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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
Iunie ‐ Iulie 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 проведенных в
Июне – Июле 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

Reprezentanții organizaților
de pacienți din Republica Moldova vă invită la funeralii
Reprezentanții organizațiilor de pacienți din Republica Moldova
consideră și susțin că Ministerul Sănătății, Miniterul Finanțelor,
Agenția Națională a Medicamentului și Dispozitivelor Medicale și
companiile farmaceutice înmormântează anual peste 3000
persoane cu hepatite din Moldova!
La 28 iulie curent, de Ziua Internațională de luptă împotriva
hepatitei, la orele 10.00 a avut loc ceremonia de înmormântare a
noilor jertfe a indiferenței și corupției de sistem.
Organizatorii acțiunii, au venit să reproșeze Ministerului Sănătății,
Miniterului Finanțelor, Agenției Naționale a Medicamentului și
Dispozitivelor Medicale, dar și companiilor farmaceutice, că lipsa
finanțării corespunzătoare, prețurile exagerat de scumpe și
inaccesibile pentru tratamentul hepatitelor, iar mecanismele
ineficiente de achiziții publice, nu fac decât să sporească numărul deceselor din cauza hepatitelor. Astăzi, în
Republica Moldova tratamentul hepatitelor costă aproximativ 15.000 de euro.
Atenționăm că Republica Moldova ocupă primul loc în rândul țărilor europene în ceea ce privește
mortalitatea provocată de hepatite, iar mii de oameni care trăiesc cu hepatite în Moldova și au nevoie de
tratament, se înscriu la rând în listele de așteptare, pe când statul, în cadrul Programului Național de
tratament al Hepatitelor oferă tratament doar pentru 300 de persoane.
Sicriul, însoțit de coroanele din partea Ministerului Sănătății, Ministerului Finanțelor, Agenției Naționale a
Medicamentului și Dispozitivelor Medicale și companiilor farmaceutice, a pornit pe strada Vasile Alecsandri
1, spre incinta Ministerului Sănătății, începînd cu orele 09.30.
Acțiunea susținută de către Uniunea pentru prevenirea HIV și reducerea riscurilor din RepublicaMoldova
(UORN), Asociația Inițiativa Pozitivă, Liga Persoanelor care trăiesc cu HIV și platforma organizațiilor
societății civile active în lupta cu tuberculoza (TBNET Moldova).
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Conferința Internațională SIDA 2014
Conferința Internațională SIDA 2014 și‐a încheiat lucrările. În
ultimele doua zile ale evenimentului participanții au abordat
subiecte și probleme caracteristice populațiilor țintă și actorilor
sectoriali, rezultatelor cercetărilor și studiilor privind tendințele
infecției HIV și dezvoltarea vaccinelor contra HIV și co‐infecțiile
oportuniste, situația epidemiologică în diferite regiuni, cât și
viitorul invențiilor domestice și internaționale.
Cele de‐a 4 și a 5‐a zile ale evenimentului s‐au derulat sub
sloganul “Making long term short term / Să realizăm angajamentele de lungă durată în scurtă durată”.
Experți în domeniu au prezentat în plen și sesiuni paralele reușitele și problemele ce țin de accelerarea
dezvoltării unui vaccin HIV (Antonio Lanzavecchia din Elveția), avansarea și dezvoltarea tehnologiilor noi de
prevenire HIV (Kenneth Mayer, SUA), și îmbunătățirea studiilor privind drepturile omului în rândul
populațiilor cheie – în special BSB, persoane transgender, și LSC (Beatriz Grinsztejn, Brazilia, și Laurindo
Garcia din Filipine).
Escaladarea epidemiei HIV în Europa de Est și Asia Centrală (EEAC) a fost explorat într‐o sesiune specială cu
participarea reprezentanților din Rusia, Lituania, Ucraina și Republica Moldova. Consumul de droguri
injectabile, hepatita C și tuberculoza, modelul vertical și centrat pe prestatorul de servicii a sistemelor de
sănătate, dificultăți majore în asigurarea sustenabilității financiare ale programelor naționale, precum și
soluții la probleme cum ar fi accesul limitat la tratament, marginalizarea și incriminarea BSB și IDU au fost
activ discutate de către participanții la conferința din întreaga lume.
Statistica regiunii este cu adevărat îngrijorătoare – 2/3 din UDI sunt infectați cu hepatita C; co‐infecția HCV
în rândul UDI HIV pozitivi variază între 70‐90 la sută; riscul contractării TB de către UDI HIV pozitivi este de
la 2 la 6 ori mai mare; prevalența HIV și HCV este mult mai mare în rândul deținuților decât în populația
generală. Conform datelor UNAIDS (2011), doar 11 % din totalul investițiilor în prevenirea HIV în EEAC sunt
focusate pe populațiile cheie. Investițiile naționale sunt în creștere, deși cota parte a acestora, în raport cu
