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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
Mai 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
Мае 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

La Bălți au fost apreciate cele mai valoroase inițiative în răspunsul național
HIV/SIDA din nordul Republicii Moldova cu Premiul ”Panglica Roșie Nord”
Infecția HIV/SIDA reprezintă una dintre cele mai mari
provocări ale ultimelor decenii și este o problemă prioritară
de sănătate publică, atât la nivel global, cât şi la nivel
naţional.
În întreaga lume și deja pentru municipiul Bălți, luna mai
este marcată de numeroase activități de comemorare a
persoanelor decedate de SIDA, fapt născut de necesitatea
de a atrage atenția opiniei publice asupra emergențelor
asociate epidemiei HIV/SIDA, importanței conștientizării
riscului de infectare cu HIV, cunoașterii metodelor de transmitere și de protecție de acest virus, formării
unei atitudini tolerante față de persoanele care trăiesc cu HIV/SIDA, precum și sporirii accesului populației
la sevicii de prevenire, diagnostic și tratament.
O bună parte din activitățile de comemorare a persoanelor decedate de SIDA din Bălți au constituit parte a
Caravanei Auto ”Pentru Viață” organizate la nivel național de Asociația Obștească ”Inițiativa Pozitivă”
Organizatorul și gazda evenimentelor Caravanei auto pentru regiunea de nord a fost Asociaţia Obştească
„Tinerii pentru Dreptul la Viaţă”, Bălţi care a realizat un șir de activități și care au finisat cu Ceremonia de
decernare a premiilor organizațiilor active în domeniul HIV/SIDA din nordul Republicii Moldova cu genericul
”Panglica Roșie Nord”.
Premierea “Panglica Roșie” a constituit o ceremonie de acordare a premiilor pentru a onora inițiativa si
implicarea atât a organizațiilor/instituțiilor cât și a diferitor persoane activ implicate, care au obținut
rezultate remarcabile in activitatea lor de reducere a răspândirii si impactului virusului HIV. În această
ordine de idei, comisia de experţi a selectat 13 premianţi care au fost apreciați cu Premiul ”Panglica Roșie
Nord” – pentru cea mai valoroasă inițiativă și implicare în răspunsul național la HIV/SIDA a persoanelor și
comunităților din nordul Republicii Moldova.
Evenimentul a avut locjoi, 29 mai 2014 în sala festivă a Restaurantului Nistru din orașul Bălți.
La Ceremonie au participat o multitudine de invitați, printre care ‐ medicul șef sanitar de stat al mun.
Chișinău, reprezentanți ai Administrației publice locale Bălți, reprezentanți ai diverselor organizații și
instituții din tot nordul Republicii Moldova, participanții la ”Caravana Auto pentru Viață”.
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Totodată, invitații s‐au bucurat de numerele artistice ale interpretelor Nicoletta Fyo, Dara și ale formației
artistice ”Show balet Secret”.
Evenimentul a fost susținut de către Ministerul Sănătății Republicii Moldova, Ministerul Muncii, Protecției
Sociale si Familiei, Centrul de sănătate publica mun. Chișinău, Primăria mun. Bălti, Uniunea pentru
prevenirea HIV si reducerea riscurilor (UORN).

Reducerea Riscurilor funcționează – asigurați finanțarea!
În perioada 19‐20 mai 2014, în Chișinău, Moldova, a avut
loc primul Forum Regional „Reducerea riscurilor
funcționează – asigurați finanțarea” în contextul
consumului de droguri, ocrotirii sănătăţii şi apărării
drepturilor omului. Activitate organizată de către Rețeaua
Eurasiatică de Reducere a Riscurilor(EHRN) în cadrul
Programului Regional susţinut financiar de Fondul Global.
Scopul forumului constă în crearea unei platforme pentru desfășurarea discuțiilor consistente şi regulate
dintre activiștii și consumatoarii de droguri și reprezentanții guvernelor și organizațiilor internaționale, care
influiențează politicile naționale și internaționale din domeniul medical și asitența socială pentru
consumatorii de droguri, precum și domeniul drepturilor omului din țara de origine.
În cadrul Forumului au fost oferite informații cu privire la inițiativele regionale de advocacy, inclusiv a celor
ce vizează îmbunătățirea finanțarii Programelor de Reducere a Riscurilor: înființarea Comitetului Regional
de Reducere a Riscurilor, programul mici de granturi pentru comunitatea consumatorilor de droguri,
cercetarea care va evalua investițiile naționale în domeniul Reducerea Riscurilor. Una din temele centrale
ale Forumului a abordat promovarea drepturilor omului, în contextul politicii de droguri, în special,
combaterea violenței împotriva femeilor consumatoare de droguri.
Programa Forumului a insclus: discuții între reprezentanți ai organizațiilor comunității și donatorii
internaționali; întîlniri pentru împărtășirea experienței; seminare și training‐uri la următoarele teme:
abilități de comunicare, advocacy și management de proiect prin inițiative de auto‐organizare/inițiative
comunitare.
O parte semnificativă dintre cei aproape 150 de participanți la Forum a cuprins reprezentanți ai comunității
persoanelor consumatoare de droguri, lucrători, voluntari implicați în Programele de Reducere a Riscurilor
din țările Europei de Est și Asia Centrală. La Forum au fost invitați experți naționali și internaționali în
managementul și finanțarea sănătății publice, drepturile omului, reprezentanții ONU, precum și
reprezentanți ai structurilor guvernamentale responsabile pentru asistența medicală și socială a
consumatorilor de droguri.
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Международный день борьбы с гомофобией и трансфобией
Послание Исполнительного
Мишеля Сидибе

