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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 –
lunii Octombrie 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 Октября 2011 г., самых важных новостях в сфере ВИЧ/СПИДа и
Снижения Вреда организованных членами и организациями партнёрами.
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ISTORII DE SUCCES
ЖИЗНЕННЫЕ ИСТОРИИ
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NOUTĂŢI ŞI EVENIMENTE
НОВОСТИ И СОБЫТИЯ
Sănătatea Mintală şi Adicţia în penitenciare

La solicitarea Departamentului Instituţii Penitenciare
(DIP), la Chişinău în perioada 26-28 septembrie 2011 a
fost organizat un curs de instruire pentru lucrătorii
medicali din toate instituţiile penitenciare alte ţării. Peste
30 de medici şi psihologi, inclusiv din regiunea de est a
ţării, care oferă servicii medicale persoanelor private de
libertate utilizatoare de droguri au beneficiat de o
instruire de 24 de ore academice.
Experţi internaţionali din Slovenia, Olanda, România, dar
şi experţi naţionali au organizat sesiuni informative şi practice abordînd două
aspecte: sănătatea mintală (tulburările mintale şi de comportament) şi adicţia, în
mare parte recomandări practice în domeniul Terapiei de Substituţie cu Opioide
(TSO) în instituţiile de detenţie. În detalii s-a discutat rolul asistenţei psiho-sociale
în tratamentul drog adicţiei, screeningul şi monitorizarea deţinuţilor beneficiari ai
programului de TSO. Specialiştii şi-au îmbunătăţit cunoştinţele despre
interacţiunea diferitor tratamente medicamentoase, cum ar fi TSO în combinaţie
cu tratamentul antiretroviral, pentru Hepatite şi alte medicamente. Unul dintre
cele mai importante rezultate a fost consolidarea spiritului de echipă între medici
şi psihologi în procesul de oferire a asistenţei medicale persoanelor private de
libertate.
Evenimentul a fost organizat cu suportul UNODC, Organizaţia Naţiunilor Unite
pentru Combaterea Drogurilor şi Criminalităţii, prin intermediul proiectului
regional “Consolidarea capacităţilor naţionale pentru reducerea răspândirii
HIV/SIDA în rândul grupurilor vulnerabile în Europa de Est şi Asia Centrală”,
Grupului Pompidou (PG)/Consiliul Europei (CoE) în colaborare cu DIP.
Pentru detalii suplimentare puteţi lua legătura cu Elena Jidobin, Coordonator de
proiect UNODC: Str. Bucureşti 67, etaj 3, Chişinău, Moldova, Tel.: +373 (22) 854
099, Fax: + 373 (22) 854 098, elena.jidobin@unodc.org sau Robert Teltzrow,
Grupul Pompidou, Manager de proiect, Tel: +33 (0)3 90 21 44 14, Mob: 0049
(0)1626678684, robert.teltzrow@coe.int.
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ONG „Proiecte Inovatoare în penitenciare”
printre câştigătorii Concursului Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii
„Cele mai bune practici în acordarea
asistenţei medicale în penitenciare”.
În perioada 04-05 octombrie 2011 în oraşul Abano Terme, Italia s-a desfăşurat
reuniunea anuală a 44 ţări membre a Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (OMS),
programul „Sănătatea în penitenciare”, precum şi reprezentanţii organizmelor
internaţionale – Comitetul Internaţional al Crucii Roşii, KNCV – Societatea Regală
Olandeză de Luptă cu Tuberculoză, Centrul Sănătăţii Mintale, UNODC – Agenţia
Naţiunilor Unite pentru Combaterea Drogurilor şi Crimei Organizate, AFEW –
Fundaţia SIDA Est-Vest, IOM – Organizaţia Internaţională pentru Migraţie, CPT –
Comitetul Prevenirii Torturii, Consiliul Europei, etc.
Au fost audiate rapoartele unor ţări membre, cum ar fi – Letonia, Kyrgystan,
Belgia, Tajikistan, Olanda şi Republica Moldova.
Au fost discutate următoarele subiecte:
Managementul strategic al asistenţei medicale din
locurile privative de libertate;
Perfecţionarea personalului;
Prevenirea torturii şi relelor tratamente;
Perfecţionarea
deţinuţilor.