investițiile internaționale este încă net inferior – 22% versus 78% pentru UDI, 7% vs 93 % (LSC), si 4% vs
96% (BSB).
Mai detaliat puteți puteti citi accesand urmatorul link:
http://www.ccm.md/news/798/15/Conferin‐a‐Interna‐ionala‐SIDA‐2014‐‐‐rezultate
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Voluntariatul – precursorul sensibilizării comunitare în domeniul HIV/SIDA
În perioada 14‐18 iulie 2014 la Vadul lui Vodă a avut loc
Şcoala de vară pentru tinerii voluntari ai organizaţiilor
Tinerii pentru Dreptul la Viaţă, Bălți și ”Viitorul
sănătos”, Tiraspol în cadrul proiectului ”Voluntariatul –
precursorul sensibilizării comunitare în domeniul
HIV/SIDA” finanțat în cadrul programului de granturi
anunțat de Fundația Est‐Europeană din resursele
oferite de Uniunea Europeană, Guvernul Suediei și de
Ministerul Afacerilor Externe al Danemarcei.
Evenimentul a avut drept scop consolidarea
cunoştinţelor, abilităţilor si capacităților a 20 de tineri voluntari ai organizațiilor de pe ambele maluri ale
Nistrului în domeniul HIV/SIDA și reducerea riscurilor și formarea strategiei de voluntariat pentru
organizarea activităților comunitare după finisarea proiectului dat.
Instruirea s‐a axat atât pe educaţia elementară a voluntarilor privitor la SIDA, riscurile de infectare HIV,
metodele de protecție, cât și pe instruirea tinerilor voluntari de a acţiona în direcţia reducerii riscului,
metodici concrete de răspândire a informației despre HIV/SIDA, consolidarea echipei de voluntari, lucrul
outreach, comunicarea, conflictul, metodici de soluționare a conflictului, etc. La fel, instruirea a accentuat
beneficiile și importanța voluntarilor și a oferit informaţii şi sfaturi care să îmbunătăţească calitatea
activității voluntarilor. Totodată, în cadrul acestei instruiri s‐a format un plan ale activităților ulterioare care
va fi implimentat de către voluntari după finisarea proiectului.
În timpul instruirii voluntarilor de către traineri sau utilizat așa metode și tehnici interactive ca activități în
grup, jocuri pe roluri, dezbateri, studii de caz. Fiecare activitate sau exerciţiu s‐a axat pe situaţii concrete de
viaţă, care îi învață pe tineri să analizeze, să cerceteze, să ia decizii informate, să rezolve problemele lor sau
ale altora, inclusiv ale comunităţii, în cel mai eficient mod posibil. Instrucţiunile primite în cadrul Școlii de
vară trebuie să‐i ajute pe participanţi să se bazeze pe cunoştinţele anterioare pentru a dezvolta atitudini,
credinţe şi deprinderi cognitive şi totodată să lărgească baza lor de cunoştinţe.
Voluntarii din rândul tinerilor care au beneficiat de instruirea dată vor participa pe viitor în calitate de
resursă informațională eficientă pentru că reprezintă surse credibile informative pentru tinerii (semenii
lor), comunică în limbajul obişnuit grupului de adolescenți, servesc drept modele pozitive de promovare a
unui mod de viață sănătos.
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Femeile împotriva violenței
Uniunea pentru prevenirea HIV și reducerea
riscurilor (UORN) anunță că Rețeaua Eurasiatică
de reducere a riscurilor (EHRN) în colaborare cu
femeile consumatoare de droguri și organizațiile
de reducere a riscurilor din 16 orașe din Europa
de Est și din Asia Centrală din martie 2014
promovează Campania regională împotriva
violenței poliției față de femeile consumatoare
de droguri cu genericul ”Femeile împotriva
violenței”. Primul an al campaniei îndeamnă
raportarea cazurilor de violență generate de
poliție față de femeile consumatoare de
droguri.
Astfel, în perioada martie – iunie 2014 au fost înregistrate 358 cazuri de violență a poliției față de femeile
consumatoare de droguri din Georgia, Moldova, Kârgâstan, Ucraina și Rusia. Pe parcursul lunii iunie
2014 pe platforma on‐line a campaniei au fost primite 121 cazuri de violență. Poziția de lider pentru luna
iunie în funcție de numărul de cazuri de violență colectate îl ocupă Ucraina – 77 de cazuri. În Moldova în
luna iunie au fost înregistrate 13 cazuri. La fel ca și în lunile precedente, majoritatea cazurilor au fost
receptate la categoria ”amenințări și intimidări”. Pe locul doi și trei se află cazurile la categoria ”tratare cu
cruzime” și ”detenție neîntemeiată”.
Rețeaua Eurasiatică de reducere a riscurilor (EHRN) atenționează că până în prezent în Europa de Est și
Asia Centrală sunt răspândite cazuri de violență a poliției împotriva femeilor consumatoare de droguri. Cu
toate acestea, în ciuda gravității problemei, aceste cazuri rămân ascunse de atenția publicului. Femeile se
simt neajutorate și neputincioase, în timp ce poliția continuă să folosească metode violente ilegale
împotriva lor.

