы
эффективным средством профилактики распространения ВИЧ, вирусных гепатитов, а также снижения
преступности в среде наркозависимых.
Автоматы будут выдавать новые одноразовые шприцы либо бесплатно, либо продавать их за
символическую плату.
Рядом с автоматами будут установлены специальные мусорные баки, в которые по замыслу
организаторов наркозависимые будут бросать использованные шприцы – эта идея особенно не
нравится жителям второго по величине города Австралии.
Жители Мельбурна также опасаются, что такие автоматы могут привлечь ненужное внимание
подростков. Это повысит опасность того, что многие дети захотят попробовать «запретный плод».
Микрорайоны, где будут установлены автоматы, могут превратиться в «точки» по продаже
наркотиков и места, где будут постоянно собираться группы инъекционных наркопотребителей.
В городе давно работают несколько пунктов обмена, выполняющих ту же задачу: в них
наркозависимые бесплатно получают новые шприцы и сдают использованные, однако из-за
недостаточного финансирования такие «точки» открыты только по будним дням, а по субботам и
воскресеньям не функционируют.
Подобные программы давно реализованы в нескольких штатах Австралии – так, в штате Новый
Южный Уэльс (New South Wales) торговые автоматы по продаже шприцев появились еще в 1992
году.
http://www.aids.by/news/detail.php?ID=101958
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Открыта регистрация на Четвертую конференцию
по вопросам ВИЧ/СПИДа в Восточной Европе и Центральной Азии
В Москве с 12 по 13 мая 2014 года состоится Четвертая конференция по вопросам
ВИЧ/СПИДа в Восточной Европе и Центральной Азии.
Конференция по вопросам ВИЧ/СПИДа в Восточной Европе и Центральной Азии «Eecaac
2014» соберёт делегатов из России, государств-участников СНГ, ШОС и других стран и
продолжит традицию крупнейшего регионального форума, где с целью обсуждения
проблемы ВИЧ/СПИДа и совместной выработки решений встретятся политические деятели,
организаторы здравоохранения, медицинские профессионалы, учёные, представители
профильных международных организаций, работающих в регионе, а также представители
некоммерческих организаций и гражданского общества.
Особое внимание в ходе конференции будет уделено мерам по противодействию эпидемии
ВИЧ/СПИД, реализуемым на национальном и региональном уровне, в том числе в странах
Восточной Европы и Центральной Азии, последним достижениям науки в области
эпидемиологии и профилактики ВИЧ-инфекции, разработки новых средств лечения и
диагностики.
Для осуществления мероприятий по организации и проведению конференции создается
Организационный комитет, первая встреча которого запланирована на 17 января 2014 года.
В состав комитета войдут представители различных министерств и ведомств РФ,
представители международных организаций, деятельность которых направлена на
противодействие ВИЧ/СПИДу и другим инфекционным заболеваниям.
Открыта также подача заявок на стипендии, подачу тезисов, прием заявок на выставку и
проведение сателлитных мероприятий на «Eecaac 2014». Зарегистрироваться и получить
стипендию на участие в конференции можно на сайте конференции.
http://www.aids.by/news/detail.php?ID=101950

Помада и Рианна – против СПИДа

Объединенная программа ООН по ВИЧ/СПИДу (ЮНЭЙДС)
сможет дополнительно обеспечить лечением почти два
миллиона
ВИЧ-инфицированных
подростков
благодаря
поддержке косметической фирмы M∙A∙C. Её фонд по борьбе со
СПИДом предоставит ЮНЭЙДС в рамках инициативы «Лечение
2015» два миллиона долларов. Средства в Фонд поступают за
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счет продажи губной помады VIVA GLAM, а «лицом» Фонда стала поп-звезда Рианна.
По данным ЮНЭЙДС, вирусом иммунодефицита инфицированы почти пять с половиной
миллионов молодых людей и девушек. 1,8 млн. из них нуждаются в лечении. Эксперты
подсчитали, что каждый день ВИЧ заражаются более двух тысяч подростков.
Несмотря на то, что успехи в лечении привели к сокращению смертности от СПИДа, в период
с 2001 по 2012 годы её показатели выросли как раз в среде подростков от 10 до 19 лет. В
ЮНЭЙДС считают, что эта группа не учитывается в стратегических планах по доступности
лечения. Кроме того, причиной такой неблагополучной ситуации может быть дефицит услуг
по тестированию и психологическому консультированию. Многие подростки даже не
подозревают о своем статусе.
Инициатива ЮНЭЙДС «Лечение 2015» предполагает обеспечить антиретровирусной
терапией к 2015 году 15 миллиардов человек.
Источник: Радио ООН
http://www.aids.by/news/detail.php?ID=101927