директора

ЮНЭЙДС

ЖЕНЕВА, 17 мая 2014—“Быть свободным – это не
просто сбросить свои цепи, но жить так, чтобы уважать
и укреплять свободу других”.
Нельсон Мандела напоминает нам, что достоинство
каждого из нас может быть гарантировано, только если мы принимаем свободу всех.
Мы обязаны уважать свободу каждого любить кого им хочется и свободу самовыражения. Лесбиянки, геи,
бисексуалы, трансгендерные и интерсексуальные люди (ЛГБТИ) демонстрируют необычайное мужество и
содействуют социальным преобразованиям.
Криминализация ЛГБТИ ставит целые сообщества в положение риска. Она исключает предоставление
жизненно важных услуг тем, кто нуждается в профилактике и лечении.
Недопустимо, что в 2014 году, когда у нас есть все необходимое, чтобы победить СПИД, мы продолжаем
бороться с предрассудками, стигмой, активной дискриминацией и законами, способствующими гомофобии, в
78 странах по всему миру.
И не просто на улицах, но и в залах суда, учебных аудиториях и медицинских учреждениях.
Стигма и дискриминация на основе сексуальной ориентации и гендерной идентичности способствуют
появлению новых ВИЧ‐инфекций.
Мы можем быть свободными, только если мы уважаем свободу ЛГБТИ – наших братьев и сестер.
Давайте идти дорогой к свободе вместе.
В этот Международный день борьбы с гомофобией и трансфобией я призываю всех и каждого бороться за
преобразования, с тем чтобы реализовать наше видение «ноль новых ВИЧ‐инфекций, ноль дискриминации и
ноль смертей вследствие СПИДа».
ЮНЭЙДС
Объединенная программа Организации Объединенных Наций по ВИЧ/СПИДу (ЮНЭЙДС) возглавляет и
вдохновляет мир для достижения единого видения: ноль новых ВИЧ‐инфекций, ноль дискриминации и ноль
смертей вследствие СПИДа. ЮНЭЙДС объединяет усилия 11 учреждений ООН – УВКБ ООН, ЮНИСЕФ, ВПП,
ПРООН, ЮНФПА, ЮНОДК, «ООН‐женщины», МОТ, ЮНЕСКО, ВОЗ и Всемирный банк – и тесно сотрудничает с
глобальными и национальными партнерами для обеспечения максимальных результатов при осуществлении
мер в ответ на СПИД. Вы можете узнать больше на сайте unaids.org или связавшись с нами через Facebook и
Twitter.
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E timpul să fii tu însuți!
A XIII‐a ediţie a Festivalului „Curcubeul peste Nistru” s‐a desfășurat la
Chișinău în periooada 13‐18 mai anul curent, sub genericul „E timpul să fii tu
însuţi!”
„Ajunge cu ipocrizia și fățărnicia, ajunge cu frica, prejudecățile și
stereotipurile, e timpul să ieși din dulap și neascunzîndu‐ți esența, să trăiești în
armonie cu sine și cu lumea înconjurătoare. Altfel vorbind, e timpul să fii tu
însuți, e timpul să fii fericit” – spune președintele Centrului de Informare
GENDERDOC‐M , Alexei Marcicov.
În acest an organizatorii au propus participanților să se implice în evenimente
diverse, toate ele fiind unite prin deviza comună „E timpul să fii tu însuți, e
timpul să fii fericit!”. Organizatorii festivalului au adresat comunității LGBT și societății în general o
chemare: „să fie ei înșiși”.
Aprope toate evenimentele, cu excepţia unei petreceri închise (la care jurnaliştilor toleranţi, în calitate de
reprezentanţi ai societăţii civile, şi nu a canalelor media), au foost îndreptate nu către comunitatea LGBT, ci
în exterior – spre societatea întreagă, comunică directoarea executivă a Centrului de Informaţii
GENDERDOC‐M, Anastasia Danilova.
Cu alte cuvinte, GENDERDOC‐M îndeamnă societatea să aprecieze imparţial informaţia totală şi veridică
oferită despre gay, lesbiene, bisexuali şi transgenderi. Acestui scop, după cuvintele coordonatoarei
programului „Lobby şi advocacy a drepturilor LGBT”, Angelica Frolov, îi servesc proiecţia publică a filmelor
documentare și discuțiile în aer liber.
Anul acesta nu a lipsit nici Marșul egalității „E timpul să fii tu însuți!”, care a permis societății să treacă
peste stereotipurile greșit formate șii a iimplicat oameni care au vorbit despre drepturile omului, egalitate
pentru toți și lupta cu discriminarea în toate formele ei.
Festivalul a găzduit și evenimente cu un conținut mai solid și informativ, ca atelierul „Abordarea critică a
normei” şi conferinţa „Este Moldova un stat lider din regiune în domeniul asigurării drepturilor LGBT?” la
care au fost invitați specialişti în domeniul drepurilor LGBT din ţările Parteneriatului Estic şi CSI, așa ca:
Raportorul Special al ONU privind libertatea religiei și a convingerilor, Heiner Bielefeldt, Comisarul
Consiliului Europei pentru Drepturile Omului, Nils Muiznieks, raportorul general al Adunării Parlamentare a
Consiliului Europei privind drepturile LGBT, membru al Parlamentului Ploniei, Robert Biedron (Polonia),
reprezentatntul Forumului European al grupurilor creștinelor LGBT și a Centrului Euroregional de Inițiative
Publice (ECPI) – Florin Buhuceanu (România).
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Asociaţiile obşteşti afirmă că Reducerea Riscurilor funcţionează