Mai detaliat despre cazurile de violență vă puteți informa la următoarea adresă:
https://waveeca.crowdmap.com/reports
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Sporirea accesului tinerilor
aflați în situații de risc la servicii integrate de sănătate
La 26 iunie anul curent, Asociația Tinerii pentru Dreptul
la Viață, Bălți a finisat șirul de ateliere de lucru cu
genericul "Cartografierea serviciilor medicale adresate
adolescenților și tinerilor cu risc sporit de infectare la
HIV" din cadrul proiectului regional UNICEF "Sporirea
capacităților actorilor nonguvernamentali în prestarea
serviciilor de consiliere și testare voluntară pentru
adolescenții și tinerii cu risc sporit de infectare cu HIV" ,
proiect sprijinit financiar de Uniunea Europeană.
Această ultimă întâlnire a avut loc la Râbnița pe lângă
celelalte activități similare care s‐au petrecut la Orhei, Ungheni, Dondușeni si Bălti.
Atelierele au fost organizate cu scopul de a identifica problemele de sănătate cu care se confrunta tinerii
din aceste localități si de a cartografia serviciile de sănătate adresate tinerilor existente în localitățile
menționate pentru referirea tinerilor aflați în situație de risc spre servicii integrate de prevenire, informare,
tratament, îngrijire, și suport.
La evenimente au participat reprezentați ai Centrelor de Sănătate Prietenoase Tinerilor , reprezentanți ai
societății civile care activează cu tinerii, medici pediatri, narcologi si psihiatri, consilieri din cadrul
cabinetului de consiliere si testare voluntara la HIV, psihologi din cadrul diverselor instituții de învățământ.
Participanții atelierelor au fost foarte receptivi referitor la problemele de sănătate cu care se confrunta
tinerii vulnerabili si problemele cu care se confrunta la momentul accesării serviciilor de sănătate.
Este important de menționat, că cunoașterea problemelor de sănătate cu care se confrunta tinerii și
cunoașterea serviciilor de sănătate adresate tinerilor care activează în regiuni, va spori efectivitatea
suportului acordat acestor tineri de către specialiștii din domeniu, fapt care va contribui la îmbunătățirea
calității vieții multor tineri și va evita considerabil consecințele nedorite ale situațiilor de risc.
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Asociațiile obștești solicită suportul Poliției
în implementarea Programelor de Reducere a Riscurilor
Consumul şi traficul ilicit de droguri reprezintă una din problemele
majore ale societăţii şi continuă să creeze enorme prejudicii
pentru sănătatea şi bunăstarea persoanelor. Astfel, în data de 7
decembrie 1987, Adunarea Generală a ONU a decis ca ziua de 26
iunie să fie celebrată ca Zi Internaţională de Luptă împotriva
Abuzului şi Traficului Ilicit de Droguri, ca o expresie a determinării
ONU de a consolida acţiunile şi cooperarea la nivelul statelor,
pentru a atinge obiectivul de a avea o societate internaţională fără
consum abuziv de droguri.
În această ordine de idei, anul acesta, pentru a marca Ziua
internaţională de prevenire a consumului și traficului ilicit de
droguri, Uniunea pentru prevenirea HIV și reducerea Riscurilor
(UORN) organizează în jurul zilei de 26 iunie 2014 un șir de acțiuni
sociale cu scopul de informare a Poliției cu privire la rolul
Programelor de reducere a riscurilor în ocrotirea sănătății publice
și schimbarea percepției vis‐a‐vis de consumatorii de droguri.
Acțiunile sociale desfășurate sub sloganele “Susțineți Programele
de Reducere a Riscurilor” și “Consumatorii de droguri necesită tratament, nu pedeapsă” vor fi organizate la
Inspectoratele de Poliție din Bălți, Orhei, Dondușeni și Chișinău, Fălești și vor consta din:
‐

