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Uniunea pentru Prevenirea HIV şi Reducerea Riscurilor

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 –
perioadei Ianuarie-Februarie 2012, 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 Января-Февраля 2012 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
Fundaţia Soros-Moldova a lansat un nou proiect
în domeniul drepturilor omului
Programul de Drept al Fundaţiei Soros-Moldova a lansat proiectului „Promovarea
educaţiei comunitare şi documentarea cazurilor de încălcare a drepturilor
omului la nivel local, prin abilitarea juridică a para-juriştilor”.
Proiectul are drept obiective 1) crearea mecanismelor de documentare a
încălcărilor drepturilor omului în mediul rural prin conectarea para-juriştilor la
mecanismele şi serviciile naţionale de protecţie a drepturilor omului şi 2) sporirea
gradului de respectare a drepturilor omului la nivel de comunitate prin activităţi
de educare şi conştientizare realizate de către para-jurişti.
În prima etapă a proiectului, un grup de experţi va elabora Ghidul drepturilor
omului pentru para-jurişti, care va conţine o descriere a celor mai frecvent
încălcate drepturi la nivel local, însoţită de prevederile relevante ale legislaţiei în
vigoare pentru protecţia drepturilor omului, precum şi de o serie de studii de caz
cu potenţiale soluţii, întrebări şi răspunsuri. Ghidul va servi drept instrument de
lucru atît în cadrul programului de instruire pentru para-jurişti prevăzut în cadrul
proiectului, cît şi în activitatea zilnică a acestora de documentare şi raportare a
cazurilor de violare a drepturilor omului la nivel local.
Pentru derularea cu succes a proiectului vor fi încheiate acorduri de parteneriat
cu organizaţiile non-guvernamentale şi mecanismele naţionale de protecţie a
drepturilor omului. De asemenea, susţinerea din partea mass-mediei va contribui
esenţial la realizarea obiectivelor proiectului.
Proiectul a demarat în luna ianuarie 2012 şi va fi implementat pe parcursul a 12
luni în cadrul Programului de Drept al Fundaţiei Soros-Moldova.
Director de program – Victor Munteanu
Pentru informaţii suplimentare, contactaţi: Sergiu Rusanovschi, Coordonator de
proiect, email: srusanovschi@soros.md.
Sursa: www.soros.md
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19 tineri, foști consumatori de droguri,
au fost reintegrați în societate
Un an nou – o viață nouă, pentru 19 tineri, foști consumatori de droguri, care au
trecut un curs de reabilitare au fost reintegrați în societate.
A readuce la viață o persoană care a căzut în dependența drogurilor este o muncă
lungă şi istovitoare. Dar totuși, unii din ei reușesc să aleagă o altă cale. Astfel, un
grup de foști consumatori a fost premiat cu diplome pentru finisarea cursului de
reabilitare în cadrul organizației Viața Nouă.
După reabilitare, cei care cîndva credeau că drogurile sunt viața lor, încep să
trăiască cu adevărat. Își restabilesc familiile, au un loc stabil de muncă, sunt plini
de forțe și au planuri de viitor.
Beneficiarii Centrului „Pas cu Pas”, au program
diversificat de activităţi: Grupuri de suport,
activităţi sportive, consultațiile psihologului. Dar
un aspect foarte important în procesul de
reabilitare îl constituie lucrul cu familia persoanei
dependente.
Organizația Viața Nouă oferă servicii psiho-sociale
și de reabilitare pentru utilizatorii de substanțe
psiho-active din 1999. Anual, la centrul de zi Pas
cu Pas, din Chișinău sunt deserviți peste 1000
utilizatori, aproximativ 50 din ei sunt încadrați în programul de reabilitare, 20 sunt
total reabilitați și reintegrați în societate.
Video la link-ul: http://tv7.md/ro/news/19-tineri-fo-ti-consumatori-de-droguri-aufost-reintegra-i-in-societate-8441.html