organizării

asistenţei

medicale

În perioada ulterioară – 05-08.10.2011 a avut loc
Conferinţa Internaţională „THROUGHCARE 2011. Sănătate
şi suport în penitenciare. Asigurarea şi continuitatea
asistenţei medicale în sistemul de justiţie penală”,
eveniment finanţat de către Uniunea Europeană, cu suportul International Journal
for Prisoner Health, de autorităţile Regiunii Veneto, Centrului pentru Sănătate
Mintală, Societatea Italiană de Medicina Addicţiei (FeDerSerD), Grupul European
de Tratament HIV/SIDA(EATG), Oficiul Regional European al Organizaţiei Mondiale
a Sănătăţii, WHO Centrul de Colaborare OMS pentru Sănătatea în Penitenciare,
Centrul European de Monitorizare în domeniul Drogurilor şi Addicţiei de Droguri
(EMCDDA).
Aspectele cheie abordate – colectarea datele privind drogurile în penitenciare,
reforma asistenţei medicale în penitenciare, HIV/SIDa şi încarcerarea, deţinuţi în
detenţie preventivă, deţinuţii şi sănătatea mintală, deţinuţii şi abuzul de alcool,
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asistenţa medicală în izolatoarele de poliţie, tratamentul de substituţie,
tuberculoza în penitenciare, etc.
În decursul reuniunii au fost anunţaţi cîştigătorii concursului OMS „Cele mai bune
practici în acordarea asistenţei medicale în penitenciare”, nominanţii a trei
categorii. ONG „Proiecte inovatoare în penitenciare” din Republica Moldova a
fost menţionată pentru realizarea pe parcursul a 11 ani a schimbului de seringi în
penitenciare în categoria –„Cele mai bune practici de conlucrare eficientă între
organizaţiile neguvernamentale şi instituţiile penitenciare”. Preşedintele
organizaţiei, dna Larisa Pintilei a prezentat un raport amplu despre activitatea
realizată, menţionînd că eficienţa proiectului realizat a fost asigurată prin
activitatea consolidată a întregii echipe.
Tot în această categorie a fost menţionate câştigătorii din Marea Britanie, Italia,
Spania şi Olanda.
Conferinţa a reprezentat şi o oportunitate de consolidare a cooperării sistemului
penitenciar autohton cu celelalte părţi participante, cunoaşterii activităţii
organizaţiilor guvernamentale şi non-guvernamentale ce activează în domeniu şi
identificarea de soluţii pentru redresarea sistemului penitenciar moldovenesc la
capitolul asistenţei medicale în penitenciare.
Autor: ONG „Proiecte inovatoare în penitenciare”

