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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 Iulie 2011, 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 Июля 2011 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 data de 29 iulie, 2011 Asociaţia 

“Tinerii pentru Dreptul la Viaţă”, filiala 

Bălţi cu suportul şi implicarea Secţiei 

Sănătate a Primăriei Mun. Bălţi a 

organizat masa rotundă “Fortificarea 

colaborării între ONG şi instituţii 

medicale şi de sănătate publică în 

domeniul identificarii timpurii, referirii 

catre diagnostic si tratament a 

grupurilor la risc fata de TB” 

La eveniment au participat reprezentanţi ai instituţiilor medicale şi de sănătate 

publică din mun. Bălţi (CMF, CSP, Spitalul clinic municipal, Dispensarul 

pneumologic, centre de sănătate, serviciul narcologic Municipal...), dar si colegi 

din Asociaţiile Obşteşti “Respiraţia a doua” şi “Speranţa Terrei”. 

Contextul mesei rotunde a dezvăluit faptul că utilizatorii de droguri injectabile 

reprezintă una din categoriile vulnerabile de populaţie vis-à-vis de achiziţionarea 

TB, iar epidemia HIV, contribuie la răspîndirea TB. Plus la acesta, statutul 

psihologic şi social al acestei categorii de cetăţeni ai R. Moldova reprezintă o 

barieră în accesarea serviciilor medicale. În această ordine de idei, fortificarea 

potenţialul de colaborare între ONG şi instituţiile medicale de stat este absolut 

necesară. Astfel, rolul programului de reducere a riscurilor implementat în mun. 

Bălţi este evident la etapa de identificare a cazurilor de TB, referire către 

diagnostic, dar şi la etapa de asigurare a aderenţei şi menţinerii in 

tratament.  Asociaţia “Tinerii pentru Dreptul la Viaţă”, Bălţi, în cadrul mesei 

rotunde, a venit cu propunerea de consolidare a mecanismului de cooperare 

ONG – instituţii medicale şi de sănătate publică prin iniţierea unor relaţii mai 

Masa Rotundă „Fortificarea colaborării între ONG şi instituţii 
medicale şi de sănătate publică în domeniul identificarii timpurii, 

referirii catre diagnostic si tratament a grupurilor la risc fata de TB” 
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pertinente în domeniul identificării timpurii şi referirii către diagnostic şi 

tratament a grupurilor la risc. Drept rezultat al mesei rotunde putem considera 

compromisul participantilor asupra importanţei iniţierii următoarelor acţiuni: 

-       Colaborarea în vederea 

indentificării timpurii a cazurilor de TB 

în mediul grupurilor la risc; 

-       Apropierea serviciilor de 

diagnostic către grupurile la risc, 

inclusiv prin intermediul radiografiei 

mobile şi a colectării de spută; 

-       Importanţa stabilirii unui 

mecanism clar de cooperare ONG – instituţii medicale şi de sănătate publică în 

domeniul TB, inclusiv în baza unui memorandum de colaborare; 

-       Coordonarea eforturilor în desfăşurarea activităţilor profilactice. 

La finele evenimentului, dl Batîr Veaceslav, şeful Secţiei Sănătate a Primăriei 

mun. Bălţi a propus participanţilor reîntîlnirea peste o perioadă de doua 

săptămîni, în decursul cărora vor fi elaborate propuneri concrete pentru 

ameliorarea situaţiei la capitolul TB şi cooperare intersectorială în mun. Balti. 

 

 

В субботу, 9 июля, О.Ц.”Pas cu Pas” г. Кахул Б.А. „Viaţa Nouă”  и около 

20 организаций гражданского общества юга Молдовы приняли участие 

в Ярмарке неправительственных организаций, организованной Академией 

образовательного развития (AED) при поддержке Агентства Соединенных 

Штатов Америки по международному развитию (USAID).  

Статистические данные Республики Молдовы показывают, что 80 процентов 

населения не знает, что такое неправительственные организации и что они 

делают для сообщества. 

Ярмарка прошла под лозунгом: «Узнай НПО, которое представляет твои 

интересы».   

Ярмарка неправительственных организаций, г. Кахул 
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Представители и волонтеры неправительственных организаций разместили 

свои материалы, раздали посетителям ярмарки журналы, брошюры, 

буклеты, постеры, книги, брелки, футболки и ручки.  