şi solicită suportul APL pentru prevenirea noilor cazuri de infectare cu HIV
Ziua internaţională de comemorare a persoanelor
decedate de SIDA, care mai este numită şi Ziua
Lumânărilor Aprinse, este una dintre cele mai importante
mişcări împotriva infecţiei HIV/SIDA.
Ziua lumânărilor aprinse este organizată în a treia
duminică din luna mai, se organizează pentru a onora
vieţile pierdute şi influenţează conştiinţa socială referitor
la HIV/SIDA. Ziua lumânărilor aprinse este mai mult decât
o simplă comemorare. Aceasta oferă oportunităţi pentru
dezvoltarea liderismului, politicilor de pledoarie,
parteneriatelor, mobilizarea comunităţii.
Anume în această ordine de idei, anul acesta, pentru a marca Ziua internaţională de comemorare a
persoanelor decedate de SIDA, Uniunea pentru prevenirea HIV şi Reducerea Riscurilor şi‐a propus să
sensibilizeze Administraţiiile publice locale din mun. Bălţi, mun. Chişinău, or. Orhei, or. Soroca şi or.
Donduşeni cu privire la importanţa suportului, inclusiv financiar oferit programelor de reducere a riscurilor
asociate consumului de droguri injectabile din bugetul local. Programele respective se implementează în
baza Strategiei Reducerea Riscurilor, care constituie o abordare de ocrotire a sănătăţii publice prin
intervenţiile de minimalizare a riscurilor de infectare cu HIV, hepatite virale, alte maladii sociale şi
reducerea consecinţelor nefaste ale consumului de droguri atît la nivel individual cît şi la nivel social.
La Bălţi, acţiunea de comemorare a persoanelor decedate de SIDA, în acest an cu genericul „Reducerea
Riscurilor funcţionează‐asiguraţi finanţarea” a fost organizată în parteneriat cu Primăria mun. Bălți și
Asociaţia „Tinerii pentru Dreptul la Viaţă” la data 16 mai 2014. În cadrul acţiunii, reprezentanţii asociaţiilor
obşteşti au iniţiat discuţii cu primarul, vice‐primarii, şefii de direcţii pentru a le convinge cu privire la
urgenţa şi importanţa susţinerii finaciare, cel puţin parţiale a activităţilor de profilaxie HIV în grupuri
specifice de populaţie – consumatori de droguri injectabile, persoane ce prestează servicii sexuale contra
plată, bărbaţi care întreţin relaţii sexuale cu alţi bărbaţi. Funcţionarii publici au dovadă de inţelegere a
situaţiei şi au asigurat suport şi implicare în asigurarea sustenabilităţii programelor de reducere a riscurilor
prin analiza posibilităţilor de alocare a resurselor finaciare în cadrul bugetului pentru anul 2014.
Programele de reducere a riscurilor asociate consumului de droguri injectabile în mun. Bălţi
funcţionează începînd cu anul 2000 şi anual oferă servicii de informare, consiliere şi suport pentru mai
mult de 1100 consumatori de droguri. Studiul de analiză cost beneficiu, realizat în anul 2012, a
demonstrat faptul că acest program, implementat în mun. Bălţi, or. Ungheni şi or. Făleşti prin serviciile
sale de schimb de seringi, oferire de prezervative şi consiliere a prevenit în perioada anilor 2007‐20011
peste 1000 cazuri noi de HIV la doar 50,5 USD investiţii per caz prevenit.
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ACȚIUNE de comemorare a peste 500 de bălțeni, UCIȘI de HIV/SIDA
Mai bine de 500 de locuitori ai orașului Bălți, care au murit
între anii 1992‐2013 răpuși de HIV/SIDA și bolile asociate,
au fost comemorate în „capitala de nord”. Acțiunea a fost
organizată de membrii și voluntarii Asociației „Tineri
pentru Dreptul la Viață”, în centrul localității, în fața
sediului Primăriei Bălți, informează HotNews.md.
Acțiunea a cuprins un șir de activități, inclusiv desene pe
asfalt și graffiti; concursuri de întrebări și răspunsuri pe
tema HIV/SIDA; discuții publice despre situațiile de risc în
contextul HIV/SIDA ș.a. Un „Marș al lumânărilor aprinse” a fost organizat în centrul localității în vederea
sensibilizării opinia publică în legătură cu problematica HIV/SIDA în localitate.
Acțiunea de comemorare a victimelor HIV/SIDA este parte a Caravanei Auto „Pentru Viață”, organizată la
nivel naţional de Asociația „Inițiativa Pozitivă”. În regiunea de nord, implementatorul activităților este
Asociaţia „Tinerii pentru Dreptul la Viaţă”. Până la finele lunii mai, în Bălți vor fi organizate câteva
traininguri, precum și o ceremonie de premiere („Panglica Roșie Nord”) a celor mai active organizații
neguvernamentale și instituții din nordul țării în domeniul prevenirii HIV/SIDA.
Municipiul Bălți rămâne localitatea cu cei mai multe persoane bolnave de SIDA – 1054 de oameni. În
ultimele două decenii, în „capitala de nord”, SIDA a ucis peste 500 de persoane, potrivit datelor Asociației
„Tineri pentru Dreptul la Viață”.
În R. Moldova, maladia SIDA a făcut în jur de 1800 de victime umane. Potrivit datelor oficiale, în R. Moldova
sunt puțin peste 8500 de purtători ai virusului HIV, dar, se presupune că numărul real al acestora ar fi de
două ori mai mare.