Plasarea în fața sau în holul Comisariatului de Poliție a banerelor cu mesajele acțiunii;

‐
Discuții informative cu colaboratorii Poliției despre semnificația Zilei de combatere a consumului și
traficului ilicit de droguri, rolul Programelor de reducere a riscurilor, Strategia Națională Antidrog și
necesitatea susținerii din partea Poliției;
‐

Discuții despre posibilități de cooperare mai eficientă cu organele de drept;

‐

Înmânare de materiale informaționale, istorii reale, baloane și stegulețe;

‐

Întruniri cu Șefii Inspectoratelor de Poliție, organizarea sesiunilor de informare pentru polițiști;

‐
Organizarea acțiunilor interactive cu implicarea voluntarilor organizației pentru sporirea atenției față
de tema abordată (sondaj de opinii cu comunitatea ”Cum poate un polițist ajuta un consumator de
droguri?” , activități cu genericul ”Eu susțin programele de reducere a riscurilor”, ”Pedeapsă nu se admite
iertare”)
Organizatorii acțiunilor descrise consideră că schimbarea percepției poliției vis‐a‐vis de consumatorii de
droguri și față de Programele de reducere a riscurilor va facilita dezvoltarea parteneriatelor în vederea
promovării drepturilor omului, prevenirii infecției HIV, hepatitelor virale, consumului de droguri.
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Societatea civilă optează pentru depenalizarea consumului de droguri în Republica
Moldova prin accesarea serviciilor de asistenţă şi reabilitare narcologică
Formularea actuală a art. 217 prim 5 din Codul Penal al
Republicii Moldova nu corespunde cerinţelor actuale şi
exigenţelor de drepturile omului atât la nivel naţional cât şi
internaţional, este opinia experţilor şi societăţii civile din
domeniul reducerii riscurilor din Republica Moldova.
Astfel, textul legislaţiei expus în varianta actuală contravine
principiului dicriminalizării pedepsei penale pentru consum de
substanțe narcotice şi constituie o bariera în accesul
beneficiarilor din sistemul penitenciar la tratamentul de
substituție cu metadona. Persoana care consumă droguri în
penitenciar trebuie mai întâi pedepsită penal, conform acestui articol, şi mai apoi având posibilitatea accesării
tratamentului. Prin formularea actuală a prevederii legale respective este îngrădit dreptul persoanei la ocrotirea
sănătăţii, tratament şi asistenţă narcologică, îngreunând semnificativ accesul la mai multe servicii medicale pentru
consumatorii de droguri.
Răspunderea penală pentru consumul de droguri, în varianta prevăzută de respectivul articol, contravine şi
principiului umanismului legii penale, care presupune necauzarea de suferinţe psihice şi fizice persoanei şi
respectarea demnităţii umane ca valoare esenţială. Consumatorii de droguri trebuie priviţi în primul rând ca
persoane care au nevoie de asistenţă, suport şi tratament şi nu pedepse.
Astfel, un grup de iniţiativă format din membri ai societăţii civile din domeniu, au convenit asupra necesității
consolidării eforturilor tuturor părților interesate (asociații obștești, comunități ale consumatorilor de droguri) în
vederea susținerii dicriminalizării consumului personal de droguri şi încurajarea accesării farmacoterapiei cu
metadonă. Concluziile şi argumentele formulate de grupul de iniţiativă vor fi compilate sub forma unor Recomandări
din partea societății civile din domeniu, şi ulterior expediate Ministerului Justiției, Ministerului Afacerilor Interne și
altor autorități publice, în vederea modificării prevederilor actuale.