În Republica Moldova nu au fost înregistrate întreruperi în
asigurarea cu medicamente ARV a pacienților cu HIV/SIDA
În Republica Moldova este asigurat accesul universal și gratuit la tratamentul
antiretroviral (TARV) a persoanelor infectate cu HIV şi bolnavilor cu SIDA.
La finele anului 2011, în tratamentul ARV se aflau 1606 de persoane infectate cu
HIV, inclusiv 401 persoane din teritoriile de est ale republicii. Este îmbucurător
faptul că în republică nu au fost înregistrate întreruperi în asigurarea cu
medicamente a pacienților şi nu există listă de aşteptare la iniţierea terapiei ARV.
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Medicamentele sunt procurate din sursele Fondului Global de combatere a SIDA,
Tuberculozei și Malariei.
Monitorizarea stării sănătăţii şi eficacităţii tratamentului ARV a persoanelor
infectate cu HIV se efectuează gratuit, trimestrial, în baza investigaţiilor
molecular-genetice şi imunologice, în conformitate cu Protocoalele Naționale în
domeniu.
Supravegherea medicală, iniţierea şi monitorizarea TARV se efectuează în patru
centre de tratament: IMSP Spitalul Clinic de Boli Infecțioase “Toma Ciorbă”, IMSP
Spitalul Clinic Municipal Bălţi, Spitalul Clinic Raional Cahul, Centrul SIDA Tiraspol.
Tratamentul infecţiilor oportuniste în condiţii de staţionar se efectuează în IMSP
Spitalul Clinic de Boli Infecțioase “Toma Ciorbă” şi în Spitalul de boli infecţioase
din oraşul Slobozia.
Informație pregătită în baza Buletinului informativ HIV/SIDA 2011, CNSP
Sursa: www.pas.md

Consultarea regională "Drept răspuns la criza financiară a
Fondului Global în Europa de Est şi Asia Centrală"
La 26 - 27 ianuarie, 2012, în Vilnius (Republica Lituania), a avut loc consultarea
regională "Drept răspuns la criza financiară a Fondului Global în Europa de Est şi
Asia Centrală". Organizatorul evenimentului a fost Reţeaua Euroasiatică de
Reducere a Riscurilor, cu sprijinul financiar al GIZ, OSF şi Fondul Global.
Consultarea a avut următoarele obiective:
1. Analiza situaţiei privind granturile curente a
Fondului Global, evaluarea impactul deciziilor luate
la 25-ea întîlnire a Consiliului Fondului Global
asupra situaţiei în domeniul HIV şi tuberculozei pe
teritoriul Europei de Est şi Asiei Centrale (EEAC), şi
să analizeze riscul închiderii şi încetării
programelor;
2. Familiarizarea cu recomandări recente a Fondului
Global în ceea ce priveşte noul Mecanism de Finanţare de Tranziţie (MFT), care
este destinat asigurării menţinerii Programelor de Bază, la fel privind
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reprogramarea a granturilor existente, conceput pentru a îmbunătăţi eficienţa
cheltuielilor proiectelor desfăţurate în cadrul fondului;
3. Evaluarea perspectivelor procesului de reconstituire a Fondului Global în anii
2012-2014 şi rolul societăţii civile a EEAC în mobilizarea resurselor;
4. Crearea a grupului consultativ pentru coordonarea, ajustarea şi punerea în
aplicarea a planului de acţiuni a „advocacy” regional.
Informaţia detaliată la: www.uorn.aids.md

Site-ul www.positivepeople.md
Acest site este o platformă virtuală pentru comunicare şi schimb de informaţii.
Deși site-ul este administrat de organizaţia "Viaţa Nouă", acesta nu este portalul
personal al organizaţiei. Toate organizațiile partenere ale site-ului, active în
domeniul HIV/SIDA şi în domeniul susținerii utilizatorilor de droguri, au
posibilitatea de a utiliza site-ul pentru a poşta paginile lor personale, ştiri despre
ativitatea organizației şi alte informaţii relevante, folosind materiale
din bibliotecă, precum şi bunele practici ale altor parteneri.
Pe paginile acestui site veți găsi multe informații interesante și utile! Înregistraţivă pe site, lăsați comentarii şi participați la discuțiile pe forum.
Site-ul www.positivepeople.md a fost creat în cadrul proiectului "Reducerea
poveri HIV în Republica Moldova", finanțat de Fondul Global pentru Combaterea
SIDA, Tuberculozei şi Malariei (Grant Runda a 8-a, recipient principal – Centrul
pentru Politici şi Analize în Sănătate - Centrul PAS, subrecipient - ONG"Viaţa
Nouă").
Pentru informații suplimetare, adresați-va
adresa: operator@positivepeople.md.