Studenții de la medicină beneficiază de un
suport de curs la infecția HIV
Studenții de la Universitatea de Stat de Medicină și
Farmacie „Nicolae Testemițanu” beneficiază începînd cu
acest an de un suport de curs, întitulat „Infecția cu HIV:
etiologie, patogenie, tablou clinic, diagnostic,
tratament”, la disciplina „Boli infecțioase”.
Suportul de curs include un Ghid practic pentru
studenți și Indicații metodice pentru cadrele didactice,
ce va servi ca material metodologic și pentru
desfășurarea stagiilor practice.
Programul de curs reprezintă o sinteză de materiale de
referință, selectate din diferite surse bibliografice actuale, care se referă la
etiologia infecției (cauzele și factorii ce influențează apariția infecției), patogenia
infecției (apariția și evoluția bolii), diagnosticul infecției HIV, aspecte
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epidemiologice ale infecției HIV, coinfecția HIV (prezența HIV în asociere cu alte
infecții), tratamentul infecţiei cu HIV, particularitățile infecției HIV în timpul sarcinii
și la copii, îngrijirea bolnavilor ș.a.
Suportul de curs pentru componenta HIV a disciplinei „Boli infecțioase” a fost
elaborat de un grup de autori de la Catedra de Boli infecţioase, tropicale şi
parazitologie medicală şi Catedra Boli infecţioase, Facultatea de Educaţie Continuă
în Medicină şi Farmacie (T. Holban, Gh. Plăcintă, S. Cojocaru, L. Iarovoi, V.
Cebotărescu), cu aprobarea Consiliului Metodic Central al USMF „Nicolae
Testemițanu”.
Ghidul practic pentru studenți și Indicațiile metodice pentru cadrele didactice au
fost editate în cadrul Proiectului „Reducerea impactului infecției HIV în Republica
Moldova” (runda a 8-a), implementat de Centrul pentru Politici și Analize în
Sănătate (Centrul PAS), cu suportul Fondului Global de combatere a SIDA,
Tuberculozei și Malariei.
Autor: Centrul PAS

Fundaţiile străine ar putea sa nu mai aloce bani pentru tratarea
tuberculozei în Moldova
Banii alocaţi de fundaţiile străine pentru tratarea
tuberculozei în Moldova ar putea lua sfîrşit. În
eventualitatea unui asemenea scenariu, instituţiile
statului trebuie să identifice resurse financiare pentru
a lupta cu acestă maladie. Afirmaţiile aparţin
invitaţilor emisiunii Ţara lui Dogaru.
"Banii donatorului se termină, situaţia la nivel mondial
este mai dificilă şi banii de la donatori vor veni mai
puţini. Şi aici vrei nu vrei, statul trebuie să-şi
prioritizeze activităţile. Să stabilească în ce an pentru care priorotăţi va trebuie să
dea bani", a menţionat Victor Burinschi, director proiect de tuberculoză.
Unii invitaţi sunt de părere că la identificarea resurselor financiare trebuie să
contribuie şi administraţiile locale.
"Noi avem deja o tradiţie în RM, de 20 de ani ne tot plîngem că nu avem resurse la
nivel de comunitate şi nivel local. Şi experienţa arată că există resurse la nivel
local. Altceva este că lumea nu doreşte şi nu este întrebată cum să contribuie", a
declarat Otilia Sîrbu, director "Caritas Moldova".
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Republica Moldova se află pe primul loc în Europa la numărul bolnavilor de
tuberculoză. Anual, 700 de moldoveni mor din cauza acestei maladii, iar alţii 4.000
sunt luaţi în evidenţă. Ministerul Sănătăţii califică situaţia drept epidemie şi a
elaborat un program de combatere a acestei boli.
www.publika.md

В футбол играют настоящие мужчины
20 октября, 2011 в Пенитенциарном Учреждении N 5, г. Кахул состоялся
футбольный матч между осужденными, сотрудниками и волонтерами О.Ц.
„Pas cu Pas” г. Кахул А.О. „Viaţa Nouă” .
Этот футбольный матч является первым из серии запланированных
культурно-массовых мероприятий.
Футболисты действовали активно с первых минут игры. Спортивные баталии
продолжались в течение трех часов. Была интересная и захватывающая
борьба. Судьбу команд решал приглашенный арбитр председатель
Районной Футбольной Ассоциации Крэчун Виорел.
Такие
мероприятия
способствуют
перевоспитанию
заключенных,
посредствам приобщения к спорту, они направлены на развитие спортивного
мастерства, укрепление духа конкуренции в честной игре, сохранение
психофизического тонуса.
Комментарии:
Николай (32 года) «Футбол был отличный. Когдато я был осужденным в данном ПУ, знаю не
понаслышке, что такое камера. