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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‐Aprilie 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 Март‐Апрель
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

Prima Doamna, Margareta Timofti a efectuat o vizita de lucru în Viena
Prima Doamnă a Republicii Moldova, Margareta Timofti, a
efectuat în perioada 17‐19 martie a.c. o vizită de lucru în
capitala Austriei, Viena, la invitația Agenției Națiunilor
Unite pentru Combaterea Drogurilor și Criminalității
(UNODC).
În cadrul programului, Margareta Timofti a participat la o
sesiune paralelă a Comisiei Naţiunilor Unite privind
Stupefiantele, cu tematica „Violența împotriva femeilor
care consumă droguri – cele mai neglijate dintre cele mai
neglijate”.
În discursul său, Prima Doamnă a afirmat că comunitatea internaţională trebuie să întreprindă eforturi
pentru a fi eliminate presiunile asupra femeilor în societate, inclusiv prin a li se oferi servicii ajustate la
necesităţile lor speciale, între care asistență medicală reproductivă la preţuri accesibile, sprijin pentru
îngrijirea copiilor, acces la educație, condiții de siguranță acasă, locuri de muncă decente cu salarii decente
care să le permită să‐şi întreţină familia, asistență juridică și chiar pentru auto‐apărare. „Dar mai presus de
toate, femeile au nevoie de egalitate: acasă, la locul de muncă, în societate”, a declarat Margareta Timofti.
Prima Doamnă, însoțită de expertul în cadrul Secției HIV/SIDA a Agenției Națiunilor Unite pentru
Combaterea Drogurilor și Criminalității de la Viena, Zhannat Kosmukhamedova, a vizitat centrul
„Frauenhäuser Wien”, care oferă adăpost și acordă servicii femeilor supuse violenței domestice și altor
tipuri de abuz. Directorul instituției, Irma Lechner, a informat‐o pe Margareta Timofti despre persoanele
care solicită asemenea servicii. Aceasta a spus că femeile care sunt supuse abuzurilor de către soții sau
partenerii lor pot fi adăpostite pentru o perioadă de până la șase luni, împreună cu copiii lor, și pot
beneficia de servicii specializate de consultanță și consiliere.
Ulterior, Margareta Timofti a vizitat un centru care acordă servicii persoanelor consumatoare de droguri și
fără adăpost – „Jedmayer‐Suchthilfe Wien”. Principiul de bază pe care se bazează această instituție este
„terapie, nu pedeapsă”. Persoanele dependente de droguri vizitează acest centru pentru a beneficia de
tratament substitutiv. „Costurile pentru aceste tratamente sunt mari, dar considerabil mai mici în
comparație cu cele care ar implica întreținerea în închisoare a unor asemenea persoane, în eventualitatea
comiterii unor infracțiuni”, a spus managerul instituției, Robert Öllinger. Acesta i‐a adus la cunoștință
doamnei Margareta Timofti că în Austria, ca urmare a acestei abordări față de consumatorii de droguri,
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numărul persoanelor infectate cu HIV/SIDA în rândul utilizatorilor de droguri a scăzut în ultimii 25 de ani de
la 40% la 2‐2,5%.
Prima Doamnă consideră că este foarte importantă consolidarea eforturilor în vederea eradicării violenței
împotriva femeilor, în general, și asupra celor care consumă droguri. „Femeile sunt mai predispuse decât
bărbații să dobândească HIV, iar femeile care utilizează droguri reprezintă un grup vulnerabil special și este
necesar de a dezvolta servicii în sprijinul acestora și în Republica Moldova”, a conchis Margareta Timofti.
Serviciul de presă al Președinției Republicii Moldova
20 martie 2014

ONG şi APL vor colabora mai activ în domeniul
prevenirii HIV şi reducerea riscurilor

