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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 Martie 2013, 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 Марта 2013 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
În mun. Bălți a fost lansată activitatea primului grup de suport
pentru femeile consumatoare de droguri injectabile
Deși se consideră că consumul de droguri și dependențele asociate lui
sunt în mare parte problema bărbaților, circa 20% din totalul
consumatorilor constituie femei. Este o realitate a lumii întregi și a
Republicii Moldova în parte. Starea de vulnerabilitate a femeilor în raport
cu cea a bărbaților este mai profundă, marcată de un număr mai mare de
riscuri, de etichetare și discriminare dublă, de acces redus la servicii de
asistență medicală și socială. În contextul unei comunități prietenoase,
celui al Asociației "Tinerii pentru Dreptul la Viață", Bălți a fost luată decizia
de a organiza activitatea primului grup de suport reciproc pentru femeile consumatoare de droguri
injectabile din mun. Bălți. La data de 25 martie, au răspuns pozitiv invitației 12 femei, toate mame și soții,
motivate de dorința de a depăși situația de oroare în care s-au pomenit. Susținute de activistele Asociației
"Tinerii pentru Dreptul la Viață", Bălți participantele la grup și-au stabilit obiective, au planificat activitatea
pentru următoarea perioadă de timp, au stabilit domeniile prioritare. Dar cel mai important moment,
probabil a constituit faptul că au pus bazele unei modalități eficiente de susținere reciprocă, care va fi
perpetuată în cadrul Programului de Reducere a Riscurilor implementat de Asociația "Tinerii pentru Dreptul
la Viață", Bălți.
Această inițiativă este dezvoltată în cadrul proiectului de parteneriat al Rețelei Euroasiatice de Reducere
a Riscurilor și a Uniunii pentru Prevenirea HIV și Reducerea Riscurilor din Moldova "Fortificarea
capacităților ONG-urilor la nevoile în creștere ale femeilor consumatoare de droguri", susținut financiar
de Uniunea Europeană.
Sursa: www.tdvbalti.wordpress.com

O femeie este fericită atunci cînd copilul ei este fericit!

,,O femeie este fericită atunci cînd copilul ei este fericit!" așa a sunat
sloganul activitatăţii de fundraising din 7 martie 2013. Această
actvitate a început cu mult înainte. Timp de o lună voluntarii CSPT
"ATIS" şi Asociației "Tinerii pentru Dreptul la Viață" Bălți au
confecționat felicitări cu mult intuziasm și plăcere, pentru sărbătoarea
de 8 Martie, "Ziua internaţională a FEMEII". În ziua de 7 martie, trei
grupe de voluntari au participat la o activitate cu genericul ,,Misia
Imposibilă”.
Activitatea respectivă a inclus cinci sarcini pentru fiecare achipă:
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1.
2.
3.
4.
5.

Participanții să zîmbească tuturor;
Fă fotografieze o mamă cu un copil și trei bărbați cu flori;
Să facă cadou o felicitare unei persoane de genul femenin;
Să aducă o floare obținută gratis;
Să vîndă felicitările confecționate.

Astfel, timp de o oră au fost colectați 389 lei, suma data va contribui la
organizarea Zilei Internaționale a Copilului, pentru copiii beneficiarilor
asociației.
Impresiile pe care le-au avut atît voluntarii cît şi oamenii care au
contribuit prin procurarea felicitărilor au fost unice. Mesajul "O femeie este fericită atunci cînd copilul ei
este fericit! " a impresionat profund oamenii din stradă. Cel mai plăcut probabil a fost faptul că au avut
posibilitatea de a ajuta copiii şi de a face o surpriză plăcută femeii iubite prin faptul că au procurat o
felicitare originală şi neobişnuită.
,, În lume este bine să faci bine. Activitatea de azi ne-a făcut să ne simțim utili deoarece este foarte frumos
să faci ceva plăcut persoanelor din jurul tău. Suntem bucuroși că suntem voluntari activi!” (Arina, 20 ani)
,,Super, nemaipomenit!!! Am primit satisfacție de la activitate. Oamenii implicați au fost foarte impresionați
și bucuroși că pot ajuta copiii prin intermediul activității date. Au fost impresionați de felicitările
confecționate de voluntari.:-)” (Ana, 22 ani)
Sursa: www.tdvbalti.wordpress.com