ZIUA INTERNAȚIONALĂ
DE COMEMORARE A PERSOANELOR DECEDATE DE HIV/SIDA LA CHIȘINĂU
Anual, în a 3‐a duminică a lunii mai, comunitatea internaţională
comemorează persoanele decedate de SIDA. Această zi comemorativă
prezintă o oportunitate de a demonstra voinţa şi dorinţa întregii
comunităţi de a contracara infecţia HIV şi de a susţine persoanele care
trăiesc cu HIV. Această infecţie, atât în Republica Moldova, cât şi în
mun. Chişinău, prezintă o problemă prioritară de sănătate publică, ne
priveşte pe toţi şi pe fiecare în parte, şi în lipsa unui control permanent asupra ei , poate provoca daune
simţitoare socio ‐ economice şi psiho‐ emoţionale.
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Situaţia epidemiologică la infecţia HIV se menţine tensionată şi în mun. Chişinău. Până la 01.01.2014 în
municipiu sunt înregistrate cumulativ 1450 persoane infectate cu HIV, inclusiv în anul 2013 – 103 cazuri noi.
Răspunsul societăţii la HIV/SIDA se realizează prin implimentarea Programului Naţional şi programelor
teritoriale de prevenire şi control a infecţiei HIV/ SIDA şi a infecţiilor cu transmitere sexuală pentru a. 2011
– 2015, altor programe educaţionale şi de sănătate. În comun cu instituţiile de sănătate din municipiu,
Asociaţia Obştească „Pentru prezent şi viitor” realizează activităţi de prevenire a infecţiei HIV/SIDA în
mediul grupurilor vulnerabile.
În ajunul zilei internaţionale de comemorare a persoanelor decedate de SIDA ( Ziua lumânărilor aprinse),
asociația a organizat un şir de activităţi de sensibilizare a opiniei publice printre care şi întălniri la nivel de
APL. La 08.05.14 a avut o întâlnire cu şeful cabinetului primarului municipului Chişinău, Lilian Carp, cu care
s‐au discutat problemele existente în cadrul ONG‐lui, referitor la spaţiul necesar pentru desfăşurarea
activităţilor.
La 16 mai 2014 la sfârşitul zilei de muncă, în holul Primăriei mun. Chişinău s‐a instalat un banner cu
genericul “Reducerea Riscurilor funcţionează ‐ asiguraţi finanţarea”, iar un grup de membri ai ONG ‐ ului
au întâmpinat funcţionarii cu materiale informaţionale, acestora le‐au fost înmânate panglice roşii
explicând semnificaţia acestui simbol, scopurile programului şi necesitatea de stabilire a relaţiilor de
parteneriat. Dezvoltarea relaţiilor de parteneriat fiind impuse de necesităţile stipulate în Programul
municipal de prevenire şi control a infecţiei HIV/SIDA, aprobat prin Decizia Consiliului Municipal.
Funcţionarii Primărei au fost deschişi spre dialog, iar noi, membrii AO sperăm că prin acţiunea desfăşurată,
au devenit mai vizibili, şi astfel s‐ar putea, ulterior, stabili acel parteneriat de colaborare necesar pentru
atingerea scopurilor propuse.
Sursa: http://www.ppv.md/ro/evenimente/ziua‐interna%C8%9Bional%C4%83‐de‐comemorare‐persoanelor‐decedate‐de‐hivsida