La 8 aprilie 2014 la Chișinău a avut loc masa
rotunda "Profilaxia HIV în grupurile cu risc sporit de
infectare: perspective ale colaborării ONG & APL”,
organizată de către Uniunea pentru Prevenirea HIV și
Reducerea Riscurilor (UORN), Alianța Internațională
pentru HIV/SIDA din Ucraina și Fundația Soros Moldova
(FSM). Evenimentul a fost organizat în cadrul proiectului
”Implementarea la scară largă a strategiilor eficiente de
prevenire HIV în mediul grupurilor vulnerabile în țările
Europei de EST”cu suportul financiar al Uniunii Europene.
Scopul mesei rotunde a fost de a fortifica colaborarea Organizațiilor Neguvernamentale (ONG‐urilor) cu
Administraţia Publică Locală (APL), a dezvolta dialog constructiv la subiectul importanţei suportului, inclusiv
financiar programelor de profilaxie în mediul grupurilor cu risc sporit de infectare cu HIV (GRSI):
consumatori de droguri injectabile, persoane ce prestează servicii sexuale, bărbaţi care întreţin relaţii
sexuale cu alţi bărbaţi.
Evenimentul a implicat reprezentanți ai organizațiilor neguvernamentale care activează în domeniul
HIV/SIDA și care implementează Programe de Reducere a Riscurilor (PRR) din toată
republica, reprezentanți ai Administrațiilor Publice Locale din localitățile în care se implementează
programele de reducere a riscurilor, reprezentanți ai Centrului Național de Sănătate Publică
(CNSP), reprezentanți ai Ministerului Sănătății (MS) și alte persoane de decizie.
În cadrul evenimentului s‐a discutat despre importanța formării parteneriatelor eficiente cu Administrațiile
Publice Locale (APL) din localitățile unde se implementează Programele de Reducere a Riscurilor (PRR),
despre importanța cunoașterii structurii și mecanismului de luare a deciziilor din cadrul APL, precum și a
fost elaborat un plan de acțiuni comune ale Organizațiilor Neguvernamentale cu Administrațiile Publice
Locale cu scopul de a diminua efectele negative de ordin medical, social şi economic asociate consumului
drogurilor injectabile şi practicării sexului neprotejat, prevenirea răspândirii infecţiei HIV şi infecţiilor cu
transmitere sexuală (ITS) în grupurile vulnerabile, strategie expusă în calitate de prioritate atât în cadrul
Programului Naţional cât şi Programelor teritoriale de control şi prevenire HIV/SIDA
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Asociaţiile Obşteşti active în domeniul HIV/SIDA
pledează pentru decentralizarea spitalizării persoanelor infectate neasigurate
Uniunea pentru prevenirea HIV și Reducerea Riscurilor
(UORN) a adresat o solicitare Ministerului Sănătății (MS)
și Companiei Naționale de Asigurări în Medicină (CNAM)
cu privire la asigurarea accesului la tratament staționar
pentru persoanele infectate cu HIV la locul de trai.
Persoanele infectate cu HIV, care nu sunt asigurate de
către CNAM nu pot beneficia de tratament spitalicesc în
instituțiile medicale din teritoriile unde își au domiciliul și
sunt nevoite să se adreseze doar la Spitalul Dermatologie
și Maladii Comunicabile (SDMC) din Chișinău. Acest fapt creează impedimente reale în accesarea serviciilor
medicale, având în vedere că pacienții nu întotdeauna se pot deplasa din cauza sănătății afectate sau a
lipsei resurselor financiare pentru achitarea costurilor de deplasare. Din același motiv, de multe ori
pacienții nu pot fi vizitați de către rude și chiar nu dispun de bani pentru a se întoarce acasă.
În același timp, centralizarea spitalizării acestei categorii de pacienți, afectează mult calitatea actului
medical și nu asigură respectarea dreptului la sănătate în sensul accesibilităţii fizice şi non‐discriminatorii.
Luând în considerație cele expuse mai sus, UORN s‐a adresat Ministerului Sănătății și CNAM să asigure
efectuarea ajustărilor corespunzătoare în legislație, astfel încât persoanele infectate cu HIV, care nu sunt
asigurate de către CNAM să poată beneficia de tratament spitalicesc în instituțiile medicale teritoriale și să
fie îndrumate la SDMC doar în cazurile care corespund internării într‐o instituție medicală de nivel
republican. Adresarea înaintată de către Uniunea pentru Prevenirea HIV și Reducerea Riscurilor (UORN) a
fost subsemnată și de către Institutul pentru Drepturile Omului (IDOM), Asociaţia obştească “Iniţiativa
Pozitivă”, Liga persoanelor care trăiesc cu HIV, Centrul de informații “GENDERDOC‐M”, Fundația Soros‐
Moldova, Asociația Obștească “AFI”, Asociația Obștească „Viitorul Sănătos”, or. Tiraspol.

Atelier de Lucru "Consolidarea parteneriatului între organele ordinii de drept și
reprezentanții societății civile în domeniile HIV și consumul de droguri"
Agenția Națiunilor Unite pentru Combaterea Drogurilor și Criminalității, oficiul de proiect din Republica
Moldova, organizează un Atelier de Lucru întitulat"Consolidarea parteneriatului între organele ordinii de
drept și reprezentanții societății civile în domeniile HIV și consumul de droguri" eveniment ce se va
desfășura în perioada 3 ‐ 4 aprilie 2014, în incinta Hotelului Manhattan.
Atelierul este destinat reprezentanților Inspectoratului General de Poliție, Departamentului Instituții
Penitenciare și reprezentanților ONG‐urilor având ca scop examinarea oportunităților și beneficiilor pentru
consolidarea parteneriatului întru îmbunătățirea accesului la serviciile de reducere a riscurilor a grupurilor
vulnerabile și creșterea siguranței publice, în conformitate cu un model de cooperare dezvoltat de către
experții UNODC. Evenimentul cu durata de 2 zile, va întruni mai mult de 30 de participanți, acesta fiind
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moderat de către expertul internațional în lucrul cu organele ordinii de drept (OOD) și ONG‐uri, Dl.
Aleksandr Zelichenko.
Agenda de lucru a evenimentului se bazează pe prezentări scurte, care sunt concepute pentru a oferi unele
materiale de fond, care vor promova un dialog extins și discuții cu privire la modul de dezvoltare a
parteneriatelor și de a lucra spre un angajament susținut și productiv între organelor de drept și
organizațiile societății civile.
Atelierul de lucru este organizat atât logistic cît și financiar de către Agenția Națiunilor Unite pentru
Combaterea Drogurilor și Criminalității, oficiul de proiect din Republica Moldova, în cadrul proiectului
„Consolidarea capacităților naționale pentru reducerea răspândirii HIV/SIDA în rândul grupurilor
vulnerabile în Europa de Est și Asia Centrală”.
Sursă: http://www.ccm.md/news