O pisică - traficant de droguri
Angajaţii penitenciarului de la Pruncul, Chișinău au rămas stupefiaţi
atunci când au descoperit la gâtul unei feline, care locuieşte pe
teritoriul închisorii, două pungi cu... marijuana. Pisica avea o zgardă
ciudată, care le-a dat de bănuit gardienilor. După un control de
specialitate, s-a stabilit că de gâtul ei au fost legate două pungi cu
substanţă vegetală ce avea miros specific de marijuana.
http://www.jurnaltv.md/ro/news/pisica-traficanta-de-droguri-7968771/#
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ANUNȚURI
ОБЬЯВЛЕНИЯ

COMPETIȚIE DESCHISĂ pentru finanţarea participării la
evenimente internaționale în domeniul HIV/SIDA
În cadrul Programul “Reducerea impactului infecţiei HIV în Republica
Moldova”, finanţat de Fondul Global de Combatere a SIDA,
Tuberculozei şi Malariei, Centrul pentru Politici şi Analize în Sănătate
(Centrul PAS) invită ONG-urile active în domeniul HIV/SIDA, să
depună cereri de solicitare a sprijinului financiar complet sau parţial
pentru participarea membrilor săi la evenimente internaţionale în domeniul HIV/SIDA (conferinţe, ateliere
de lucru, seminare, stagii), în vederea îmbunătăţirii activităţii şi ridicării calificării managerilor, angajaţilor,
voluntarilor.
Sunt eligibili pentru finanţare reprezentanții organizaţiilor neguvernamentale apolitice, non-profit, legal
constituite în Republica Moldova, active în domeniul HIV/SIDA care prestează servicii de suport
persoanelor care trăiesc cu HIV şi populaţiilor cheie.
Nu sunt eligibile pentru participare organizaţiile patronale, sindicatele, organizaţiile academice, ştiinţifice,
religioase, sportive şi asociaţiile profesionale.
Nu vor fi finanţate cererile de participare la seminare ştiinţifice, adunări ale asociaţiilor profesionale,
festivaluri şi evenimente culturale, artistice şi religioase, competiţii şi activităţi sportive.
Cererile de participare vor fi recepționate pe toată perioada anului 2014 dar nu mai târziu de 30 Noiembrie
2014. Cererile de participare necesită a fi prezentate cu minim 4 săptămâni înainte de derularea
evenimentului.
Decizia, privind asigurarea sprijinului financiar pentru participare la eveniment aparține Comisiei de
Evaluare, fiind bazată pe următoarele criterii de selecție:




Impactul aşteptat asupra ONG-ului
Corelarea evenimentului cu activitatea ONG-ului
Experienţa de lucru a solicitantului în cadrul ONG-ului
Solicitanţii vor prezenta un dosar care va conţine:
 Cerere de participare la evenimente(Formularul poate fi descărcat de pe pagina web a Centrului
PAS(www.pas.md));
 Invitaţia nominală (cu detalii financiare);
 Descrierea evenimentului (informaţii despre conţinut, agendă, etc.);
 Curriculum Vitae al participantului;
 O scrisoare de motivare în care participantul îşi va expune scopurile şi obiectivele vizitei, rezultatele
aşteptate;
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O scrisoare semnată de preşedintele organizaţiei/membrii Consiliului de administrare prin care se
va da o apreciere a activităţii solicitantului în cadrul organizaţiei şi va fi explicată importanţa
participării la evenimentul internațional pentru ONG;
 Informaţie despre organizaţia pe care o reprezentaţi (maximum 1 pagină);
 Copia buletinului de identitate;
 Alte materiale pe care le consideraţi necesare.
Dosarele incomplete nu vor fi examinate.
NOTĂ:
Persoanele pot beneficia de finanţare în cadrul acestui component o singură dată pe an.
Dosarul complet va fi expediat la adresa: Str. Vasile Alecsandri, 99/1, Chişinău MD-2012, Centrul pentru
Politici și Analize în Sănătate (Centrul PAS).
Versiunea electronica a dosarului poate fi transmisă la adresele de
email: liliana.caraulan@pas.md, violeta.cernei@pas.md
cu specificarea: „Cerere de finanţare pentru participare la evenimente internaționale”.