Ziua Lumânărilor Aprinse la Orhei
La 16 mai, anul curent în orașul Orhei s‐a desfășurat
Acțiunea comunitară „Ziua Lumînărilor aprinse”.
Activitatea a fost organizată de către 9 angajați și 40
voluntari bravi ai Centrului „Adolescentul”, băieți și fete
cu vîrstă cuprinsă între 13‐20 ani, studenți și elevi ai
gimnaziului M. Eminescu și Colegiului Medical, dar și din
instituțiile rurale de învățămînt.
De dimineață, voluntarii și‐au propus să atragă atenția locuitorilor orașului, în special a tinerilor, prin
intermediul unui dans flash‐mob, după care au fost distribuite mai mult de 600 materiale informaționale cu
genericul: „Ești în risc?”, „Testează‐te la HIV”, „Cărți pentru fete istețe și băieți isteți”, „cărți de vizită” și
panglici roșii – simbol al solidarității.
La fel persoanele contactate au participat într‐un sondaj cu referire la cunoștințele despre HIV, s‐a adeverit
că 80% dintre respondenți (din numărul total de 200 de tineri) nu cunosc toate căile de transmitere a
infecției HIV, si nici nu știu unde ar putea face un test la HIV. Pentru cei cointeresați se făceau explicații
mult mai detaliate cu referire la testarea la HIV.
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Nu au lipsit și activitățile creative, astfel toți doritorii au avut posibilitatea să‐și expună părerea on‐line (pe
rețeaua de socializare – facebook, pagina asociației), pe parcursul zilelor 12.05 ‐ 16.05, în cadrul
Concursului celor mai reușite mesaje de îndemn și de nondiscriminare a persoanelor HIV infectate.
„Rămâneți oameni! SIDA nu se transmite prin omenie!” Corina Erhan și „Compasiunea este apa care stinge
focul de discriminare.” Molly Cowden sunt doar citeva dintre mesajele participante în concurs. Acestea au
fost culese și plasate pe un baner, ca toți doritorii să participe la selectarea premianților. Din numărul total
de 11 mesaje doar cinci au fost premiate.
Culminația activității s‐a desfășurat prin scrierea a 80 de mesaje pe baloane, cu conținut pătrunzător și
pline de optimizm pentru cei infectați de HIV, după care onorarea persoanelor decedate de SIDA printr‐o
„Minută a tăcerii” și în final lansarea baloanelor în cer.
Evenimentul nu ar fi fost atît de atractiv și de divers, dacă nu se implicau și partenerii locali: APL or. Orhei,
Centrul de Tineret, Colegiul Medical, Centrul de Sănătate Prietenos Tinerilor, Cabinetul de consiliere
voluntara și Centrul de Sănătate Publică.