A fost lansat Studiul “Percepțiile și comportamentul
poliției față de consumatorii de droguri injectabile în Republica Moldova”
Pe 13 iuie 2014, în cadrul unei mese rotunde, a fost lansat Studiul “Percepțiile și comportamentul poliției
față de consumatorii de droguri injectabile în Republica Moldova”.
Studiul a fost elaborat de Asociația Promo‐LEX în colaborare cu Dna Ludmla Malcoci, dr. habilitat în
sociologie și a fost efectuat la inițiativa Programului Sănătate Publică a Fundației Soros‐Moldova.
Pentru mai multe detalii accesați Comunicatul de Presă disponibil pe pagina web a Asociației ‐
http://www.promolex.md/index.php?module=press&cat=0&item=1486
Varianta electronică a Studiului în limba Română poate fi accesat pe pagina web a Asociației Promo‐LEX ‐
http://www.promolex.md/upload/publications/ro/doc_1402913326.pdf
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ÎN LUME
В МИРЕ

A fost inventat primul prezervativ care conține o doză de medicament
Un prezervativ conceput să distrugă atât HIV, virusul
care declanșează SIDA, cât şi virusul papiloma uman
(HPV) va fi disponibil în magazine în lunile
următoare, produsul fiind dezvoltat de specialiștii
unei companii din Australia.
Testele au arătat că prezervativul este eficient în
99,9% din totalul cazurilor de HIV, herpes şi HPV,
anunță Mediafax. Firma australiană care a creat
acest produs, a inclus antiviralul, un ingredient activ
care combate infecțiile cu transmitere sexuală, în
lubrifiantul prezervativului.
Prezervativul conține microbicid în proporție de 0,5%, medicamentul fiind conceput special pentru a
combate HIV. Specialiștii au precizat că speră ca acest produs să reducă transmiterea HIV şi a altor boli
sexuale, fiind în același timp o formă de contracepție.
Produsul a primit aprobarea din partea agenției de reglementare a medicamentelor din Australia, putând fi
comercializat în magazine. Astfel, prezervativul, primul de acest tip, ar putea fi disponibil pe piață în lunile
următoare.
În Australia, cazurile de boli cu transmitere sexuală sunt în continuă creștere. Herpesul genital afectează
unul din opt australieni cu vârsta de peste 25 de ani, mulţi dintre aceștia neștiind că poartă infecția şi că o
transmit persoanelor cu care întrețin relații sexuale. De asemenea, numărul persoanelor diagnosticate cu
SIDA a crescut cu 10% în perioada 2012‐2013.
Sursa: http://e‐sanatate.md/News/3055/primul‐prezervativ‐care‐contine‐o‐doza‐de‐medicament‐ce‐
poate‐preveni‐infectiile‐cu‐transmitere‐sexuala‐inclusiv‐hiv
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Numărul persoanelor infectate cu HIV din Republica Moldova a crescut cu 13%
În primul semestru al anului curent, numărul
persoanelor infectate cu HIV din Republica
Moldova a crescut cu 13 la sută şi a constituit 418
persoane, inclusiv 122 de persoane ‐ în raioanele
de est ale ţării.
Infecţia cu HIV a fost confirmată în capitală la 58
persoane, în oraşul Tiraspol ‐ la 34, iar în
municipiul Bălţi ‐ la 33 de persoane. La Bender au
fost diagnosticate 25 de persoane cu HIV, în
raionul Rîbniţa – 31, iar în raionul Slobozia
infecţia cu HIV a fost confirmată la 18 persoane.
În acelaşi timp, cite o persoană infectată cu HIV a
fost depistată la Basarabeasca, Coşniţa, Leova şi Taraclia.
În prezent în ţară în proces de realizare se află 14 proiecte de prevenire a infecţiei cu HIV în rîndul
utilizatorilor de droguri injectabile, pentru femeile
care practică sexul comercial şi în rîndul bărbaţilor care practică sex cu bărbaţi.
sursa: moldpres.md