La 24 martie este marcată Ziua Mondială de combatere a Tuberculozei
La 24 martie, în întreaga lume este marcată Ziua Mondială de combatere a
tuberculozei. Această zi comemorează data la care doctorul Robert Koch,
în anul 1882, a descoperit bacilul care provoacă tuberculoza ‐ bacilul Koch,
numit şi Mycobacterium tuberculosis.
Tuberculoza (TB) este o boală infecţioasă, care afectează cel mai frecvent
plămânii, dar pot fi atacate şi oasele, rinichii, ganglionii limfatici, sistemul
nervos central etc. Printre riscurile de infectare, pot fi menţionate:
contactul cu persoanele infectate la domiciliu, serviciu, şcoală, grădiniţă
etc.; îngrijirea persoanelor cu TB activă netratată. Cele mai frecvente
simptome ale tuberculozei sunt: tusea persistentă mai mult de trei
săptămâni; febră; greutate la respiraţie; oboseală; lipsa poftei de mâncare
şi scăderea în greutate; transpiraţii nocturne; expectoraţii etc. S‐a stabilit, de asemenea, că în peste circa 50% din
cazuri, o perioadă lungă de timp, boala nu se manifestă prin nici un simptom. Pentru prevenirea şi profilaxia TB,
medicii recomandă: vaccinarea nou‐născuţilor la a 4‐5 zi după naştere; evitarea contactului cu persoane cu
tuberculoză activă; a consumului excesiv de alcool şi tutun; adoptarea unui stil de viaţă sănătos şi a unui regim
alimentar bogat în vitamine.
Republica Moldova se află printre ţările cu un nivel ridicat de morbiditate şi se include în cele 18 ţări prioritare în
controlul tuberculozei în Regiunea Europeană şi în cele 27 de ţări cu povară înaltă de tuberculoză multidrogrezistentă
(TB/‐MDR) din lume. În ultimii ani, se constată o tendinţă de stabilizare a situaţiei epidemiologice. Incidenţa globală
prin tuberculoză în 2013 a constituit 109,9 la 100 000 populaţie, cu o reducere de 4,2% faţă de 2012 (114,9 la 100
000 populaţie). Prevalenţa HIV printre cazurile noi de TB rămâne constantă şi este de 5,0%. Mortalitatea prin
tuberculoză în Republica Moldova a constituit 11,1 la 100 000 populaţie, ceea ce este mai puţincu 23% faţă de anul
2012. O îngrijorare deosebită prezintă numărul îmbolnăvirilor de TB‐MDR, formă de tuberculoză, rezistentă la
izoniazidă şi rifampicină – medicamenteantituberculoase cu cea mai înaltă eficienţă în tratamentul tuberculozei.
Cazurile cu TB‐MDR în Republica Moldova sunt în creştere, iar rezistenţa este din ce în ce mai extinsă – prevalenţa
TB‐MDR printre cazurile noi de tuberculoză înregistrate în 2012 a fost de 23,7%.
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Sub egida Ministerului Sănătăţii, Institutului de Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc”, Centrului pentru Politici şi
Analize în Sănătate (Centrul PAS), Centrului de Dezvoltare în Sănătate „AFI”, Centrul de Sănătate Publică din mun.
Chişinău au fost lansate mai multe acţiuni de sensibilizare a populaţiei privind tuberculoza, printre care Campania de
informare a populaţiei „Să ajungem încă la 3 milioane de persoane cu tuberculoză prin: depistare, tratare,
îngrijire”. Campania a durat până la sfârşitul lunii martie şi a inclus: întâlniri informative cu persoanele din grupurile
de risc; lecţii de informare despre tuberculoză în instituţiile de învăţământ; seminare tematice pentru lucrătorii
medicali şi asistenţii sociali; acţiuni publice cu distribuirea materialelor informative; difuzarea spoturilor audio şi
video despre tuberculoză în mass‐media naţională şi raională; difuzarea mesajelor de profilaxie a tuberculozei în
reţelele de transport auto, electric şi Î.S. Calea Ferată, ÎM "Piaţa Centrală"; conferinţe ştiinţifico‐practice cu
participarea specialiştilor din domeniu; alte activităţi despre profilaxia, diagnosticarea şi tratamentul tuberculoze,
susţinute şi coordonate de reprezentanţii celor zece Centre comunitare de suport al bolnavilor de TB (Rezina, Cahul,
Ialoveni, Hânceşti, Ungheni, Orhei, Străşeni, Criuleni, Glodeni, Rîbniţa).
Important de menţionat că Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS) a acordat în ultimii ani asistenţă tehnică în
susţinerea Programului naţional de control al TB. Drept urmare a revizuirii complexe a Programului TB realizate de
OMS în 2013, a fost elaborat un plan strategic de acţiuni pentru conduita cazurilor şi asistenţa ambulatorie în
Republica Moldova pentru o tranziţie de la asistenţa spitalicească spre una mai prietenoasă pacienţilor. În decembrie
2013 a fost efectuată evaluarea aplicabilităţii Abordărilor Practice în Sănătatea Plămânilor (PAL), pentru a fortifica
implicarea prestatorilor din asistenţa medicală primară în diagnosticarea şi asistenţa TB. A fost oferit suport pentru
obţinerea unui grant din partea Instrumentului Global pentru Medicamente (Global Drug Facility) pentru
aprovizionarea cu medicamente de linia I pentru regiunea Transnistriei şi doze pediatrice pentru întreaga ţară. OMS a
oferit suport şi pentru elaborarea unui nou Plan naţional strategic pentru TB şi mai face parte din echipa naţională
pentru elaborarea concepţiei naţionale privind TB pentru noul mecanism de finanţare al Fondului Global pentru
combaterea SIDA, TB şi Malariei (GFATM). Profilul actualizat al ţării privind situaţia TB în Republica Moldova poate fi
accesat la:http://www.who.int/tb/country/data/profiles/en/
Ziua de 24 martie constituie o ocazie de a atrage atenţia asupra problemelor complexe medicale şi sociale provocate
de tuberculoză, precum şi posibilitatea de a analiza şi comunica politica naţională de măsuri în vederea prevenirii şi
combaterii acestei afecţiuni. Conform ultimului Raport Global privind tuberculoza al Organizaţiei Mondiale a
Sănătăţii /“Global Tuberculosis Report 2013”, situaţia epidemiologică a tuberculozei rămâne a fi o problemă majoră
de sănătate publică la nivel mondial, cu costuri socio‐economice majore. Astfel, în 2012, la nivel mondial, s‐au
îmbolnăvit de tuberculoză 8,6 milioane de oameni, inclusiv 2,9 milioane de femei (dintre care 1,1 milioane
contaminate şi cu virusul HIV), faţă de 8,8 milioane în anul 2010.
Mai multe informatii despre TB si Programul national de control al TB pot fi accesate aici:
http://www.euro.who.int/en/countries/republic‐of‐moldova/publications2/review‐of‐the‐national‐tuberculosis‐
programme‐in‐the‐republic‐of‐moldova
http://www.euro.who.int/en/what‐we‐publish/abstracts/roadmap‐to‐prevent‐and‐combat‐drugresistant‐
tuberculosis
http://www.euro.who.int/tuberculosis
http://www.stoptb.org/events/world_tb_day/#
SursĂ: http://www.ms.md/
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Прекратим насилие, прервав молчание
Союз Организаций работающих в сфере профилактики
ВИЧ и Снижения Вреда (UORN) сообщает, что
Евразийская
Сеть
Снижения
Вреда (ЕССВ) в
сотрудничестве с женщинами, употребляющими
наркотики, и организациями снижения вреда из 16
городов ВЕЦА осуществляет региональную кампанию
«Женщины против насилия». Первый год трехлетней
кампании призывает сообщить о случаях полицейского
насилия.
В Центральной и Восточной Европе и Центральной Азии широко распространены случаи
полицейского насилия в отношении женщин, употребляющих наркотики. Однако, несмотря на
серьезность проблемы, она продолжает оставаться скрытой от внимания общества. Женщины
чувствуют себя беззащитными и бесправными, в то время как правоохранительные органы
продолжают применять незаконные насильственные методы в отношении к ним.
Первый шаг кампании по ликвидации насилия против женщин – привлечение внимания к проблеме
посредством открытой публикации фактов насилия. Если вы ‐ женщина, употребляющая наркотики, и
проживаете в Центральной и Восточной Европе и Центральной Азии, или считаете себя союзником
женщин в решении этой проблемы, вы можете помочь прервать молчание, поделившись личной
историей о таких случаях.
Добавьте свою личную историю на онлайн‐карту и помогите остановить насилие!
Если над вами совершено полицейское насилие, помогите прервать молчание – поделитесь своей
историей (https://waveeca.crowdmap.com/reports/submit)
По ссылке https://waveeca.crowdmap.com/reports можно посмотреть истории, уже размещенные на
карте.
Если вы хотели бы рассказать свою историю, если вы являетесь родственником, аутрич‐работником,
сотрудником проекта снижения вреда, работником юридической консультации или службы
социальной поддержки, или вы просто неравнодушный человек, готовый помочь женщине
рассказать свою историю, и вам нужна техническая поддержка для размещения истории на
платформе, пишите по адресу erika@harm‐reduction.org
Больше информации по ссылке http://www.harm‐reduction.org/ru/actions/end‐violence‐break‐silence
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Гендерный фактор и предоставление услуг
До сих пор в Р. Молдове использовался традиционный
подход – «Один размер подходит всем». Но женщины и
мужчины разные и используют услуги по‐разному, и это
определено их разными гендерными ролями. В
обществе, гендерный фактор делает женщин и девочек
более уязвимыми из‐за: бытового и сексуального
насилия, доминирования (в том числе и как одинокий
родитель), отсутствие гарантий занятости и чрезмерного
представительства среди населения участвующего в
неоплачиваемых
работах,
низкого
социально‐
экономического статуса.
Что такое предоставление услуг с учетом гендерного
фактора?
Предоставление услуг с учетом гендерного фактора
являются услуги, направленные на эффективный и действенный подход к потребностям женщин и
мужчин и признают, что эти потребности отличаются не только из‐за биологических различий, но
также из‐за различий в социальных ролях и обязанностях, в жизни и на работе.
В м. Бэлць такие услуги представляются Общественной Ассоциацией «Молодежь за право на жизнь»
филиал Бэлць, посредством Программ снижения вреда. Анжела Пушкарович, работник аутрич и
консультант от равного равному для потребителей, поделится своими мыслями и опытом в работе
используя гендерно ориентированный подход.
Как вы стали аутрич‐ем в работе с женщинами в м. Бэлць?
Я была в зависимости уже несколько лет, когда узнала от соседа о программе Опиоидной
заместительной терапии и стала ее участницей. Там познакомилась со многими девушками, которые
были тоже зависимыми, в том числе и с ребятами которые позже помогли мне пройти
реабилитацию.
После успешной реабилитации начала помогать другим в этом. Мотивации и позитива было много,
и отношения, с ребятами и девушками в программе, были хорошие. Мне помогли, и я поставила
себе цель – «Помочь другим», особенно женщинам, которые труднее проходят этот путь и больше
нуждаются в поддержке и в поощрении. Так я стала аутрич работником программы Снижения Вреда
в м. Бэлць.
С вашей точки зрения, с какими проблемами сталкиваются женщины ПИН в м. Бэлць?
Одна из проблем, с которыми сталкиваются женщины в нашем городе, это трудности устроится на
работу, что приводит к финансовым затруднениям. Из‐за отсутствия денег некоторые женщины
начинают предоставлять сексуальные услуги или начинают красть, что приводит к конфликту с
законом. Другая проблема – это дискриминация. Женщины, как и мужчины, часто сталкиваются с
ней при общении с врачами, так же и с работодателями, которые предварительно звонят наркологу,
чтобы узнать «не на учете ли вы?». В последствии, последние из них отказывают в трудоустройстве.
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Consumatorii de droguri vis‐a‐vis de terapia de substituție
La 3.03.2014 a avut loc ședința angajaților
Asociației „Tinerii pentru Dreptul la Viață”, Bălți
(AO „TDV”, Bălți), în cadrul căreia a fost prezentat
raportul cercetării operaționale efectuate de
Uniunea pentru Prevenirea HIV și Reducerea
Riscurilor (UORN).
Scopul cercetării a fost percepţia majoritară a
consumatorilor de droguri injectabile ‐ pacienți ai terapiei de substituție cu
metadonă și clienți ai Programelor de Reducere a Riscurilor din municipiul Bălți, cu privire
la Terapia de Substituție cu Metadonă (TSM).
Cercetarea a fost efectuată în perioada noiembrie 2013 – ianuarie 2014 pe un eșantion
reprezentativ alcătuit din 176 clienți ai Programelor de Reducere a Riscurilor și 50 clienți ai
terapiei de substituție cu metadonă (TSM).
Din prelucrarea statistică, analiza şi interpretarea rezultatelor obţinute s‐a ajuns la concluzia
că mulți participanți la cercetare sunt conștienți de scopul, serviciile și condițiile
programului și apreciază adecvat beneficiile, dar și neajunsurile acestuia, însă totuși, există
un număr considerabil de consumatori de droguri care sunt împotriva programului și sunt
convinși de veridicitatea miturilor și zvonurilor false negative despre Programul TSM.
În vederea promovării în continuare a unui Program al Terapiei de Substituție cu Metadonă
efectiv, pe baza rezultatelor evaluării au fost formulate recomandări care țin de sporirea
accesibilității la tratament, ridicarea nivelului de confidențialitate, ridicarea complianței la
tratament, sporirea calității serviciilor oferite în cadrul Programului Terapiei de Substituție
cu Metadonă.
În această ordine de idei, este important de menționat că o activitate dinamică în
continuare, cu prezentarea informației cât mai accesibile referitor la Terapia de Substituție
cu Metadonă ar avea efecte pozitive, cu conștientizarea efectelor programului și ar deveni o
modalitate de motivare mai activă de accesare a tratamentului de substituție în municipiul
Bălți.
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În Ungheni serviciile de consiliere și testare la HIV devin mai accesibile
La 19 martie 2014 Asociația ”Tinerii Pentru Dreptul la Viață”,
Bălți a organizat în or. Ungheni un atelier de lucru cu scopul
fortificării mecanismului de referire între serviciile de
prevenire, consiliere și testare voluntară la HIV adresate
adolescenților cu risc sporit de infectare cu HIV. Evenimentul a
fost organizat în cadrul proiectului regional UNICEF, realizat cu
suportul 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”.
Atelierul și‐a propus, în primul rând, să identifice serviciile psiho‐medico‐sociale adresate tinerilor,
existente în or. Ungheni și să stimuleze relațiile de colaborare dintre serviciile de consiliere și testare la HIV,
serviciile de sănătate prietenoase tinerilor și asociațiile obștești. La acest atelier au fost invitați diverși
actori sociali: psihologi, asistenți sociali, medici (psihiatru, dermatovenerolog, infecționist și narcolog),
specialiști din cadrul Centrului de Sănătate Prietenos Tinerilor ”Impuls”, biroul de Probațiune,
reprezentanți ai Direcției Învățământ și alți specialiști care, activează cu adolescenţii şi tinerii, în special cu
cei vulnerabili.
Pe parcursul activității atelierului au fost lansate dezbateri aprinse, participanții fiind extrem de mult
interesați de problemele de sănătate cu care se confruntă tinerii din Republica Moldova. Unii din
participanți au recunoscut că până la moment nu cunoșteau despre existența Centrului de Sănătate
Prietenos Tinerilor ”Impuls”,, Centrului de Tineret ”Flacăra” și altor centre care activează cu tinerii. Toți au
rămas încântați de faptul că în orașul lor există asemenea servicii bine organizate și accesibile tinerilor.