24 martie – Ziua Mondială de Prevenire și Profilaxie a Tuberculozei
„Oprim tuberculoza în timpul generaţiei noastre" este genericul campaniei pentru anul 2013, stabilită de
către Organizaţia Mondială a Sănătăţii pentru Ziua mondială de combatere a tuberculozei - 24 martie. Ziua
de 24 martie este marcată în întreaga lume şi comemorează ziua în care doctorul Robert Koch, în 1882, a
descoperit bacilul care îi poartă numele şi care produce tuberculoza.
Sloganurile abordate în fiecare an, cu acest prilej, rimează cu prioritatea de moment a perioadei respective,
în ceea ce priveşte lupta împotriva tuberculozei. Ziua de 24 martie semnalează anual faptul că tuberculoza
încă este o problemă majoră de sănătate publică, constituind o ocazie unică de a atrage atenţie asupra
problemelor complexe medicale şi sociale provocate de această boală, precum şi posibilitatea de a analiza
şi comunica politica naţională de măsuri în vederea prevenirii şi combaterii acestei afecţiuni.
Pe parcursul ultimilor 15 ani, în întreaga lume, s-au depus eforturi enorme pentru a reduce povara
tuberculozei, a micşora răspîndirea şi a asigura controlul acesteia. Astfel, la nivel mondial, au fost trataţi cu
succes peste 40 milioane de pacienţi cu tuberculoză în baza programului DOTS şi au fost salvate peste 6
milioane de vieţi omeneşti.
Republica Moldova este regăsită în rîndul celor 18 ţări, care se confruntă cu o povară înaltă determinată de
tuberculoză şi printre cele 27 de ţări cu o povară înaltă de tuberculoză multidrogrezistentă (MDR TB).
Reieşind din situaţia creată, Republica Moldova tinde să-şi orienteze toate eforturile în lupta împotriva
tuberculozei. Drept urmare, numărul bolnavilor de tuberculoză în Republica Moldova se menţine constant
în ultimii ani. Cel mai înalt nivel de tuberculoză a fost înregistrat în 2005 - 133,9 la 100 mii populaţie sau
5632 pacienţi, ca începînd cu anul 2006 să fie observată o scădere continuă pînă la 114,9 la 100 mii
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populaţie sau 4686 cazuri către finele anului 2012 (datele includ şi malul stîng al Nistrului). Cea mai mare
incidenţă de îmbolnăviri, în raioanele de pe malul drept al Nistrului, se atestă în raionul Călăraşi – 156 de
bolnavi la 100 de mii populaţie. Acesta este urmat de raioanele Orhei, Străşeni, Rezina, Anenii Noi,
Şoldăneşti, Făleşti. Incidenţa îmbolnăvirilor în aceste raioane variază între 100 şi 150 de bolnavi la 100 mii
populaţie. O incidenţă mică a tuberculozei se menţine în cîteva raioane din nordul Moldovei – Briceni,
Edineţ şi Ocniţa. Mai gravă este situaţia epidemiologică în raioanele din stînga Nistrului. La Rîbniţa, în
2012, la 100 mii de populaţie, reveneau aproximativ 218 bolnavi de tuberculoză. Urmează raionul Slobozia
cu 198 de bolnavi la 100 de mii de locuitori, Bender – 133 la 100 de mii, Dnestrovsc – 128 de bolnavi la 100
de mii, Camenca şi Tiraspol – cu peste 120 de bolnavi la 100 mii populaţie.
Informație detaliată la link-ul: http://pas.md/libview.php?l=ro&idc=3&id=1429

Infectaţi cu HIV şi omorîţi de societate.
Povestea cutremurătoare a unei familii ucise de indiferenţa celor din jur VIDEO