administatorului site-ului,

la
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Adresare Primului Ministru al RM din partea
Asociatiilor obşteşti active în domeniul HIV/SIDA
La iniţiativa UORN la data de 20 februarie, 2012 mai multe organizaţii active în
domeniul prevenirii HIV şi suport pentru persoanele care trăiesc cu HIV a fost
depusă o scrisoare-adresare către Prim-ministrul, Vladimir Filat. Această scrisoare
prezinta situaţia actuală a programelor implementate în domeniu de asociaţiile
obşteşti cît şi îngrijorarea cu privire la durabilitatea acestor programe în contextul
reducerii finanţării lor din sursele GFATM. Totodată scrisoarea constituie o
solicitare de implicare mai insistentă a înaltului reprezentant al Guvernului în
analiza posibilităţilor de iniţiere a finanţării, chiar şi parţiale a programelor
implementate de către asociaţii obşteşti din resursele Bugetului Public Naţional.
Scrisoarea poate fi accesată la link-ul: http://uorn.aids.md/news/scrisoareadresat%C4%83-dlui-prim-ministru-vladimir-filat

ONG-urile din republică sunt netransparente, studiu
Organizaţiile neguvernamentale din Moldova sunt netransparente, nu îşi publică
rapoartele de finanţare şi de audit din cauză că nu doresc, nu ştiu sau nu văd nici
un beneficiu. Acestea sunt concluziile unui studiu realizat de către Centrul
Naţional de Asistenţă şi Informare a ONG-urilor din Republica Moldova „Contact”,
transmite Info-Prim Neo.
Autorul studiului „Transparenţa şi durabilitatea financiară a Organizaţiilor
Neguvernamentale din Republica Moldova”, Gheorghe Caraseni, a menţionat că în
total în republică sunt circa 8 mii de organizaţii, dintre care doar 30% din acestea
sunt active. Contact a expediat tuturor ONG-urilor formulare prin care a solicitat
să participe la studiu şi să le completeze. Astfel, din toate organizaţiile doar 16 au
acceptat să participe, expediind formularele completate.
La studiu au participat doar organizaţii din domeniile drepturile omului,
dizabilităţi, cultură, social-medical, educaţie. Nu a participat nici o organizaţie din
domeniul mediu şi tineret. Dintre organizaţiile participante, 57% au solicitat ca
datele despre activitatea lor să fie confidenţiale, iar restul au acceptat ca aceste
date să fie publice.
La capitolul „mediatizarea rapoartelor şi deciziilor”, toate ONG-urile au răspuns că
nu publică rapoartele financiare şi rapoartele de audit deoarece „nu există o
cultură a transparenţei şi ONG-urile nu ştiu de ce trebuie să le publice”. Alte
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răspunsuri spun că „organizaţiile nu şi-au pus scopul să le publice”, sau „acestea
rapoarte ţin de bucătăria internă a organizaţiei”. Unele organizaţii au motivat
nepublicarea rapoartelor din lipsă de timp sau că nu au curajul să le publice.
Totodată, în studiu se menţionează că 25% dintre organizaţii nu au avut ocazia să
ia cunoştinţă de Codul de etică, 40% parţial cunosc prevederile Codului şi 35%
spun că ştiu care sunt prevederile Codului de etică.
Sursa: www.civic.md