Неправительственные 

организации, участвующие в 

данной ярмарке имели 

возможность рассказать о 

своей деятельности, 

обменяться контактными 

данными и  

проинформировать людей о 

предоставляемых услугах.   

Данное мероприятие 

помогло представителям и 

волонтерам НПО юга Молдовы обменяться накопленным опытом и узнать 

много полезной информации.   

Представители организаций-участниц покинули Ярмарку полные 

вдохновения и идеями о потенциальных партнерах по дальнейшей работе.     

Комментарий: 

Иван Иванович 

Я даже не знал, что есть люди, которые смогут помочь нашей семье. Мы думали, что 

мы одиноки в нашем горе.  

Когда видишь, что твой сын медленно погибает, и ты не знаешь куда идти, чувство 

безысходности одолевает тебя. Сейчас я понимаю, что я не одинок, знаю куда 

обратиться, кто нам может помочь и это очень важно для нас. 

Мария Николаевна 

Данное мероприятие помогло мне познакомиться с услугами предоставляемыми 

другими    НПО, поделиться опытом, накопленным за время работы организации.   

Общественный Центр «Pas cu Pas» (Б.А. “Viata Nouă”) г. Кахул, действует в рамках 

проекта “Снижение бремени ВИЧ инфекции в Республике Молдова” финансируемый 

Глобальным Фондом для борьбы со СПИДом,  туберкулезом, малярией, грант 8-го 

раунда, основной реципиент – Центр PAS.  
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16 июля 2011 года, в Кишиневе на 

территории парка отдыха «Долина 

Роз» была проведена 

региональная командировка по 

обмену опытом с участием 

представителей групп 

взаимопомощи для ПИН, ЛЖВ, а 

также членов их семей. В этом 

масштабном мероприятии под 

открытым небом приняли участие 

более 110 человек из Центрального и Южного регионов Молдовы из городов 

Кишинев, Оргеев, Унгены, Страшены, Хынчешты, Теленешты, Кагул, Комрат, 

Каушаны, Новые Анены. Мероприятие было организовано в форме 

тематического пикника со спортивно – творческим турниром. 

Мероприятие было организовано в рамках проекта "Развитие и повышение 

качества услуг групп 

взаимопомощи для ЛЖВ и ПИН в 

Молдове", реализуемого в 

партнерстве между НПО "Centrul 

Regional pentru Politici Comunitare" 

и "Viaţa Nouă" при финансовой 

поддержке Фонда Сорос Молдова, 

а также дополнительной 

финансовой поддержке Центра 

PAS. 

 

 

 

 

Региональная встреча по обмену опытом для групп 
взаимопомощи 

 

http://36ohk6dgmcd1n.yom.mail.yahoo.net/om/api/1.0/openmail.app.invoke/36ohk6dgmcd1n/4/1.0.35/us/en-US/view.html
http://36ohk6dgmcd1n.yom.mail.yahoo.net/om/api/1.0/openmail.app.invoke/36ohk6dgmcd1n/4/1.0.35/us/en-US/view.html
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"Persoanele infectate cu HIV sunt 

tratate în societate nu tocmai 

potrivit. Dar cel mai îngrijorător 

este faptul că aceștia sunt 

discriminați chiar în instituțiile 

medicale unde pacienții vizați 

trebuie să primească asistența 

cuvenită. Deși statul are obligația 

de a apăra dreptul la 

confidențialitate a persoanelor atestate cu HIV, deseori acestă lege este încălcată 

de către instituțiile medicale".  

Despre aceasta se vorbește într-un reportaj realizat de jurnalista Natalia Ghilașcu. 

Potrivit sursei, Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO) a indicat că este 

necesar să se protejeze datele medicale confidențiale, nu doar pentru a respecta 

viața privată a pacienților, dar și a păstra încrederea lor în personalul medical și 

serviciile medicale.  

"Conform unui sondaj sociologic, unii dintre respondenți nici nu cunosc căile prin 

care se transmite această infecție, motiv de a judeca greșit persoanele infectate. 

Sociologii spun că dacă societatea ar fi mai tolerantă față de aceste persoane 

seropozitive, aceștia ar fi mai sinceri să-și divulge informațiile despre boală, iar 

viteza de infectare în lume s-ar înjumătăți. Astfel, problema HIV SIDA nu este doar 

a celor infectați, ci a tuturor", se mai spune în reportaj.  