Într-o zi, oamenii dintr-un sat din raionul Cahul au fost chemaţi la Casa
de cultură. Li s-a spus că o familie este infectată cu HIV şi că ar fi bine
să se protejeze. S-a întîmplat acum şapte ani. Doar că ceea ce la prima
vedere părea un simplu gest informativ, s-a dovedit a fi o tragedie.
Familia a fost ignorată cu desăvîrşire. Ambii părinţi au murit, iar doi
copii au rămas singuri pe lume.
Despre Tatiana şi Alexandru toată lumea îşi aminteşte numai de bine.
"Fratele a făcut cunoştinţă în 1998 cu doamna Tatiana. Au dus o viaţă
normală, s-au înţeles", a spus fratele lui Alexandru, Ion.
"Foarte uniţi. Se stimau unul pe altul. Întotdeauna erau veseli", a
menţionat sora lui Alexandru, Zinaida.
"Era o familie care are copii, casă, gospodărie", a explicat psihologul Svetlana Ciobani.
Sora lui Alexandru, Maria, declară că Tatiana şi Alexandru au fost buni gospodari: "Au avut oi, vacă. Şi-au
întreţinut familia".
Nimeni dintre săteni nu vrea să vorbească, însă, despre ultimii ani din viaţa lor. "Nu pot să vorbesc", a
afirmat o femeie.
Sătenii şi-au schimbat atitudinea faţă de acest cuplu, după ce au aflat că sunt infectaţi cu HIV. Alexandru s-a
infectat la muncă, în străinătate. Doar că diagnosticul i-a fost pus cu mult mai tîrziu.
"Sarcina Tatianei a dus la aflarea diagnozei. În timpul sarcinii se face testarea, se face diagnosticul", a
precizat psihologul.
În mod normal, rezultatele testelor celor doi soţi urmau să fie confidenţiale. Doar că vestea s-a răspîndit
rapid prin tot satul.
"Despre faptul că sunt bolnavi a aflat tot satul. Oameni erau interesaţi să ştie cine e cu aşa boală şi din
momentul în care s-a aflat am rămas pătaţi", povesteşte fratele Ion.
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"Comunicarea, brusc, s-a întrerupt cu majoritatea din prieteni. Nimeni nu deschidea poarta, nimeni nu
intra. Nimeni nu cerea nimic, cum este primit la sat şi chiar dacă împrumuta ea de la cineva, toţi spuneau,
nu trebuie să-mi întorci", a declarat Svetlana Ciobani.
Video
la
link-ul:
http://www.publika.md/infectati--cu-hiv-si-omorati-de-societate--povesteacutremuratoare-a-unei-familii-ucise-de-indiferenta-celor-din-jur-video_1330441.html