Utilizarea testelor expres pentru identificarea HIV în mediul beneficiarilor
Proiectului de reducere a riscurilor din mun. Bălţi
Luna februarie 2012, constituie punctul de start pentru utilizatorii de droguri,
beneficiari ai Asociaţiei ”Tinerii pentru dreptul la viaţă” filiala Bălţi, în accesarea
serviciului de testarea voluntară la HIV prin utilizarea testelor expres în cadrul
Proiectului de Reducere a Riscurilor implementat în mun. Bălţi. Această activitate,
în colaborare cu Serviciul municipal de consiliere
şi testare voluntara la HIV, va fi organizată de
doua ori pe lună în cadrul proiectului respectiv,
constituind o componentă importantă în
realizarea măsurilor de prevenire a infecţiei HIV
şi reprezintă o strategie prioritară în vederea
sporirii accesului la servicii de îngrijire, suport şi
tratament pentru persoanele care trăiesc cu HIV.
Importanţa testării oportune este un aspect
indubitabil pentru o societate sănătoasă. Acest
fapt este valabil atît pentru populaţia generală,
cît şi pentru persoanele cu risc sporit de infectare iar, în mod deosebit, pentru
utilizatorii de droguri injectabile, inclusiv pentru partenerii lor. Utilizatorii de
droguri injectabile rămîn a fi un grup închis şi dificil de motivat pentru testare.
Mulţi dintre ei refuză vizita la cabinetul de testare voluntară la HIV.
Persoanele care beneficiază de consiliere şi testare voluntară sunt implicate în
prevenirea infecţiei HIV pentru că îşi reduc propriile riscuri şi îşi încurajează
partenerii de viaţă, membrii familiei şi prietenii să solicite acest serviciu.
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Суд над мужчинами
23 февраля ежегодно отмечался в СССР как всенародный праздник — День
Советской Армии и Военно-Морского Флота.
Сегодня же - это один из немногих дней в календаре,
когда сильная половина человечества получает
законное право принимать от женщин поздравления,
благодарность, и, конечно, подарки. Потому что это
День настоящих мужчин. Защитников в самом
широком смысле этого слова.
В то время как все население поздравляет мужчин
(сотрудников, братьев, мужей, отцов…) в Центре
«PULS» было организован «СУД НАД МУЖЧИНАМИ».
Мужчины (сотрудники, волонтеры, клиенты) были осуждены женщинами за
свое поведение в течение года. «Прокурор» от лица всех дам обвинил
«подсудимых» в чистоплотности, трудоголизме, ответственности. Каждый
смог увидеть те качества, которые, по мнению дам «были достойны
осуждения». Конечно же это были те качества, которыми они могут
гордиться, но в этот день они были выставлены на всеобщий суд.
Дамы предоставили также каждому сказать что-то в свое оправдание, но за
приведением недостаточных доказательств, были проведены «следственные
эксперименты». Мужчины с удовольствием участвовали в конкурсах,
которые помогали им «оправдаться» в глазах женщин. Было очень много
смеха и веселья.
Адвокат поспешил «произнести защитную речь», в которой он надеялся
смягчить им наказание, учитывая ничтожно малое
количество лиц мужского пола, и поздравил всех
мужчин с праздником! Он пожелал им в жизни трудной
долг свои исполнять – защищать и оберегать!!!
«Судьей и присяжными» (сотрудницы Центра) вынесли
обвинительный приговор. Мужчины были признаны
виновными по статьям: «Молодой и холостой», «Самый
хозяйственный», «Надежда, опора, руководящая и
направляющая сила», «Очумелый, то есть очень
умелый», «Богатырь нашего времени», «Широкая
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душа», «Помощник быстрого реагирования» и др. Каждый из «подсудимых»
получил копию приговора (грамоту и приз). Для отбывание срока
(неограничен) мужчины были направлены в Общественный Центр «Пульс»
по адресу: ул. Индепенденцей 6.
«Заседание суда» было объявлено закрытым после того, как веселье
сменялось сладким столом. Мужчины были приятно удивленны таким
заседанием!
Надеемся радости и сил им на год хватит!!!