Membrii și partenerii
”Inițiativa Pozitivă” au participat la un trening de teambilding
În perioada 16‐18 aprilie curent, la Vadul‐lui‐Vodă s‐a desfășurat
un trening instructiv deosebit de interesat pentru membrii și
partenerii organizației obștești ”Inițiativa Pozitivă”. Tema
activității ‐ edificarea eficientă a echipei (teambuiding). La
trening au participat 35 de persoane, care s‐au implicat activ în
proces, au adresat întrebări, au dezbătut tema și au aplicat
cunoștințele și abilitățile dobândite în cursul discuțiilor privind
caravana auto ”Pentru viață 2014” care în scurt timp urmează să‐
și ia startul.
După trening participanții și‐au împărtășit impresiile:”Minunat! Totul a fost simplu, accesibil și util”.
”Am avut impresia formării și consolidării echipei când se implică toți, indiferent de statut. O experiență
extraordinară!”
Sursa: http://positivepeople.md/ro/initiativa‐positiva‐team‐building/
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Региональный форум
"Снижение вреда работает – обеспечьте финансирование! "
19‐20 мая 2014 года в г. Кишинев, Молдова, ЕССВ
проводит Региональный форум по вопросам
здоровья и прав людей, употребляющих
наркотики «Снижение вреда работает –
обеспечьте финансирование!». Цель Форума –
создать платформу для регулярного диалога
между
активистами
из
числа
людей,
употребляющих наркотики, и представителями
правительств и международных структур, которые
влияют на национальную и международную
политику в области медицинской и социальной помощи потребителям наркотиков, и в
области прав человека в странах регионах.
Значительную часть от почти 150 участников Форума составят представители сообщества
людей, употребляющих наркотики, и сотрудники и волонтеры программ снижения вреда из
стран Восточной Европы и Центральной Азии. Кроме них на Форум приглашены
национальные и международные эксперты в области управления и финансирования
общественного здравоохранения, прав человека, представители ООН, и представители
правительственных структур, ответственных за медицинскую и социальную помощь
потребителям наркотиков.