Pe coridoarele Centrului SIDA din Chișinău au ajuns peste 6.400 de bolnavi 

infectaţi cu virusul HIV. Anual, numărul acestora creşte cu 700. După consultarea 

cu medicii, soarta acestor oameni este incertă, pentru că se confruntă cu 

discrminarea chiar în sistemul medical.  

Video: http://unimedia.md/?mod=news&id=37086 

 

Reportaj(video): Cum sunt tratate persoanele infectate cu HIV în 

spitalele moldovenești  

 

http://unimedia.md/?mod=news&id=37086
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ÎN LUME  

В МИРЕ 

 

 

 
Este dependenţa pe care o 

creează principala problemă a 

consumului de droguri? 

Deşi comunitatea medicală este 

unanimă atunci cînd consideră 

dependenţa de droguri ca fiind 

o boală cronică, există şi voci 

care susţin că ea este doar un 

simptom al unor probleme pe 

care individul nu le poate gestiona. Viitorii consumatori abuzivi apelează la 

substanţe pentru a trata aceste probleme, ca automedicaţie. Pentru a avea o 

imagine corectă despre substanţele psihoactive şi efectele lor, este de dorit ca ele 

să fie considerate fiecare în parte, ca substanţe diferite, nu sub termenul general 

de „droguri“, care poate induce confuzia că „toate sînt la fel de periculoase“. Din 

păcate, domeniul adicţiilor este foarte greu de înţeles de public din cauza 

campaniilor negative şi a promovării, a atitudinilor fundamentate pe morală, nu 

pe ştiinţă, cu privire la consumul de droguri şi, implicit, la cei care le consumă. 

Supoziţia de la care se pleacă este că iniţierea consumului de droguri este o 

alegere individuală, iar consecinţele (boli, dependenţă, închisoare, marginalizare, 

moarte) trebuie asumate individual. Se ignoră importanţa educaţiei, a regimului 

legislativ şi a condiţiilor socio-economice ce determină sau menţin consumul de 

droguri. Cînd toţi aceşti factori vor fi puşi laolaltă şi interpretaţi ca atare, 

problema consumului de droguri va putea fi privită din unghiuri noi, fapt ce ar 

putea genera soluţii noi. 

Interviul în întregime la link-ul: http://www.dilemaveche.ro/sectiune/tema-

saptaminii/articol/dependen-droguri  

 

Dependența de droguri – interviu cu Valentin SIMIONOV,  
Director executiv al Asociaţiei Romanian Harm Reduction Network  

 

http://www.dilemaveche.ro/sectiune/tema-saptaminii/articol/dependen-droguri
http://www.dilemaveche.ro/sectiune/tema-saptaminii/articol/dependen-droguri
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Евразийская сеть снижения вреда представляет компакт-диск  «Развитие 

услуг для женщин, употребляющих наркотики». 

Диск содержит материалы  на русском и английском языках, разработанные 

в рамках проекта ЕССВ «Укрепление потенциала региональных и 

международных механизмов, предоставляющих техническую поддержку, по 

вопросам женщин, девочек, гендерного равенства и ВИЧ» (2009-2010), при 

поддержке Программы развития ООН. Цель проекта – расширение 

возможностей Центра знаний ЕССВ и его партнеров для предоставления 

технической поддержки странам Восточной Европы и Центральной Азии, 

направленной на увеличение доступа к услугам по профилактике, лечению, 

уходу и поддержке в отношении ВИЧ-положительных женщин, 

употребляющих инъекционные наркотики. 

В диске  Вы найдете отчет о результатах проекта, доклады по ситуации в 

России и Украине, инструменты оценки доступа к услугам женщинам, 

употребляющим наркотики на национальном и местном уровнях, а также 

дополнительные материалы ЕССВ – тренинговый модуль и краткое 

изложение проблемы.  

Диск доступен онлайн по следующей ссылке: http://www.harm-

reduction.org/services_women_idu/index_ru.html   

Если Вы хотите получить диск по почте, обращайтесь к Марии 

Субатайте: marija@harm-reduction.org   

 

 

 

 

 

 

Kомпакт-диск по развитию услуг для женщин ПИН 

 

http://www.harm-reduction.org/services_women_idu/index_ru.html
http://www.harm-reduction.org/services_women_idu/index_ru.html
mailto:marija@harm-reduction.org
http://36ohk6dgmcd1n.yom.mail.yahoo.net/om/api/1.0/openmail.app.invoke/36ohk6dgmcd1n/4/1.0.35/us/en-US/view.html
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До 28 июля 2011 года ВАС своей позиции по этому 

вопросу не высказывал, сообщает корреспондент 

Открытого информагентства. Решение Президиума 

Высшего Арбитражного суда России является 

окончательным и обжалованию не подлежит. 