ÎN LUME
В МИРЕ
Глобальный фонд уходит. Как лечить ВИЧ-позитивных?
Через два года белорусскому государству придется взять на себя
программы по лечению и профилактике ВИЧ-инфекции. Опыт
подготовки Украины и России к прекращению зарубежного
финансирования, изучает «Завтра твоей страны».
Без поддержки Глобального фонда рухнет система профилактики
Пока в Беларуси лечение ВИЧ-позитивных и помощь наркозависимым
почти полностью финансирует Глобальный фонд по борьбе со
СПИДом, туберкулезом и малярией.
В Украине фонд оплачивает лечение совместно с правительством. В 2012 году госбюджет покрывал
около половины расходов. Правительство планирует через 2-3 года полностью закупать лекарства за
счет госбюджета.
Однако в Украине большинство антиретровирусных препаратов — это генерики (непатентованные
лекарства, являющиеся воспроизведением оригинальных препаратов ). Они стоят в несколько раз
дешевле лекарств, выпускаемых разработавшими их фирмами). Это означает, что за те же деньги
можно обеспечить лечением больше людей. Но генерические варианты существуют только для
давно разработанных лекарств. Новые лекарства, которые пришли в клиники два-три года назад,
пока доступны только от брендовых производителей и стоят очень дорого.
При неправильном применении лекарств, когда они принимаются нерегулярно и без соблюдения
диетических рекомендаций, ВИЧ-инфекция может быстро адаптироваться к тому или иному
препарату, и он «перестает работать». Тогда возникает необходимость менять набор используемых
препаратов на более новые, а значит, и более дорогие.
— Важно не только покупать лекарства, но еще и поддерживать так называемую «приверженность к
лечению» у людей, живущих с ВИЧ, чтобы как можно дольше была возможность получать хорошие
результаты лечения при помощи недорогих генерических препаратов. А вот на поддержку
приверженности к лечению правительство денег дает очень мало или вообще не дает, —
рассказывает Геннадий Рощупкин, сотрудник Международного Альянса по ВИЧ/СПИД в Украине.
Из средств международных доноров в Украине сейчас оплачивается покупка шприцев, метадона и
бупринорфина, презервативов, а также зарплата сотрудников проектов снижения вреда.
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Правительство Украины предоставляет только помещения для проектов заместительной терапии и
выплачивает зарплату сотрудникам медучреждений, выдающих лекарство наркозависимым. Однако
при необходимости, как считает Геннадий Рощупкин, государство могло бы финансировать и этот
способ профилактики.
— Нельзя сказать, что программы снижения вреда стоят очень дорого, и госбюджет не сможет взять
на себя 50 или 60% от всех, связанных с ними расходов. Вопрос скорее в культурной и
административной составляющих. Стигма в отношении потребителей наркотиков сильна не только
среди населения, но и среди администраторов здравоохранения, — отмечает специалист.
Однако в принципе, считает Геннадий Рощупкин, ключевые специалисты Министерства
здравоохранения Украины поддерживают снижение вреда как подход в работе с потребителями
наркотиков.
Национальные исследования показывают эффективность снижения вреда для профилактики ВИЧ и
гепатитов и для улучшения взаимодействия потребителей наркотиков с медицинскими и
социальными службами. Есть примеры финансирования снижения вреда из муниципальных
бюджетов — в Полтаве городской бюджет оплачивает почти 40% от всех расходов работающего там
проекта снижения вреда.
Дополнительную информацию на: http://rylkov-fond.org/blog/novosti/gf-volgina/

Туберкулез – бомба замедленного действия для Европы
Пресс-релиз: Всемирный день борьбы с туберкулезом - 2013
Туберкулез – бомба замедленного действия для Европы
Европейская коалиция для борьбы с туберкулезом призывает Европейскую комиссию увеличить
финансирование мероприятий, направленных на противодействие эпидемии туберкулеза и
ликвидацию смертельных штаммов заболевания.


Распространение устойчивых форм туберкулеза в Европе; если эпидемия не будет
сдержана, стоимость лечения увеличится в 50 раз



Вовлечение членов Европейского парламента в борьбу против смертельных штаммов
заболевания



Организация фотовыставки в Европарламенте с целью привлечения внимания к проблеме

Брюссель, 20 марта 2013 года – Во Всемирный день борьбы с туберкулезом Европейская коалиция
по борьбе с туберкулезом обратится к Европейской комиссии с призывом существенно увеличить
финансирование на противодействие распространению туберкулеза в Европе. Цена туберкулеза –
это в первую очередь здоровье и жизни людей; кроме того, по оценкам экспертов затраты,
связанные с туберкулезом, обходится государствам-членам Европейского Союза в 15 миллионов
евро еженедельно или 750 миллионов евро в год.
По мнению большинства людей, туберкулез остался в прошлом; однако, по мере того, как это давно
известное заболевание становится все менее восприимчивым к медицинским препаратам, оно несет
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новые угрозы для всех стран мира. Европа – не исключение: по оценкам Всемирной Организации
Здравоохранения в 2011 году в Европейском регионе было зарегистрировано порядка 76,000
случаев туберкулеза с множественной лекарственной устойчивостью, что составляет четверть от
общемирового показателя.
Туберкулез излечим, но в случае туберкулеза с множественной и широкой лекарственной
устойчивостью (МЛУ и ШЛУ ТБ) лечение гораздо сложнее и обходится намного дороже, что
представляет угрозу для здоровья населения в целом. Так, самые высокие в мире темпы роста
количества новых случаев МЛУ и ШЛУ ТБ отмечаются в регионе Восточной Европы и Центральной
Азии, где каждый третий новый случай туберкулеза является устойчивым, по меньшей мере, к
одному из стандартных противотуберкулезных препаратов.
Пятнадцать из 27 стран мира с наиболее высокими показателями распространенности МЛУ ТБ
находятся в Европейском регионе ВОЗ, пять из них являются членами Евросоюза: Румыния,
Болгария, Эстония, Литва и Латвия.
Весь пресс-релиз можно найти на сайте: www.uorn.aids.md