Ziua Lumânărilor Aprinse la Dondușeni
La 9 mai, ziua Europei, Asociația obștească
„Tinerele femei Cernoleuca” a realizat o
acțiune comunitară dedicată Zilei de
comemorare a persoanelor decedate de SIDA,
denumită „Generația sănătoasă ‐ ești informat
ești protejat!”. Activitățile din cadrul acțiunii au
fost desfășurate în Zona de odihnă și pe Piața
centrală (Consiliul Raional) a orașului Dondușeni, cu implicarea a mai mulți actori sociali: Consiliul Raional,
Secția Cultură, Centrul de Sănătate Prietenos Tinerilor și Primăria or. Dondușeni.
Organizatorii, angajații și voluntarii instituțiilor sus menționate au desfășurat diverse activități creative cu
scop de a informa comunitatea și sensibiliza opinia publică cu privire la riscurile de infectare cu HIV, în
special pentru grupurile cu risc sporit de infectare. Mai mult de 30 de tineri au participat la Concursul
Desenilor dedicat tematicii de comemorare a persoanelor decedate de SIDA. Tinerii au avut posibilitatea să
aleagă unde vor desena, astfel au fost realizate desene pe asfalt, iar pentru cei mai îndrăzneți – pe maiouri.
Participanții concursului, peste 300 de tineri au beneficiat de sesiuni interactive de informare și materiale
informaționale, oferite de echipele de voluntari outreach.
În seara aceleiași zile, adolescenții și tinerii au fost invitați să aprindă lumînări în memoria persoanelor
decedate de SIDA, creînd cu ele simbolul solidarității – panglica roșie. Doritorii au avut posibilitatea să
noteze slogane și mesaje de susținere și solidaritate persoanelor ce trăiesc cu HIV și familiilor afectate de
SIDA, pe lampioane care într‐un tîrziu au fost lansate în cer.
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Evenimentul a fost unul inedit, adunînd tineri din mai mult de 12 clase liceale. Tinerii fiind entuziasmați de
ceea ce se întîmplă, au făcut poze pe fonul panglicii și s‐au implicat la maximum în activitățile propuse.
Activitatea a fost realizată cu suportul proiectului regional UNICEF și Uniunii Europene “Sporirea
capacităților actorilor nonguvernamentali în prestarea serviciilor de consiliere și testare voluntară pentru
adolescenții și tinerii cu risc sporit de infectare cu HIV”.

La Orhei a fost solicitat suportul APL
pentru prevenirea noilor cazuri de infectare cu HIV
De ziua comemorării persoanelor ce au decedat de SIDA, angajații Centrului
„Adoolescentul”, au realizat o masă rotundă cu genericul „Reducerea Riscurilor
funcţionează‐asiguraţi finanţarea”, scopul căreia constă în a face un apel către
autorităţile locale cu privire la acordare suportului financiar pentru anul 2015 în
susţinerea programului naţional de reducere a riscurilor. Activități similare au
fost desfășurate în această zi în diverse localități din întreaga țară cu suportul
Uniunii Organizațiilor pentru prevenirea HIV şi Reducerea Riscurilor.
Evenimentul de la Orhei a întrunit diverși participanți: reprezentanţi ai Administrației Publice Locale de
nivel I şi II, prestatori de servicii pentru tineri şi adolescenţi, cît şi reprezentanţi ai societăţii civile.
Primarul Vitalie Colun a asigurat susţinerea și în continuare a Centrului „Adolescentul”, menţionînd că este
conştient şi recunoscător faţă de munca realizată de activiștii din sectorul neguvernamental în direcţia
reducerii riscurilor si promovării modului sănătos de viață. În plus, a anunţat că va discuta la una din
şedinţele Consiliului Orăşenesc, posibilitatea de a aloca fonduri din bugetul local pentru susţinerea
instituţională a centrului “Adolescentul”.
Maria Obadă, specialist în cadrul Direcţiei de Învăţămînt, Tineret şi Sport Orhei a susţinut acelaşi punct de
vedere atît din parte direcţiei pe care o reprezintă, cît şi din partea Centrului de Tineret, activitatea căruia o
coordonează. Suportul pentru anul 2015, în domeniul profilaxiei HIV și a comportamentelor cu risc sporit
de infectare în rîndul tinerilor, va fi bugetat și exprimat prin realizarea a cîtorva acţiuni comunitare de
sensibilizare.
Oleg Caminschii, directorul Centrului de Sănătate Prietenos Tinerilor, la fel a vorbit despre importanţa
menţinerii a astfel de serivicii în raion cu suportul bugetului local, parţial pentru început, deoarece lipsa
finanțării, care va apărea o dată cu plecarea Fondului Global, va duce la înrăutățirea situației în ceea ce
privește infecția HIV. Acest fapt a fost confirmat prin cifre şi statistici de către Petru Cristalov, medic
epidimiolog or. Orhei. Dînsul susține că lipsa serviciilor specializate pentru grupurile cu risc sporit de
infectare poate duce la un impactul negativ asupra sănătății publice, atenţionînd că la moment infecția HIV
are prevalență de răspîndire în special în mediul rural, ceea ce semnifică necesitatea unui efort sporit și
implicare din partea Consiliului Raional.
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Sporirea accesului consumatorilor
de droguri injectabile la farmacoterapia cu metadonă
La 6 mai 2014, a avut loc atelierul de lucru ”Sporirea
implicării consumatorilor de droguri injectabile în
cadrul programelor de farmacoterapie cu metadonă
implementate în RM”, realizat de către Uniunea
pentru Prevenirea HIV și Reducerea Riscurilor
(UORN) în cadrul proiectului „Sporirea durabilităţii
financiare şi a capacităţii de implementare a
programelor de reducere a riscurilor din republica
Moldova”, cu suportul financiar al Fundației Soros
Moldova.