Алкоголь для ко‐инфицированных
пациентов с ВИЧ и ВГС опасен в любых дозах
Clinical Infectious Diseases в мае опубликовал исследование, посвященное изучению влияния
различных типов употребления алкоголя на риски развития фиброза печени у пациентов с ко‐
инфекцией вирусного гепатита С (ВГС) и ВИЧ. Вполне очевидным является факт того, что
употребление алкоголя негативно сказывается на состоянии печени у пациентов с ВГС и тем более с
ВИЧ/ВГС ко‐инфекцией. Однако влияние различных типов употребления алкоголя— от весьма
умеренного до выраженного, не было до сих пор изучено в деталях.
В исследовании, проводившемся с 2002 по 2010 годы, приняли участие 701 пациент с ко‐инфекцией,
1410 пациентов с ВИЧ‐моноинфекцией, 296 пациентов с ВГС‐моноинфекцией и 1158 не
инфицированных ВИЧ или ВГС. Употребление алкоголя измерялось шкалой AUDIT‐C, критерием
выраженного фиброза было значение более 3,25 по шкале FIB‐4.
Во всех категориях, выделенных по частоте и объему употребления алкоголя, распространенность
выраженного фиброза печени была наибольшей в группе ВИЧ/ВГС ко‐инфицированных лиц.
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После анализа и внесения поправок на вмешивающиеся факторы было установлено: для
эпизодического употребления, в сравнении с эпизодически употребляющими алкоголь без ВИЧ или
ВГС инфекции, отношение шансов развития выраженного фиброза составило 14,2 (95% ДИ, 5,91‐
34,0), для частого употребления — 18,9 (95% ДИ, 7,98‐44,8) и для употребления характерного для
алкоголизма — 25,2 (95% ДИ, 10,6‐59,7).
Результаты исследования демонстрируют, что даже умеренное употребление алкоголя несет
значительные риски для ВИЧ/ВГС ко‐инфицированных лиц, и мероприятиям по снижению рисков,
связанных с употреблением алкоголя, должно уделяться должное внимание.
Источник: http://arvt.ru/news/2014‐05‐26‐HCV‐HIV‐co‐infection.html
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ANUNȚURI
ОБЬЯВЛЕНИЯ

PLURAL+ MOLDOVA 2014: FILMEAZĂ! PREZINTĂ! SCHIMBĂ!