ÎN LUME
В МИРЕ
10 mari descoperiri medicale în 2011.
Milioane de oameni pot fi salvaţi de ştiinţă
Revista Time a alcătuit un top al celor mai mari descoperiri medicale din anul
2011. Cea mai importantă pare a fi descoperirea vaccinului anti-malarie, boală
care face ravagii în lume, mai ales în statele africane sărace.
1. Folosirea clonării pentru a crea celule stem
Oamenii de ştiinţă de la New York Stem Cell Foundation au combinat ADN-ul unui
om adult cu material genetic de la un embrion. În urma declanşării diviziunii
celulare, au fost produse celule stem. Singura problemă este că aceste celule stem
conţin un set suplimentar de cromozomi, de la embrion. Acum, provocarea
cercetătorilor este de a elimina această eroare. Miza este una imensă: producerea
de celule stem ar putea trata cîndva boli de măduvă sau Parkinson.
2. Primul vaccin împotriva malariei
Acest vaccin reduce cu jumătate riscul de îmbolnăvire cu malarie. Anual, peste 200
de milioane de oameni se îmbolnăvesc de malarie, iar 2,5 milioane dintre ei mor
din această cauză.
3. Tratament preventiv pentru HIV
Medicamentul Truvada reduce riscul de a lua virusul HIV, au arătat câteva studii
derulate în 2011. Unul dintre ele, condus de Universitatea de Washington, a
studiat 4.758 de cupluri heterosexuale în care unul dintre parteneri avea virusul,
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iar celălalt - nu. S-a constatat că, luând Truvada, riscul de transmitere a virusului a
scăzut cu 73%.
4. Piramida alimentară din farfurie
În iunie 2011, Departamentul pentru Alimentaţie al SUA a prezentat "My Plate",
un nou simbol al alimentaţiei sănătoase, care ia locul confuzei piramide
alimentare. Fructele şi legumele ocupă jumătate din farfurie, arătînd că acestea
sunt extrem de importante în alimentaţie. De asemenea, în apropierea farfuriei
apare simbolul lactatelor, o altă clasă de alimente recomandate.
5. Organe crescute în laborator
Folosind ca suport un material biodegradabil, un doctor a adăugat celulele unui
pacient şi, după ce acestea au crescut, a obţinut o uretra, canalul prin care urina
este eliminată din organism. Pacientul nu a avut niciun fel de problemă cu noua
uretră.
6. Legătura dintre o bacterie şi cancerul de colon
Comparînd celule sănătoase ale colonului cu cele canceroase, cercetătorii au
descoperit că o bacterie numită Fusobacteria se dezvoltă mai des în cele
canceroase decît în cele sănătoase. Apoi, studiile au arătată că, într-adevăr, există
o legătură între Fusobacteria şi cancer.
7. Pastila de slăbit, cea reală
În lumea slăbitului, singura regulă pe care trebuie să o cunoască toţi este că nu
există vreo pastilă magică. Însă, există un medicament numit Qnexa care a fost
testat şi s-a arătat că pacienţii care l-au luat au dat jos circa 10% din masa
corporală, după un an de medicaţie.
8. Cîinii miros cancerul la plămîni
Cîinii au un miros atît de bun încît simt şi prezenţa cancerului pulmonar.
Cercetătorii germani au instruit un grup de cîini timp de 9 luni, pentru a distinge
respiraţia unui om cu cancer la plămâni de cea a unui om sănătos. Rezultatul:
câinii au recunoscut 71% dintre pacienţii bolnavi şi 93% dintre cei sănătoşi.
9. Saliva poate indica vîrsta
Pentru criminalişti, o mare problemă atunci cînd descoperă un cadavru este
aflarea vîrstei exacte la momentul decesului. ADN-un nu ajută la nimic, dar un
grup de cercetători spun că un fluid aparent banal, saliva, deţine această
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informaţie. Testele arată că cercetătorii au dreptate, dar va trece ceva timp pentru
confirmări şi punerea în practica poliţienească.
10. Testul de sânge care vesteşte moartea
Cercetătorii de la Universitatea Uppsala, din Suedia, au anunţat în august
rezultatul unui studiu derulat timp de 12 ani pe 2.000 de persoane. Potrivit
studiului, riscul ca o persoană să moară de boli ale inimii sau de cancer este mai
ridicat în cazul celor care au un nivel ridicat al enzimei catepsină S. Astfel, cu un
simplu test de sânge se va putea afla dacă viaţa îţi este pusă în pericol.
Sursa: www.realitatea.net

În India a apărut tuberculoza rezistentă la orice fel de antibiotic
Cercetătorii indieni atrag atenţia asupra descoperirii unei noi tulpini de
tuberculoză rezistentă la tratamentul cu orice fel de antibiotice.
"Avem în prezent 12 cazuri de persoane infectate, dintre care 3 au decedat deja",
declară Zarir Uwadia, conducătorul echipei de medici din cadrul Hinduja National
Hospital and Medical Research Center din Mumbai, care a
descoperit noua tulpină de tuberculoză.
Pe lîngă faptul că noua tuberculoză nu poate fi tratată, există
riscul pierderii controlului răspîndirii bolii în cadrul unei
populaţii umane extrem de dense şi aglomerate cum este cea
din India.
Organizaţia Mondială a Sănătăţii a convocat urgent o întîlnire
la cel mai înalt nivel, pentru a decide cele mai eficiente măsuri
de contracarare a unei posibile epidemii cu repercusiuni greu
de anticipat.
Tuberculoza rezistentă la medicaţie, sau Multidrug-resistant tuberculosis (MDRTB), care este rezistentă la tratamentul pe bază de isoniazidă şi rifampină, a
apărut pentru prima dată în anul 2006.
În prezent, atenţia lumii medicale internaţionale este îndreptată asupra
tuberculozei total-rezistentă (TDR-Tuberculosis). Primele cazuri au fost
înregistrate în anul 2007 în Italia, apoi, în anul 2009, au mai fost descoperite 15
cazuri de infectare în Iran.
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Dacă în cazul infectării cu tuberculoză obişnuită costurile tratamentului sunt de
doar 20$, iar în cazurile de MDTR-TB costurile sunt între 2.000-12.000$, ultima
tulpină de tuberculoză nu poate fi tratată cu niciun fel de medicamente.
Sursa: www.unimedia.md