Scopul întrunirii a constituit în elaborarea strategiei de sporire a implicării consumatorilor de droguri
injectabile în farmacoterapia cu metadonă.
În cadrul atelierului de lucru au fost implicați personalul Programelor de reducere a riscurilor şi
Programelor de tratament de substituție cu metadonă din Bălţi şi Chişinău, foști pacienți ai farmacoterapiei
cu metadonă, foști clienți ai Programelor de reducere a Rrscurilor, reprezentanți ai Dispensarului
Republican de Narcologie, ai Serviciului Narcologic SCM Bălţi, organizații neguvernamentale din toată
Republica Moldova care activează în domeniul respectiv.
La eveniment s‐au discutat aspectele medicale şi psiho‐sociale ale implementării farmacoterapiei cu
metadonă în RM, inclusiv prevederile noului Protocol, rezultatele implementării programului
farmacoterapiei cu metadonă în RM, rezultatele cercetării operaţionale privind opinia clienților
Programelor de Reducere a Riscurilor și opiniei pacienților farmacoterapiei cu metadonă (FTM) din mun.
Bălți și Chișinău referitor la terapia de substituție.
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ÎN LUME
В МИРЕ

Американка отмечает 30‐летие жизни с ВИЧ запуском проекта «30/30», в
рамках которого будут построены 30 медицинских центров для людей,
живущих с ВИЧ/СПИДом
Американка Джули Льюис вместе со своим сыном
Райаном
Льюисом,
известным
диджеем,
фотографом, музыкантом и обладателем премии
«Грэмми», объявили о старте благотворительного
проекта «30/30», в рамках которого они собираются
построить 30 медицинских центров по всему миру
для людей, живущих с ВИЧ/СПИДом. Таким образом
сын и мама отмечают 30 лет жизни с того момента,
как Джули Льюис была заражена ВИЧ‐инфекцией.
Джули Льюис стала ВИЧ‐позитивной в 1984 году после переливания крови, которое было
необходимо ей после сложных родов, во время которых она родила первого ребенка. После
случившегося врачи говорили о возможных 3‐5 годах жизни женщины. Вопреки всему Джули Льюис
жива до сих пор. Кроме того, имея ВИЧ‐положительный статус, Джули не побоялась родить еще
двоих детей, каждый из которых на тот момент обладал 25%‐ной вероятностью родиться ВИЧ‐
положительным. Но судьба снова была благосклонна и дети появились на свет совершенно
здоровыми.
«Я благодарна судьбе, за то, что живу до сих пор», — признается Джули. «Но я хочу сделать что‐то
особенное в память о тех, кто не справился с этой болезнью и ушел из жизни, и конечно же для тех,
кто вынужден бороться с ВИЧ/СПИДом каждый день».
Первым объектом, который построят Джули и Райн Льюис на деньги инвесторов и спонсоров, будет
медицинский центр в Малави, небольшом государстве в Восточной Африке.
Источник: http://positivepeople.md/amerikanka‐otmecaet‐30‐letie‐jizni‐c‐hiv‐zapuskom‐blagotvoritelinogo‐proekta/
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Российская вакцина против ВИЧ будет готова к испытаниям в этом году
Опытный образец российской вакцины против
ВИЧ будет разработан к концу 2014 года,
сообщила глава министерства здравоохранения
РФ Вероника Скворцова.
«Российская Федерация уделяет большое
внимание развитию научных направлений с
выработкой современных средств профилактики
ВИЧ‐инфекции. Один из таких опытных образцов
российской вакцины против ВИЧ‐ инфекции
будет подготовлен уже к концу этого года и вступит в фазу клинических исследований», — сказала
она в ходе Четвертой конференции по вопросам ВИЧ/СПИДа в Восточной Европе и Центральной
Азии.
Она также сообщила, что в России разрабатываются современные препараты, которые позволят
остановить ВИЧ‐инфекцию на ранних стадиях заболевания.
Глава Роспотребнадзора Анна Попова, со своей стороны, отметила, что Россия за три года направит в
страны СНГ для реализации мероприятий по борьбе с ВИЧ‐инфекцией и СПИДом более 200
миллионов рублей.
«Сейчас реализуется проект на 2013‐2015 годы в направлении помощи странам СНГ в борьбе со
СПИДом на сумму более 220 миллионов рублей,»‐ сказала она в ходе конференции.
По словам Поповой, ВИЧ диагностируется сейчас в каждой стране мира. Она отметила, что ежегодно
в мире от ВИЧ/СПИДа умирают около 1,5 миллиона человек, инфицируются порядка 2 миллионов
человек.
Вирусологи уже несколько десятилетий пытаются раскрыть тайны вируса иммунодефицита человека
и его «кузенов», заражающих животных. За это время ученые успели создать несколько десятков
препаратов, замедляющих развитие вируса, а также экспериментальные версии вакцин от ВИЧ, но
полноценной защиты человека от существующих штаммов «чумы 20 века» пока создать не удалось.
Источник http://ria.ru/studies/20140512/1007432135.html#ixzz31ffX5q6C
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ANUNȚURI
ОБЬЯВЛЕНИЯ