O fetiţă de doi ani din Mississippi, primul copil vindecat de HIV
Potrivit CNN, cercetătorii pun vindecarea sa pe seama faptului că au intervenit din timp – în acest caz, în
primele 30 de ore de la naştere – şi i –au administrat trei tipuri de medicamente antivirale.
Un remediu este considerat funcţional atunci cînd prezenţa virusului este redusă, prin urmare tratamentul
nu mai este necesar, iar virusul nu poate fi depistat în cadrul unor analize de rutină. Fata a fost depistată
HIV pozitiv la naştere, iar mama sa, de asemenea infectată cu HIV, a aflat de boală în momentul în care a
născut. „Nu am putut să o tratăm pe mamă în timpul sarcinii cum am fi putut preveni transmiterea către
făt“, a declarat medicul Hannah Gay. Gay a declarat pentru CNN că intervenţia rapidă a fost decisivă.
Dr. Katherine Luzuriaga, care a lucrat alături de Gay, susţine că descoperirea este fascinantă, inclusiv faptul
că fetiţei nu i s-au mai depistat urme de virus în sînge nici la 10 luni după ce mama sa încetase
administrarea tratamentului.
„Este primul caz în care am putut arăta că bebeluşul fusese infectat şi apoi, după o perioadă de timp, nu a
mai fost nevoie de tratament“, a declarat ea pentru CNN. „Am început tratamentul cît mai devreme posibil
în acest caz, în primele 30 de ore de viaţă“, a adăugat aceasta. Gay susţine, la rîndul ei, că fătul a fost
infectat încă din pîntec.
Cercetătorii ştiau demult faptul că tratarea mamelor depistate HIV pozitiv este importantă, deoarece
anticorpii lor sunt transmişi fătului. De regulă, acestor copii li se administrează medicamente antivirale în
doze menite să prevină infecţia timp de şase săptămîni, apoi se începe tratamentul propriu-zis, dacă sunt
diagnosticaţi cu HIV.
Medicamentele administrate fetiţei din Mississippi nu au ucis însă virusul. Analizele efectuate au arătat că,
în cele din urmă, acesta a ajuns la un nivel la care nu mai putea fi detectat, în primele 29 de zile de
tratament.
„Pacientul din Berlin“
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Cercetătorii spun că singurul caz în care cineva s-a vindecat a fost cel al lui Timothy Brown, „pacientul din
Berlin“. În 2007, Brown se lupta cu leucemia şi cu virusul HIV, cînd a primit un transplant de măduvă care la scăpat de cancer, el devenind totodată primul om din lume vindecat de HIV.
Într-un interviu acordat anul trecut postului CNN, el declara: „Am fost testat pretutindeni. Sîngele meu a
fost analizat de multe, multe agenţii şi mi s-au făcut inclusiv colonoscopii pentru a se vedea dacă sunt urme
de HIV în colonul meu, dar medicii nu au găsit nimic“. Cazul lui Brown este însă unul rar.
În iunie anul trecut, la cinci ani după a fost anunţată vestea vindecării sale, medicii au relatat că urme ale
virusului fuseseră descoperite în sîngele bărbatului. Chiar şi în acest caz, unii experţi susţin că nu contează
şi că este vindecat. De fapt, mulţi cred că virusul a fost complet eliminat din corpul său.
În cazul fetiţei din Mississippi, analizele continuă, arată Gay, dar tot ea precizează că pînă acum nu s-au
găsit dovezi ale prezenţei virusului.
Sursa: www.aids.md