ANUNŢURI
ОБЬЯВЛЕНИЯ
Angajarea unei companii/unui trainer care să presteze
servicii de instruire în domeniu advocacy şi planificare strategică
Pentru a contribui la dezvoltarea capacităţilor şi abilităţilor de advocacy și
planificare strategică ale reprezentanţilor organizaţiilor ce implementează
Programe de Reducere a Riscurilor (PRR) în Republica Moldova, Uniunea pentru
Prevenirea HIV şi Reducerea Riscurilor (UORN) anunţă un concurs de selectare a
unei companii/organizaţii de instruire sau a 1-2 traineri certificaţi în domeniu,
care să se implice în planificarea și desfășurarea a două ateliere a cîte 3 zile
pentru managerii şi asistenţii proiectelor de reducere a riscurilor:



Atelier de Advocacy,
Atelier de planificare strategică.

Atelierele vor fi axate atît peaspectele teoretice ale conceptelor („advocacy”,
„planificare strategică”), cît şi pe implicarea practică a participanţilor în
elaborarea unui plan comun de acţiuni de advocacy elaborat pe ariile cheie de
interes major pentru PRR (sustenabilitate financiară, vizibilitate)și a unui plan
strategic specific necesităţilor de dezvoltare ale PRR, implementate în Republica
Moldova.
Informaţia detaliată la link-ul: http://uorn.aids.md/news/angajarea-uneicompaniiunui-trainer-care-s%C4%83-presteze-servicii-de-instruire-%C3%AEndomeniu-advocacy-
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Program de granturi pentru ONG-uri privind prevenirea şi diminuarea
fenomenului discriminării în Republica Moldova
Fundaţia Soros-Moldova este o organizaţie neguvernamentală, nonprofit și
apolitică, înfiinţată în anul 1992 de către filantropul George Soros în scopul
promovării valorilor societăţii deschise în Moldova. Fundaţia contribuie la
democratizarea societăţii prin elaborarea şi implementarea unor programe în
diverse domenii, precum: media, politici culturale, reforma judiciară, buna
guvernare, participare civică și sănătate publică.
Scopul acestui program de granturi este de a contribui la prevenirea şi
diminuarea fenomenului discriminării şi promovarea diversităţii, prin
intermediul organizaţiilor neguvernamentale din Moldova. Fenomenul
discriminării este prezent în Republica Moldova sub diferite aspecte, însă, de cele
mai multe ori, este ignorat. Diferite categorii de persoane sunt expuse
tratamentului inegal, dar nu cunosc ce măsuri trebuie întreprinse în astfel de
cazuri sau nu sunt informate de faptul că au fost supuse actului discriminării. În
pofida aderării Republicii Moldova la anumite instrumente internaţionale privind
respectarea demnităţii şi drepturilor omului şi existenţei în legislaţia naţională a
unor prevederi ce interzic discriminarea, nu există o lege în domeniul dat care ar
proteja direct victimele discriminării. De rând cu aceste provocări avem şi puţină
experienţă în practica judiciară în domeniul problemelor discriminării.
Violări ale drepturilor omului se manifestă pe diferite criterii precum, dizablitate,
stare a sănătăţii, vârstă, origine etnică, sex, orientare sexuală etc. Conform unui
studiu sociologic elaborat de către Fundaţia Soros-Moldova în 2010, respondenţii
consideră că cel mai frecvent sunt discriminate în ţara noastră persoanele cu
dizabilităţi mentale şi fizice (respectiv 68% şi 66%), după care urmează persoanele
sărace (59%), persoanele HIV pozitive (56%), persoanele în etate (50%),
persoanele de orientare homosexuală (49%), romii (48%) şi femeile (32%). Cel mai
frecvent, conform aceluiaşi studiu, cetăţenii R. Moldova sunt discriminaţi la
angajare în câmpul muncii, la locul de muncă, la spital/policlinică, de către
autorităţi sau în instituţiile de educaţie. Dacă în cazul angajării în câmpul muncii şi
la locul de muncă, persoanele se simt discriminate din cauza stării de sănătate,
orientării sexuale, vârstei sau sexului, în cazul instituţiilor educaţionale şi de
sănătate persoanele se simt discriminate din cauza lipsei surselor financiare.
Informaţia detaliată la link-ul: http://soros.md/event/2012-02-27
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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

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
or.
Тiraspol, Telefon
de
stradela
încredere:(0533) 2-66-66
Borodinskii 2
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
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Consiliere juridică
Consiliere psihologică
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.
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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.