Concurs pentru sub‐sub‐recipenți în realizarea Programului Regional EHRN
„Reducerea riscurilor funcționează – asigurați finanțarea”

PROGRAMUL REGIONAL „REDUCEREA RISCURILOR
Programul
regional
„Reducerea
riscurilor
funcționează – asigurați finanțarea” a fost elaborat
de Rețeaua Eurasiatică de Reducere a Riscurilor
(EHRN) ca răspuns invitației din partea Fondului
Global pentru Combaterea SIDA, Tuberculozei și
Malariei de a participa la testarea noului model de
finanțare, elaborat în cadrul reformei Fondului
Global.
În conformitate cu Planul Strategic pentru anii
2010‐2014, elaborat de către membrii EHRN, Programul Regional este focusat pe reducerea ratei de
dezvoltare a epidemiei HIV în Europa de Est și Asia Centrală, prin sporirea procesului de advocacy în
reducerea riscurilor. Una dintre cele mai importante activități ale programului este consolidarea
comunităților de oameni care consumă droguri, inclusiv a celor care trăiesc cu HIV.
Scopul acestui concurs este alegerea partenerilor locali ‐ sub‐sub‐recipienților Programului Regional din
rândul persoanelor care consumă droguri, inclusiv clienți ai programelor de substituție cu opioide în cinci
țări: Belarusia, Georgia, Moldova, Kazastan, Tadjichistan care își v‐or asuma responsabilitatea pentru:
-

efectuarea cercetărilor privind accesibilitatea serviciilor de reducere a riscurilor;
definirea priorităților în dezvoltarea reducerii riscurilor;
sprijinirea, atât în cadrul programului, cât și după finalizarea acestuia, a procesului de advocacy de
către comunitatea de oameni care consumă droguri, pentru asigurarea investițiilor strategice și
stabile în programele de reducere a riscurilor din țările lor.

Acest concurs este deschis doar pentru următoarele organizații și grupuri de inițiativă:
-

organizațiile comunităților persoanelor consumatoare de droguri: organizații non‐profit înregistrate
legal, nu mai puțin de 50% din angajații căreia sunt persoane consumatoare de droguri, care au
dreptul și posibilitatea de a participa în mod semnificativ în procesul de luare a deciziilor strategice
și operaționale în activitatea organizației;
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grupurile de inițiativă a consumatorilor de droguri care există de cel puțin 6 luni și care activează
stabil, care nu au nici o înregistrare juridică, ai căror lideri sunt persoane consumatoare de droguri și
aproximativ 80% dintre care sunt persoane consumatoare de droguri.

Formularul de cerere completat și setul de documente necesare trebuie să fie expediate la adresa de e‐mail
apply@harm‐reduction.org marcat "Cerere de SSR.
Timpul limită de depunere a cererilor este 19 iunie 2014, ora 18.00 (ora Vilnius).
Mai multe informații despre concurs
proposals‐ssr

găsiți la adresa http://www.harm‐reduction.org/ru/library/call‐

Programul regional „Reducerea riscurilor funcționează – asigurați finațarea”, realizat de Rețeaua
Euroasiatică de Reducere a Riscurilor (EHRN) este implementat în Republica Moldova de către Uniunea
pentru Prevenirea HIV și Reducerea Riscurilor (UORN).
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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”

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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