Reducerea Riscurilor funcționează – asigurați finanțarea!
În perioada 24‐26 martie2014, echipa EHRN
(Rețeaua Euroasiatică de Reducere a Riscurilor) a
vizitat Republica Moldova cu scopul de a se întîlni cu
reprezentanții organizațiilor partenere, dar și a celor
interesate în implementarea proiectului regional
susținut de Fondul global „Reducerea RIscurilor
funcționează ‐ Asigurați finanțarea!": UNAIDS,
Fondul Soros Moldova, Centrul PAS, Ministerul
Sănătății, Direcția programelor naționale, AO
„Pentru prezent şi viitor”, AO „Viața Nouă”,
Asociația „Tinerii pentru Dreptul la Viață”, Bălți și
comunitatea persoanelor consumatoare de droguri.
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Dialogul dat a continuat, pe data de 25 martie, într‐o ședință comună cu organizațiile implementatoare ale
programelor de reducerea riscurilor din R. Moldova, dar și alți parteneri locali și naționali pentru a discuta
provocările și posibilitățile de interacționare ulterioară în crearea unui mediu propice de sporire a
investiţiilor domestice pentru programele de reducere a riscurilor.
Iniţiative similare, în cadrul proiectului sus menţionat, se implementează și în Georgia, Tadjichistan,
Cazahstan, Belorusia, și vizează consolidarea activității de advocacy din partea populației civile, inclusiv
comunității oamenilor care consumă droguri și sunt menite să asigure investiții strategice stabile în
reducerea riscurilor, drept strategie eficientă de prevenire a HIV. Obiectivele specifice ale proiectului
regional„Reducerea RIscurilor funcționează ‐ Asigurați finanțarea!": sunt:
1. Creșterea investițiilor strategice eficiente și durabile pentru programele de reducere a riscurilor atît din
surse locale/naționale, cît și a celor internaționale;
2. Fortificarea și abilitarea comunităților utilizatorilor de droguri în activităţi de pledoarie pentru sporirea
accesului la servicii de reducere a riscurilor.
În Republica Moldova, subrecipient în cadrul proiectului dat este Uniunea pentru prevenirea HIV și
Reducerea Riscurilor, care prin intermediul ședinței date a dat start unui dialog deschis și posibilităților de
cooperare în contextul implementării acestei inițiative.
Implementarea proiectului va fi lansată la data de 1 Aprilie 2014, iar una dintre activitățile de anvergură
urmează a fi desfășurată în data de 19‐20 mai 2014, în mun. Chișinău, Republica Moldova, sub formatul
unui Forum Regional în sănătate și drepturile omului pentru persoanele consumatoare de
droguri "Reducerea riscurilor funcționează – asigurați finanțarea!", organizat de EHRN. Scopul Forumului
este de a crea o platformă pentru un dialog regulat între activiștii din numărul persoanelor care consumă
droguri și reprezentanți ai guvernelor și instituțiilor internaționale, care influențează politicile naționale și
internaționale în domeniul de asistență medicală și socială pentru consumatorii de droguri, precum și a
drepturilor omului în regiune.