Apel pentru aplicații pentru liderii
societății civile Societatea civilă. Dialog pentru progres
Liderii din organizațiile societății civile sunt invitați să aplice pentru un nou program de dezvoltare a
capacității, finanțat de UE prin intermediul Programului Facilitatea pentru societatea civilă din Vecinătate și
pus în aplicare de către Konrad Adenauer Stiftung și Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale (IDIS)
“Viitorul”.
- Lucrați într-o organizaţie a societăţii civile în ţara Dvs., încercând să contribuiți la dezvoltarea şi punerea în
practica a politicilor în comunitatea Dvs. locală?
- Doriți să îmbunătățiți capacitățile organizației Dvs. de a lua parte la soluționarea problemelor la nivel
național?
- Doriți ca vocile din localitățile pe care le reprezentați să fie auzite de către factorii de decizie și să fie luate
mai des în considerare?
Atunci acest program este o șansă bună de a obține competențe și cunoștințe noi, de a găsi noi parteneri și
colegi cu aceeași viziune, și să participați activ la discuții cu autoritățile publice, delegațiile UE și experții UE.
Programul de instruire va fi format din 3 module, cu un total de 6 cursuri:
Modulul 1 – Consolidarea aspectelor tehnice / organizaționale ale organizațiilor societății civile (OSC)
selectate:
∙
∙
∙
∙
∙
∙

Planificarea strategică;
Managementul resurselor;
Fundraising și scrierea proiectelor;
Crearea și administrarea proiectelor;
Schimbarea managementului;
Managementul voluntar
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Modulul 2 – Dezvoltarea competențelor tehnice și organizaționale în sfera participării eficiente la
dialogul politic:
∙
∙
∙
∙
∙
∙
∙
∙

Analiza politicilor;
Negocierea;
Bazele drepturilor cetățenilor;
Advocacy și lobby;
Crearea de rețele și formarea de coaliții;
PR și campanii pentru organizațiile societății civile;
Cunoaște-ți publicul: cercetare cantitativă și calitativă;
Monitorizarea implementării politicilor, proceselor bugetare naționale

Modulul 3 Consolidarea creării alianţelor şi reţelelor
Programul de dezvoltare a capacităților se va desfășura din Martie 2014 până în 2015. Cheltuielile pentru
instruire vor fi acoperite de proiect.
Participanții vor fi, de asemenea, implicați activ în consultări / discuții cu autoritățile și cu delegațiile UE
prin:
Întâlniri cu experții regionali și discuții în teren, inclusiv vizite la cele mai de succes proiecte finanțate
de UE.
Crearea de rețele cu cele mai importante organizații ale societății civile din țară, funcționari de stat și
experți UE cu scopul de a dezvolta poziții consolidate privind subiectul de politică discutat.
-

Participarea în cadrul dialogurilor cu decidenții la nivel național.

Absolvenții cu reușite vor obține certificate de participare.
Criterii de selecție
Suntem în căutare de lideri ai societății civile, motivați și cu experiență de muncă de cel puțin 3 ani în
sectorul societății civile și care sunt dispuși să participe la toate activitățile programului.
Cunoașterea limbii engleze nu este obligatorie, dar se consideră un avantaj.
Prioritate maximă va fi acordată reprezentanților societății civile activi în următoarele domenii: a) Anticorupție, b) Anti-discriminare, c) Libertatea mass-media, d) Dezvoltarea regională (UTA Găgăuzia, Taraclia,
regiunea transnistreană), e) Reformarea Sectorului Justiției (și alte operațiuni de sprijin bugetar).
Se va acorda prioritate reprezentanților organizațiilor societății civile din regiuni (spre exemplu, din afara
capitalei și, după caz, din orașele mari) și care nu sunt încă implicate în dialogul politic la nivel național.
Procedura de aplicare
Așteptăm formularele de înscriere completate (este atasat la mesaj) până la 3 martie 2014.
Vă rugam să transmiteți dosarul Dvs. la următoarea adresă de e-mail: carolina.ungureanu@viitorul.org
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SERVICII
УСЛУГИ

Consultații juridice gratuite
Consultaţiile juridice reprezintă un serviciu solicitat și necesar beneficiarilor programelor de
reducere a riscurilor şi personalului organizaţiilor ce implementează asemenea programe.
Scopul asistenței juridice oferite în cadrul Uniunii pentru Prevenirea HIV și Reducerea
Riscurilor este acordarea ajutorului judiciar în condițiile legii în domenii de interes pentru
beneficiarii PRR, furnizarea către ei, prin orice mijloace, după caz a opiniilor juridice și
informațiilor cu privire la problematica solicitată a fi analizată, elaborarea opiniilor legale
asupra problemelor beneficiarilor, asistarea beneficiarilor în elaborarea proiectelor de acte
juridice necesare clientului, precum și informarea judică a personalului Programelor de
Reducere a Riscurilor.
Specialiștii juriști oferă asistenţă şi consultanţă juridică gratuită următoarelor grupuri de
risc/beneficiari:
1. Persoane care trăiesc cu HIV/SIDA sau membrii familiilor acestora;
2. Consumatori de droguri injectabile;
3. Lucrătoarele sexului comercial;
Tipurile de asistenţă juridică oferită de către juriști includ:
-

Consultații juridice individuale;
Consultații telefonice;
Activități de grup cu beneficiarii;
Activități metodice cu personalul Programelor de Reducere a Riscurilor;