Проблема касалась сотен некоммерческих 

организаций в России, получающих ежегодно более 1 

миллиарда рублей иностранных пожертвований.  

- Сегодня было 10 судей в Президиуме. Хотелось бы особо отметить судью-

докладчика Никифорова, который задавал правильные вопросы 

представителям налоговой службы, на которые они не смогли ответить, - 

сообщил после оглашения решения председатель Межрегиональной 

правозащитной Ассоциации “АГОРА”, кандидат юридических наук, доцент 

Павел Чиков. - В частности, налоговики в суде даже не смогли пояснить 

разницу между грантами и пожертвованиями. В целом, мнение высказанное 

Президиумом ВАС, полностью приводит наши доводы, которые оставались 

неизменными на протяжении всего налогового спора с осени 2009 года. 

Здравый смысл восторжествовал.  

- В надзорной жалобе в ВАС мы сообщали, что сегодня в России нарушается 

принцип единообразия норм права, - рассказал адвокат, правовой аналитик 

Межрегиональной правозащитной Ассоциации “АГОРА” Рамиль Ахметгалиев. 

- В одних регионах НКО были обязаны платить налоги на прибыль с 

иностранных пожертвований, хотя никакой прибыли у них по определению 

быть не может, так как все деньги идут на общественно полезные 

благотворительные цели. В других регионах суды вставали на сторону НКО, а 

налоговики последовательно проигрывали суд за судом. ВАС согласился с 

нашими доводами о том, что есть основания для рассмотрения по существу 

этого вопроса Президиумом Высшего Арбитражного суда.  

Дополнительную информацию можно узнать: http://poz.ru/news/?id=5458 

Высший Арбитражный суд: НКО не должны платить налог на 
прибыль с иностранных пожертвований 

 

http://poz.ru/news/?id=5458
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В июне этого года прошло 30 лет со дня первого зарегистрированного 

инфицированного ВИЧ.  

С тех пор эта болезнь ХХ века унесла тысячи жизней. Однако и спустя 30 лет о 

ВИЧ-инфицированных не так много говорят, о них не снимают кино, их не 

видно на ТВ. ВИЧ-положительные по-прежнему невидимы для всего мира.  

В противовес этому спектакль The Infection Monologues, который идет в 

одном из театров Лос-Анджелеса, рассказывает пять разных историй 

мужчин, живущих с ВИЧ.  

Как сообщает российский "Квир" со ссылкой на американский журнал 

Advocate, играют эти роли ВИЧ-инфицированные актеры, а авторами 

сценария являются Гарнер, ВИЧ-положительный актер и писатель, и Эрик 

Рофес, ВИЧ-отрицательный социолог, который умер от сердечного приступа 

сразу после написания пьесы.  

В основу монологов были положены истории опрашиваемых ими ВИЧ-

положительных. Один из монологов основан на опыте Гарнера, который был 

заражен 15 лет назад в возрасте 23 лет.  

Спустя 30 лет после обнаружения первого случая заражения болезнь 

изменилась и способы лечения тоже, но она не исчезла, поэтому Гарнер 

надеется, что "Монологи" дадут возможность современной ВИЧ-плюс 

молодежи почувствовать, что они не одни и что их жизнь не так мрачна, ведь 

сейчас можно ЖИТЬ с этим диагнозом. 30 лет назад шансов на выживание не 

было. 

www.gay.ru  

 

 

 

 

 

"Монологи" ВИЧ-инфицированных - реальные истории на 
сцене в Лос-Анджелесе 

 

http://www.gay.ru/news/rainbow/2011/07/21-21255.htm
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Experţii în sănătate din Portugalia susțin că decizia Portugaliei, luată 10 ani în 

urmă, de a decriminaliza consumul de droguri şi a supune unui tratament adecvat 

utilizatorii dependenţi în loc ca aceştia să fie pedepsiţi este o experienţă ce s-a 

realizat cu succes. 