Evitarea conflictului cu poliția este posibilă
prin îmbunătățirea cunoștințelor juridice ale consumatorilor de droguri
Comunicarea dificilă a consumatorilor de droguri cu
poliția rămâne a fi una dintre problemele majore cu
care se confruntă comunitatea utilizatorilor de
droguri
din
Republica
Moldova.
Datorită
cunoștințelor juridice dobândite în rezultatul
instruirilor şi asistenţei juridice calificate, un conflict
care pare inevitabil, poate fi prevenit. Asistența
juridică gratuită oferită acestui grup de oameni este
posibilă grație proiectului Uniunii pentru prevenirea
HIV și Reducerea Riscurilor „Sporirea durabilităţii
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financiare şi a capacităţii de implementare a programelor de reducere a riscurilor din republica Moldova”,
susținut financiar de Fundația Soros‐Moldova.
La 26 februarie anul curent, consumatorii de droguri, beneficiari ai Asociației “Tinerii pentru Dreptul la
Viață”, Bălți au făcut față unei situații dificile.
În timpul vizitării punctului de administrare a terapiei de substituție cu metadonă, două persoane în civil,
care s‐au prezentat drept poliţişti, au încercat să desfășoare unele acțiuni operative prin încălcarea
procedurii legale. Aceștia au încercat să reţină o persoană, pacient al Terapiei de Substituție cu Metadonă.
Unul dintre polițiștii în civil a manifestat un comportament agresiv, lansând un dialog vulgar, cu un limbaj
indecent, cu consumatorii de droguri şi personalul programului de reducere a riscurilor aflat în apropiere.
Polițiștii au fost surprinși de faptul că beneficiarii terapiei de substituție și reprezentanții lor au dat dovadă
de un comportament corect, având cunoștințele necesare ce țin de respectarea drepturilor lor și
respectarea deontologiei polițienești.
Beneficiarii programelor de substituţie interogaţi de poliţişti au menționat că nu sunt împotriva efectuării
procedurilor necesare, dar toate acțiunile organelor de forţă trebuie să fie în limita legii cu prezentarea
documentelor care justifică acţiunile acestora. Reieşind din faptul că nu au fost prezentate careva
documente justificative şi argumente legale privind reţinerea persoanei vizate, în final polițiștii şi‐au
recunoscut vina şi și‐au cerut scuze, în acest mod fiind aplanat conflictul iscat.
Începând cu anul 2013, Uniunea pentru prevenirea HIV și Reducerea Riscurilor, susținută de Fundația
Soros‐Moldova depune eforturi considerabile în vederea fortificării rolului poliției în domeniul prevenirii
HIV. În acest context, până la finele anului 2014, în parteneriat cu Academia “Ștefan cel Mare”, urmează să
fie implementat în curricula de studiu a discipolilor Academiei cursul tematic «Rolul poliției în prevenirea
HIV: politici și practici». Cursul va fi elaborat în baza viziunii și recomandărilor în domeniu a UNODC
(Agenția Națiunilor Unite pentru combaterea drogurilor și a criminalității).
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ÎN LUME
В МИРЕ