Tineri cineaşti şi fotografi sunt invitaţi să‐şi prezinte
lucrările până la 17 noiembrie 2014.
Chişinău, 17 iunie 2014—Organizaţia Internaţională
pentru Migraţie (OIM) şi Alianţa Civilizaţiilor (Iniţiativa
ONU) a lansat astăzi a 6‐ea ediţie a Concursului Foto şi
Video PLURAL + MOLDOVA pentru tinerii din Republica
Moldova.
Concursul PLURAL+ MOLDOVA, ediția 2014, este deschis pentru toţi tinerii în vârsta de 9‐25 de ani.
Obiectivul principal al concursului este să permită acestora să împărtăşească viziunile lor asupra migraţiei şi
diversităţii, dat fiind faptul că ei sunt cei mai buni promotori ai toleranţei şi integrării într‐o lume tulburată
de diviziuni. Participanţii sunt invitaţi să accelereze schimbarea prin intermediul creaţiei lor: filme scurte
sau fotografii despre migraţie, diversitate şi incluziunea socială.
„PLURAL+ MOLDOVA este o oportunitate excelentă pentru tineri să‐şi prezinte ideile autentice despre
probleme şi oportunităţile legate de migraţie. Tinerii sunt agenţi creativi ai schimbării şi pot veni cu o
reflectare a problemelor sociale dar şi cu soluţionarea acestora”, a spus Antonio Polosa, Şeful Misiunii OIM
în Republica Moldova.
Cineaştii pot produce filme de la 1 până 5 minute de orice gen sau stil (documentar, film artistic, desen
animat, etc.); iar fotografii sunt aşteptaţi să prezinte un set de până la 3 lucrări. Acestea trebuie să reflecte
subiecte legate de migraţie, respectarea drepturilor omului şi a demnităţii umane, principiul de toleranţa
zero faţă de orice formă de violenţă, dar şi promovarea coeziunii sociale între popoare şi confesiuni. După
expirarea datei limite pentru depunerea dosarelor, juriul competent va evalua lucrările în două secţiuni
separate – Video şi Foto. Câştigătorii vor fi anunțați și premiaţi în cadrul Galei de premiere, organizată
anual la 18 decembrie, cu ocazia Zilei Internaţionale a Migranţilor.
Participanţii sunt rugaţi să citească regulamentul concursului şi Întrebările Frecvente înainte de a
completa formularul de participare. Informaţiile despre concursul PLURAL+ MOLDOVA, ediția 2014, sunt
disponibile pe www.iom.md. Participanţii şi susţinătorii sunt bineveniţi pe pagina pe Facebook PLURAL+
MOLDOVA www.facebook.com/plural.moldova. Filmuleţe participante din anii precedenţi sunt disponibile
pe www.youtube.com/iommoldova.
Concursului Foto şi Video PLURAL + MOLDOVA, ediția 2014, este organizat în parteneriat cu Guvernul
Republicii Moldova, Organizaţia Naţiunilor Unite în Republica Moldova şi OWH Studio.
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КОНКУРС ПУБЛИКАЦИЙ ДЛЯ ЛЮДЕЙ УПОТРЕБЛЯЮЩИЕ НАРКОТИКИ
Союз организаций работающих в сфере
профилактики ВИЧ и снижения вреда (UORN)
сообщает,
что
Координационный
совет
Евразийской Сети Людей Употребляющих
Наркотики
(ЕСЛУН)
объявляет
конкурс
публикаций, для размещения на сайте ЕСЛУН.
В данном конкурсе могут принимать участие все,
кто относит себя к людям, употребляющим
наркотики.
За

лучшие

публикации

предполагаются вознаграждения.
Предлагаются на выбор следующие темы:
1. Как Я защитил права Людей употребляющих наркотики? ‐ Расскажите личную историю, как вам
удавалось отстаивать свои права или права людей из сообщества.
2. Моменты позитива ‐ У каждого свой момент позитива, попробуй описать его. Твои истории
станут частью мозаики, показывающей, что потребитель наркотиков – это, прежде всего, человек, в
жизни которого, как и у всех остальных людей, есть хорошие, добрые, позитивные моменты.
3. Также, предлагается написать статью на свободную тему интересную для Вас и сообщества
ЛУН ‐ Пишите, что, по вашему мнению, интересно Вам и сообществу. (рассказ, стихи, комикс и т.п.)
Оценивать качество статей, талант, актуальность и писательское мастерство будет независимое
жюри, сформированное из 5 людей употребляющие наркотики (являющихся членами ЕСЛУН) и 3
независимых экспертов в области журналистики
Для участия в конкурсе публикаций необходимо написать статью, заполнить анкету и отправить все
это по адресу: alena.asaeva@gmail.com.
Больше информации смотрите по ссылке : enpud.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

uorn.aids.md drognet.md

Uniunea pentru Prevenirea HIV
şi Reducerea Riscurilor

Iunie – Iulie 2014
№ 42

Centre de suport psiho‐social pentru persoanele
dependente de substanţe psihoactive
Localitatea
Denumirea
Chişinău
Centrul ”Pas cu Pas”