Asistența juridică se acordă după un orar prestabilit astfel:
I jurist - la sediile organizaţiilor „Viitorul Sănătos” și ”Centrul SIDA” din orașul Tiraspol,
II jurist – la sediile organizațiilor „Pentru prezent şi viitor” din mun. Chişinău şi „Tinerii
pentru Dreptul la Viaţă” din mun. Bălţi.
Detalii la telefoanele: 0231 61472, 069263090, 076715585
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Centre de suport psiho-social pentru persoanele
dependente de substanţe psihoactive
Localitatea
Denumirea
Chişinău
Centrul ”Pas cu Pas”

Bălţi

Centrul ”PULS”

Cahul

Centrul ”Pas cu Pas”

Tiraspol

Centrul "Точка опоры"

Adresa
mun. Chișinău,
str. Independenţei,
6/2
mun. Bălţi,
str. Independenţei,
6
or.Cahul
str. C. Negruzzi 46
or. Тiraspol,
stradela
Borodinskii 2

Telefon
Telefon de încredere:
(022) 66-45-86
Tel. (022) 66-38-50
Telefon de încredere:
(0231) 2-14-83
Tel.(0231) 2-09-96
Telefon de încredere:
(0299) 33-2-33
Tel.(0299) 32-5-77
Telefon de încredere:
(0533) 2-66-66
Tel.(0533) 6-66-62

Serviciile Centrelor Comunitare:
Servicii suplimentare:
Consultaţii ”de la Egal la Egal”
Cursuri de limbă română sau engleză
Grup de suport reciproc ”12 Paşi”
Petrecerea timpului liber (tenis de masă, jocuri
Grup de suport reciproc pentru PTH
de masă, bibliotecă, activităţi la aer liber)
Grup de suport moral-spiritual
Spălarea rufelor
Grup
de
suport
pentru
persoane Maşină de cusut
codependente;
Pachete alimentare
Grup informaţional
Consiliere juridical
Consiliere psihologică
Servicii de asistenţă social

uorn.aids.md drognet.md

Uniunea pentru Prevenirea HIV
şi Reducerea Riscurilor

Ianuarie- Februarie 2014
№ 39

RESURSE INTERNET UTILE
ПОЛЕЗНЫЕ ИНТЕРНЕТ РЕСУРСЫ
www.uorn.aids.md
Site-ul conține noutăţi, anunţuri, oportunităţilor de finanţare şi instruire pentru organizaţiile active în domeniul
prevenirii HIV şi Reducerea Riscurilor din Moldova. Site administrat de Uniunea pentru Prevenirea HIV şi Reducerea
Riscurilor.
www.drognet.md
Acest site poate fi accesat de tineri, părinţi, profesori, ce vor să cunoască informaţie veridică despre problemele
generate de consumul de droguri, diverse metode de prevenire şi profilaxie.
www.soros.md
Site-ul contine noutăţi şi evenimente ale Fundaţiei Soros-Moldova.
www.pas.md
Site-ul conţine noutăţi, evenimente, acte normative în domeniul sănătăţii. Site administrat de Centrul pentru Politici
şi Analize în Sănătate.
www.aids.md
Pagina conține informaţie relevantă despre activităţile desfăşurate în domeniul profilaxiei HIV/SIDA, în Republica
Moldova.
www.ccm.md
Acest site conține noutăți și evenimente organizate în domeniul controlului infecției HIV/SIDA, infecțiilor cu
transmitere sexuală și de control al tuberculozei şi reflectă activitatea Consiliului Național de Coordonare a
Programelor Naționale de Profilaxie și Control al infecției HIV/SIDA, infecțiilor cu transmitere sexuală și de control al
tuberculozei.
www.idom.md
Site-ul contine noutăţi şi evenimente al Institutului pentru Drepturile Omului din Moldova.
www.pentrusanatate.eu
Site-ul conţine informații despre infecția HIV/SIDA și noutăți/activități ale Fundației Alături de Voi, Romania.
www.a-doua-sansa.ro
A doua şansă este un proiect al ARAS ce aduce în atenţia publicului larg și a potenţialilor angajatori obstacolele cu
care se confruntă consumatorii de droguri: cauzele consumului, urmările acestuia, faptul că există soluții pentru
stabilizarea și integrarea socio-profesională a consumatorilor, rezultatele tratamentului substitutiv, dar și drepturile
acestora: dreptul la servicii medicale și sociale, dreptul la munca.
www.positivepeople.md
Acest site este o resursă informaţională care pote folosită de comunităţile persoanelor care traiesc cu HIV şi
persoanelor consumatoare de droguri psiho-active. Site administrat de Asociaţia „Viaţa Nouă”.
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