60 % россиян считают,
что ВИЧ‐положительные люди должны быть изолированы
В России, Украине и Беларуси стартовала
кампания по толерантному отношению к ВИЧ‐
положительным женщинам. По данным ее
инициаторов
(фонда
«ФОКУС‐МЕДИА»
и
партнерских организаций), 60 % россиян считают,
что ВИЧ‐положительные люди должны быть
изолированы (притом что ВИЧ бытовым путем не
передается). «Предполагается, что дети с ВИЧ‐инфекцией должны посещать отдельные
садики, школы, а взрослые не должны работать вместе с ВИЧ‐отрицательными людьми, —
объясняет заместитель директора фонда «ФОКУС‐МЕДИА» по вопросам здравоохранения
Татьяна Евлампиева. — Пока разрабатывалась кампания, стало очевидно: все, кто так
утверждают, говорят об абстракции, они не сталкивались с проблемой в жизни, не видели
реальных лиц».
Сейчас Россия близка к эпидемии ВИЧ — с таким диагнозом живут около 800 тысяч человек,
и у нас в отличие от всего мира это число растет. Большинство ВИЧ‐положительных —
женщины, причем нередко имеющие одного партнера, которому они верны. Заражение
происходит из‐за его измены или того, что он изначально не раскрыл свой статус. Однако
если принимать антиретровирусную терапию, этого можно избежать. «Мой муж ВИЧ‐
положительный, я ВИЧ‐отрицательная, — рассказывает исполнительный директор
некоммерческого партнерства «Е.В.А.» Юлия Годунова. — У нас дискордантная пара. Могу
сказать по своему опыту: я остаюсь здоровой благодаря тому, что муж принимает терапию,
мы живем открытой парой и другие люди, когда узнают об этом, понимают, что можно
выбирать партнера не по статусу, а по чувствам».
Женщины с ВИЧ также могут рожать здоровых детей. Героинями проекта стали несколько
таких мам, а также другие женщины, которые открыли свои лица и рассказали свои истории.
Sursa: http://positivepeople.md/openyourheart/
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Защитник «Челси» Давид Луис стал послом доброй воли ЮНЭЙДС
Защитник сборной Бразилии и лондонского «Челси»
Давид Луис в преддверии чемпионата мира по
футболу был назначен Международным послом
доброй воли ЮНЭЙДС.
«Я убежден, что Давид проявит сострадание и будет
работать с усердием, чтобы помочь охватить
миллионы молодых людей», — приводит слова исполнительного директора ЮНЭЙДС
Мишеля Сидибе сайт всемирной организации.
Футболист будет поддерживать информационную кампанию ЮНЭЙДС, направленную на
профилактику и лечение вируса иммунодефицита, а также на борьбу с дискриминацией
людей, живущих с ВИЧ.
«В футболе игроки объединяют свои усилия, чтобы добиться результата. Мы должны
поступать так же — объединяться и вместе стремиться к тому, чтобы свести число ВИЧ‐
инфекций к нулю. Во время чемпионата мира всеобщее внимание будет приковано к
Бразилии, и пример Давида Луиса сможет вдохновлять многих», — сказал глава ЮНЭЙДС.
В свою очередь, бразилец заявил, что для него большая честь быть международным послом
ЮНЭЙДС. Он пообещал прилагать все усилия для распространения информации о том, как
можно победить СПИД во всем мире.
«Я хочу помочь ЮНЭЙДС одержать победу», — заявил Луис.
На сегодняшний день в мире насчитывается 35,3 млн людей, живущих с ВИЧ. Примерно 5,4
млн из них — молодые люди в возрасте 10–24 лет. Многие не знают о своем ВИЧ‐статусе.
Число подростков (от 10 до 14 лет), живущих с ВИЧ, составляет около 900 тысяч.
Источник: http://www.gazeta.ru/sport/news/2014/04/17/n_6089081.shtml
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Cercetătorii moldoveni au creat
nanocapsule pentru tratarea tuberculozei
Un grup de cercetători din Centrul Chimie Fizică și
Nanocompozite al Institutului de Chimie al AŞM, Fliur
Macaev, Veaceslav Boldescu și Gheorghe Duca, au
creat nanocapsule care pot fi utilizate cu mult mai
efectiv decât cele existente pentru tratarea
tuberculozei.
Actualmente, un alt grup de cercetători sub conducerea dr. Valeriu Crudu din Laboratorul
Microbiologia și Morfologia Tuberculozei al Institutului de Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc”
efectuează testări biologice de activitate ale acestor compuși.
Invenția a fost realizată în cadrul proiectului „Nano‐încapsularea remediilor antituberculoase
pentru transport la ţintă” finanțat în cadrul unui program susținut de USA, Canada, Suedia, Ucraina
(STCU) și Moldova (AȘM).
Spre deosebire de remediile antituberculoase utilizate până în prezent în medicină, nanocapsulele
obținute pot ajunge mai ușor la bacteriile tuberculozei în organism. Este o tehnologie nouă, care
protejează de deteriorare țesutul fin al plămânului.
La locul de acțiune, nanocapsula eliberează substanța medicamentoasă și o face disponibilă pentru
acțiune asupra bacteriei. În același moment, ciclodextrinele libere acționează distructiv asupra
micobacteriei, captând în cavitățile lor părțile componente ale acesteia.
Rezultatele obținute în cadrul testărilor preclinice ale activității compușilor cercetați au demonstrat
că natura ciclodextrinei cu care se asociază compusul obținut influențează activitatea
antituberculoasă a acestuia. Astfel, prin combinarea diferitor ciclodextrine cu substanțe biologic
active cu un potențial antimicobacterian înalt, a fost posibilă obținerea unor remedii
antituberculoase noi cu activitate crescută și toxicitate redusă.
Sursa: unimedia.info
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Антинаркотическая кампания из Бразилии
Агентство Lua Branca из Сан‐Паулу разработало для
ассоциации "Партнерство против наркотиков"
рекламную кампанию, в которой обращают
внимание на необходимость рассказывать детям всю
правду о наркотиках.
Реклама обращается к родителям с призывом
рассказывать их детям, чем опасны наркотические
вещества, так как иначе они по незнанию могут
начать их пробовать со всеми вытекающими
последствиями. Принты обыгрывают это незнание
опасности, изображая подростков, беззаботно
развлекающихся подле жутких и опасных зверей.
Слоган кампании: "Вы знаете правду о наркотиках.
Ваши дети ‐ нет. Поговорить с ними ‐ это наилучший
путь уберечь их от них".
источник: http://www.sostav.ru/nwes/
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ANUNȚURI
ОБЬЯВЛЕНИЯ