„Fără îndoială, fenomenul dependenţei este în declin în Portugalia”, a declarat 

Joao Goulao, Preşedintele Institutului pentru Droguri şi Dependenţă, în timpul 

unei conferinţe de presă organizate pentru a marca aniversarea legii ce există deja 

10 ani. „Numărul de utilizatori dependenţi consideraţi „problematici” – cei care 

folosesc în mod repetat droguri „grele” şi utilizatorii de droguri injectabile – a 

scăzut în jumătate de la începutul anilor 90, cînd cifra estimată era de aproximativ 

100.000 de persoane”, a declarat Goulao. „Alţi factori au jucat, de asemenea, rolul 

lor”, a mai adăugat doctorul Goulao. „Succesul nu poate fi atribuit doar 

decriminalizări, ci şi confluenţei politicilor de reducere a riscurilor şi de 

tratament.” 

„Abordarea holistică pe care a adoptat-o Portugalia a favorizat o reducere 

spectaculoasă a numărului de infectări în rîndul utilizatorilor de droguri injectabile 

şi o scădere a numărului de crime corelate cu consumul de droguri”, a adăugat 

Goulao. 

Legea care a devenit activă din 1 iulie 2001, nu a legalizat consumul de droguri, ci 

a forţat utilizatorii prinşi cu substanţe interzise să apară în faţa unui comitet 

special pentru dependenţă şi nu direct în faţa instanţei de judecată. 

Comitetul în componenţa căruia intra psihologi, judecători lucrători sociali 

recomandă acţiuni bazate pe specificul fiecărui caz în parte. Din 2001, 

recomandările comitetelor sunt specifice, în dependenţă de faptul dacă persoana 

utilizează droguri ocazional sau este dependenţa. Din cele aproape 40.000 

persoane care au fost tratate, „marea majoritate a utilizatorilor problematici sînt 

susţinuţi prin intermediul unui sistem care nu-i tratează ca infractori, ci ca oameni 

bolnavi”, a spus Goualo. 

 Legea portugheza privind drogurile, dupa 10 ani de aplicare,  isi 

demonstreaza eficacitatea 
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Într-un raport publicat în iunie 2011, Centrul European de Modernizare pentru 

Droguri şi Dependenţă (European Monitoring Center for Drugs and Drug Adiction 

(EMCDDA)) a notat că Portugalia a abordat această problemă „într-o manieră 

pragmatică şi inovativă”. Statisticile consumului de  droguri în Portugalia sînt, în 

general „sub media europiană şi cu mult mai mici decît în Spania”, este menţionat, 

de asemenia, în raport. „Modificările care au fost făcute în Portugalia oferă un 

interesant pre/post studiu, privind efectele positive ale decriminalizării”, susţine 

EMCDDA. 

Sursa: www.idpc.net 

 

 

ANUNŢURI 

ОБЬЯВЛЕНИЯ 

 

 

 

 
UNODC lansează în Republica Moldova un proiect de asistență tehnică cu o durată 

de 3 ani care va contribui la reducerea răspîndirii HIV/SIDA în rîndul grupurilor 

vulnerabile. Proiectul “Consolidarea capacităților naționale pentru reducerea 

răspîndirii HIV/SIDA în rîndul grupurilor vulnerabile în Europa de Est și Asia 

Centrală”, este implementat în 8 ţări din Regiunea Europei de Est şi Asia Centrală, 

inclusiv în Republica Moldova. 

Se așteaptă ca la finalul proiectului utilizatorii de droguri injectabile și persoanele 

în detenție vor avea acces îmbunătățit la servicii HIV de prevenire, tratament și 

suport prin implementarea  următoarelor componente: 

1. Armonizarea programelor HIV, TB, de control al drogurilor şi reforma 

justiţiei penale/programelor de sănătate privind consumul de droguri 

injectabile şi în penitenciare  printr-un mediu juridic şi de politici 

îmbunătățit care protejează drepturile omului şi facilitează accesibilitatea la 

servicii comprehensive HIV; 