În coffee-shop-urile din Olanda se vinde marijuana,
dar numai dacă are un conținut de THC mai mic de 15%
„Drogurile de mare risc nu au ce căuta în coffee shop-uri”. Aceasta este deviza lansată de ministrul justiției
din Olanda către Parlament în urma unui raport elaborat pentru Guvernul olandez anul trecut care
evidenția pericolul crescut pe care îl reprezintă consumul de marijuana cu un conținut de peste 15% de THC
(tetrahidrocanabinol). Conform raportului, această categorie de marijuana trebuie clasată în aceeași
categorie cu heroina. Prin urmare, au fost anunțate demersuri de introducere a marijuanei cu un conținut
de peste 15% de THC, alături de heroina și cocaina în categoria drogurilor de mare risc, fără a se stabili însă
un termen. În plus urmează a fi interzisă vînzarea acestui tip de marijuana în coffee shop-uri.
Reacțiile la aceste anunțuri nu au întîrziat să apară. Așa cum se arată în Newsletter-ul ECAD, purtătorul de
cuvant al Asociației Proprietarilor din Maastrict este de părere că „această schimbare va muta vînzîrile de
droguri în stradă”.
Sursa: http://www.ana.gov.ro/newsletter/newsletter2013_1.pdf
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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 2013 dar nu mai târziu de 30 Noiembrie
2013. 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 eveniment;
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
transmisa
la
adresele
de
email: liliana.caraulan@pas.md, cezar@captaciuc@pas.md cu specificarea: „Cerere de finanţare pentru
participare la evenimente internaționale”.
Cererea de participare la eveniment poate fi accesată pe www.pas.md
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SERVICII/УСЛУГИ
Consultații juridice gratuite
Juriştii IDOM oferă consultaţii juridice gratuite persoanelor cu statut HIV/SIDA reprezentanţi ai grupurilor
cu risc sporit de infectare cu HIV (consumatorii de droguri injectabile, femeile ce prestează servicii sexuale
contra plată, bărbaţi care au relaţii sexuale cu alţi bărbaţi, migranţii etc.). În cazuri de importanţă strategică
este acordată asistenţă juridică gratuită, inclusiv în instanţa de judecată.
Detalii la telefonul – (022) 838408
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,
Grup de suport reciproc pentru PTH
jocuri de masă, bibliotecă, activităţi la aer
Grup de suport moral-spiritual
liber)
Grup de suport pentru persoane
Spălarea rufelor
codependente;
Maşină de cusut
Grup informaţional
Pachete alimentare
Consiliere juridical
Consiliere psihologică
Servicii de asistenţă socială

Uniunea pentru Prevenirea HIV şi Reducerea
Riscurilor
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.
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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”.

Uniunea pentru Prevenirea HIV şi Reducerea
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Informaţia dată este pregătită de către secretariatul Uniunii pentru Prevenirea HIV şi
Reducerea Riscurilor. Buletinul informativ apare lunar şi este distribuit prin poşta
electronică sau poate fi accesat pe blog-ul www.uorn.wordpress.com. Toate
recomandările sau noutele vor fi expediate la adresa: secretariat.uniune@yahoo.com.
Pentru abonare la Buletinul informativ, vă rugăm să ne trimiteţi o scrisoare cu tema
“abonare”, pe adresa secretariat.uniune@yahoo.com.
Pentru dezabonare, vă rugăm să ne trimiteţi o scrisoare cu tema “dezabonare”, pe adresa
secretariat.uniune@yahoo.com.

Данная информация подготовлена секретариатом Союзa неправительственных
организаций, работающих в области Профилактики ВИЧ и Снижения Вреда.
Подборка новостей публикуется один раз в месяц, информационный бюллетень
можно получать через рассылку по электронной почте или на сайте сети
www.uorn.wordpress.com.
Все
пожелания
и
новостные
secretariat.uniune@yahoo.com.

сообщения

направляйте

по

адресу:

Чтобы подписаться на информационный бюллетень, пожалуйста, оправьте письмо
с темой «подписаться» на электронный адрес secretariat.uniune@yahoo.com.