COMPETIȚIE DESCHISĂ pentru finanţarea participării la
evenimente internaționale în domeniul HIV/SIDA
În cadrul Programul “Reducerea impactului infecţiei HIV în
Republica Moldova”, finanţat de Fondul Global de Combatere a
SIDA, Tuberculozei şi Malariei, Centrul pentru Politici şi Analize
în Sănătate (Centrul PAS) invită ONG‐urile active în domeniul
HIV/SIDA, să depună cereri de solicitare a sprijinului financiar
complet sau parţial pentru participarea membrilor săi la evenimente internaţionale în domeniul
HIV/SIDA (conferinţe, ateliere de lucru, seminare, stagii), în vederea îmbunătăţirii activităţii şi
ridicării calificării managerilor, angajaţilor, voluntarilor.
Sunt eligibili pentru finanţare reprezentanții organizaţiilor neguvernamentale apolitice, non‐profit,
legal constituite în Republica Moldova, active în domeniul HIV/SIDA care prestează servicii de
suport persoanelor care trăiesc cu HIV şi populaţiilor cheie.
Nu sunt eligibile pentru participare organizaţiile patronale, sindicatele, organizaţiile academice,
ştiinţifice, religioase, sportive şi asociaţiile profesionale.
Nu vor fi finanţate cererile de participare la seminare ştiinţifice, adunări ale asociaţiilor
profesionale, festivaluri şi evenimente culturale, artistice şi religioase, competiţii şi activităţi
sportive.
Cererile de participare vor fi recepționate pe toată perioada anului 2014 dar nu mai târziu de 30
Noiembrie 2014. Cererile de participare necesită a fi prezentate cu minim 4 săptămâni înainte de
derularea evenimentului.
Decizia, privind asigurarea sprijinului financiar pentru participare la eveniment aparține Comisiei
de Evaluare, fiind bazată pe următoarele criterii de selecție:
Impactul aşteptat asupra ONG‐ului
Corelarea evenimentului cu activitatea ONG‐ului
Experienţa de lucru a solicitantului în cadrul ONG‐ului
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Solicitanţii vor prezenta un dosar care va conţine:
Cerere de participare la evenimente Formularul în limba Română poate fi descărcat de la acest link,
iar în limba Rusă la acest link;
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;
O scrisoare semnată de preşedintele organizaţiei/membrii Consiliului de administrare prin care se
va da o apreciere a activităţii solicitantului în cadrul organizaţiei şi va fi explicată importanţa
participării la evenimentul internațional pentru ONG;
Informaţie despre organizaţia pe care o reprezentaţi (maximum 1 pagină);
Copia buletinului de identitate;
Alte materiale pe care le consideraţi necesare.
Dosarele incomplete nu vor fi examinate.
NOTĂ:
Persoanele pot beneficia de finanţare în cadrul acestui component o singură dată pe an.
Dosarul complet va fi expediat la adresa: Str. Vasile Alecsandri, 99/1, Chişinău MD‐2012, Centrul
pentru Politici și Analize în Sănătate (Centrul PAS).
Versiunea
electronica
a
dosarului
poate
fi
transmisă
la
adresele
de
email: liliana.caraulan@pas.md, violeta.cernei@pas.md cu specificarea: „Cerere de finanţare
pentru participare la evenimente internaționale”.
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SERVICII
УСЛУГИ

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

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

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

Bălţi

Centrul ”PULS”

Cahul

Centrul ”Pas cu Pas”

Tiraspol

Centrul "Точка опоры"

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

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

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