Agenția Națiunilor Unite pentru Combaterea Drogurilor și 

Criminalității (UNODC) lansează un proiect nou în 

Republica Moldova 
 

http://www.idpc.net/
http://uorn.wordpress.com/2011/06/15/agentia-natiunilor-unite-pentru-combaterea-drogurilor-si-criminalitatii-unodc-lanseaza-un-proiect-nou-in-republica-moldova/
http://uorn.wordpress.com/2011/06/15/agentia-natiunilor-unite-pentru-combaterea-drogurilor-si-criminalitatii-unodc-lanseaza-un-proiect-nou-in-republica-moldova/
http://uorn.wordpress.com/2011/06/15/agentia-natiunilor-unite-pentru-combaterea-drogurilor-si-criminalitatii-unodc-lanseaza-un-proiect-nou-in-republica-moldova/
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2. Consolidarea capacităţilor actorilor naţionali care oferă servicii HIV în baza 

acordului informat în conformitate cu standardele naționale și ghidurile 

internaționale; 

3. Consolidarea sistemului de instruire a specialiştilor în domeniul sănătăţii, 

protecţiei sociale, sistemului de justiţie şi penitenciar pentru oferirea 

serviciilor HIV persoanelor dependente de droguri; 

4. Consolidarea capacităților actorilor naționali pentru monitorizarea și 

evaluarea programelor HIV în rîndul utilizatorilor de droguri injectabile și 

deținuților în conformitate cu standarele internaționale. 

Agenția Naţiunilor Unite pentru Combaterea Drogurilor şi Criminalității (UNODC), 

are mandatul de coordonare a tuturor activităţilor de control asupra drogurilor 

ilegale, de prevenire a terorismului şi crimei transnaţionale. UNODC susține țările 

membre în asigurarea accesului la servicii de sănătate, securitate și justiție tuturor 

cetățenilor, dar în mare parte utilizatorilor de droguri, deținuților, persoanelor 

vulnerabile la traficul de ființe umane. 

Echipa de proiect UNODC Moldova este interesată de parteneriate cu actorii activi 

din domeniu și este deschisă spre colaborare la următoarele date de contact: 

Elena Jidobin, Coordonator de Proiect UNODC Moldova, tel.: (+373 22) 854.099, 

fax: (+373 22) 850.098, GSM: 068121215  

E-mail: elena.jidobin@unodc.org 

 

 

Reprezentanţa Organizaţiei Naţiunilor Unite în Republica Moldova lansează un 

concurs pentru cea mai buna acţiune de promovare şi protecţie a drepturilor 

omului. Aflat la cea de-a 7-ea ediţie, concursul are drept scop evidenţierea şi 

premierea celor mai valoroase iniţiative şi acţiuni de apărare şi promovare a 

drepturilor omului de către ONG-uri şi mass-media. 

 

Concursul se va desfăşura în bază de nominalizări, publicul fiind încurajat să 

nominalizeze organizaţii ale societăţii civile, jurnalişti, instituţii media etc., care au 

Premiile ONU în domeniul drepturilor omului 2011 

 
 

mailto:elena.jidobin@unodc.org
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realizat contribuţii recente şi autentice de promovare a drepturilor omului în 

Republica Moldova.  

Dosarele nominalizate, obţinute în urma procesului de consultări publice, precum 

şi în urma analizei altor materiale disponibile, bazate şi pe cercetări 

independente, vor fi jurizate de o echipă de experţi în domeniul ONG-lor şi mass-

media şi de un Consiliu independent, format din reprezentanţi ai organizaţiilor 

internaţionale, experţi independenţi, etc. 

Cîştigătorii vor fi premiaţi în cadrul Galei de premiere în domeniul drepturilor 

omului, organizată anual la 10 decembrie, de Ziua Internaţională a Drepturilor 

Omului. 

 

Drepturile omului sunt una dintre priorităţile majore ale ONU în Moldova, 

constituind o parte integră a programelor sale de dezvoltare şi elaborare a 

politicilor. Proiectele importante în domeniul drepturilor omului includ 

combaterea torturii, eliminarea violenţei domestice, promovarea drepturilor 

migranţilor, refugiaţilor şi apatrizilor, integrarea grupurilor vulnerabile, inclusiv a 

persoanelor cu disabilităţi, celor care trăiesc cu HIV/SIDA, grupurilor minoritare 

excluse precum romii şi a altor persoane sau comunităţi marginalizate.  

 

Regulamentul concursului este accesibil pe pagina web: www.un.md 

Pentru contact: Ludmila Tiganu, Specialist în comunicare, tel. 269 112, e-mail: 

ludmila.tiganu@undp.org   

 

Termenul limită de depunere a nominalizărilor este 31 august 2011. 