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

Bălţi

Centrul ”PULS”

Cahul

Centrul ”Pas cu Pas”

Tiraspol

Centrul "Точка опоры"

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”
Grup de suport reciproc pentru PTH

Petrecerea timpului liber (tenis de masă, jocuri
de masă, bibliotecă, activităţi la aer liber)

Grup de suport moral‐spiritual

Spălarea rufelor

Grup
de
suport
codependente;

pentru

persoane Maşină de cusut
Pachete alimentare

Grup informaţional
Consiliere juridical
Consiliere psihologică
Servicii de asistenţă social
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Organizaţii ce implementează Programe de Reducere a Riscurilor în RM
1. Asociaţia Obştească „Tinerele femei‐Cernoleuca”
Adresa: or. Donduşeni
Tel.: (0 251) 2‐51‐16
E‐mail: cojocaruvictoria@mail.ru
2. Asociația Obștească „Tinerii pentru Dreptul la Viaţă”, Bălţi
Adresa: mun. Bălţi
Tel./fax: (0 231) 6‐14‐72
E‐mail: protineret@yahoo.com
Web: www.tdvbalti.wordpress.com
3. Asociaţia Obştească „Împreună să salvăm viitorul”
Adresa: or. Făleşti,
Tel.: (0 259) 2‐34‐44,
E‐mail: oxana‐osoianu@mail.ru
4. ONG „Vis‐Vitalis”
Adresa: or. Ungheni
Tel.: (0 236) 2‐05‐53
Fax: (0 236) 2‐05‐52
E‐mail: iobada@mtc‐un.md
5. Centrul „Adolescentul”
Adresa: or. Orhei
Tel.: (0 235) 2‐23‐33
Fax: (0 235) 2‐12‐27
E‐mail: svetlana1151@rambler.ru
6. Asociaţia Obştească „Pentru Prezent şi Viitor” (fost ARS‐SIDA)
Adresa: mun. Chişinău
Tel.: (0 22) 52‐28‐58
Fax: (0 22) 49‐88‐00
E‐mail: nina_tudoreanu@yahoo.com
7. Asociaţia Obştească „Reforme medicale”
Adresa: mun. Chişinău
Tel./fax.: (0 22) 52‐03‐88
E‐mail: reforme_medicale@yahoo.com
8. Centrul de Informaţii „GenderDoc‐M”
Adresa: mun. Chişinău
Tel.: (0 22) 28‐88‐61/ 28‐88‐63
Fax: (0 22) 28‐01‐94
E‐mail: info@gay.md
9. Asociaţia Obştească „Viitorul Nostru”
Adresa: or. Rezina
Tel.: (0 254) 2‐46‐95 /2‐50‐92
E‐mail: icheptene@rambler.ru
10. Organizaţia Obştească “Viitorul Sănătos”
Adresa: or. Tiraspol
Tel./fax.: (0 533) 2‐66‐66
E‐mail: zdarov_budi@mail.ru
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Serviciile Programelor de Reducere a Riscurilor:
-

Informare, educare, comunicare
Schimb de seringi
Distribuirea prezervativelor, produselor dezinfectante şi igienice
Consiliere psihologică şi asistenţă socială
Suport juridic
Suport de la egal la egal
Acompaniament către:
9 programe de asistenţă a adicţiilor, inclusiv farmacoterapie cu metadonă
9 servicii de ocrotire a sănătăţii sexual‐reproductive
9 ajutor material
9 plasament temporar
9 suport în situaţii de violenţă
9 ...
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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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