Sursa: http://www.un.md/news_room/pr/2010/HR_Gala2010/index1.shtml 

 

 

 

 

 

 

http://www.civic.md/anunturi/concursuri/12302-premiile-onu-in-domeniul-drepturilor-omului-2011.html#mce_temp_url#
mailto:ludmila.tiganu@undp.org
http://www.civic.md/anunturi/concursuri/12302-premiile-onu-in-domeniul-drepturilor-omului-2011.html#mce_temp_url#
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Fundaţia Staying Alive are plăcerea să anunţe un nou concurs pentru propuneri de 

finanţare. 

Misiunea Fundaţiei Staying Alive este de a încuraja şi împuternici  tinerii care sunt 

implicați în campanii de sensibilizare, educaţie şi prevenire HIV.  

Scopul Fundaţiei Staying Alive este de a realiza acest fapt prin finanţarea 

organizaţiilor conduse de tineri care activează în domeniul sensibilizării cu privire 

la HIV şi SIDA în rîndul semenilor din comunităţile lor şi care au fost puțin sau 

deloc finanţate anterior.  

Suma granturilor - maximum 12.000 dolari SUA, pentru 1 an. 

Procesul de aplicare va avea loc în două etape, şi începe on-line la 

http://foundation.staying-alive.org/en/grants/apply on-line prin completarea unui 

scurt formular. 

Termenul limită pentru  aplicare – 15 august,  2011.  

În caz de necesitate puteți accesa formularele de aplicare în franceză şi spaniolă, 

care pot fi solicitate prin e-mail: foundation@staying-alive.org 

Rezultatele concursului  vor fi anunţate pe 01 decembrie 2011. 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

Concurs pentru propuneri de finanţare în domeniul  
sensibilizării cu privire la HIV şi SIDA 
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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 Adresa Telefon 

Chişinău Centrul ”Pas cu Pas” mun. Chișinău,  

str. Independenţei, 

6/2 

Telefon de încredere: 

(022) 66-45-86 

Tel. (022) 66-38-50 

Bălţi Centrul ”PULS” mun. Bălţi,  

str. Independenţei, 

6 

Telefon de 

încredere:(0231) 2-14-83 

Tel.(0231) 2-09-96 

Cahul Centrul ”Pas cu Pas” or.Cahul 

str. C. Negruzzi 46 

 

Telefon de 

încredere:(0299) 33-2-33  

Tel.(0299) 32-5-77 

Tiraspol  Centrul "Точка опоры" 

 

or. Тiraspol, 

stradela  

 Borodinskii 2 

Telefon de 

încredere:(0533) 2-66-66 

Tel.(0533) 6-66-62 

 

Serviciile Centrelor Comunitare: 

 Consultaţii ”de la Egal la Egal” 

 Grup de suport reciproc ”12 Paşi” 

 Grup de suport reciproc pentru PTH 

 Grup de suport moral-spiritual 

 Grup de suport pentru persoane codependente                                  

 Grup informaţional 

 Consiliere juridică 

 Consiliere psihologică 

http://drognet.md/ro/noutati/73-centruplus.html
http://drognet.md/ro/noutati/73-centruplus.html
http://drognet.md/ro/noutati/73-centruplus.html
http://drognet.md/ru/noutati/73-centruplus.html
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 Servicii de asistenţă socială 

Servicii suplimentare: 

- Cursuri de limbă română sau engleză 

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

aer liber) 

- Spălarea rufelor 

- Maşină de cusut 

- Pachete alimentare 
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RESURSE INTERNET UTILE 

ПОЛЕЗНЫЕ ИНТЕРНЕТ РЕСУРСЫ 
 

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.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. 

 

http://www.drognet.md/
http://www.aids.md/
http://www.ccm.md/
http://www.idom.md/
http://www.pentrusanatate.eu/
http://www.a-doua-sansa.ro/
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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 сообщения направляйте по адресу: 

secretariat.uniune@yahoo.com.  

Чтобы подписаться на информационный бюллетень, пожалуйста, оправьте письмо 

с  темой «подписаться» на электронный адрес secretariat.uniune@yahoo.com. 

http://www.uorn.wordpress.com/
mailto:secretariat.uniune@yahoo.com
mailto:secretariat.uniune@yahoo.com
mailto:secretariat.uniune@yahoo.com
http://www.uorn.wordpress.com/
mailto:secretariat.uniune@yahoo.com
mailto:secretariat.uniune@yahoo.com

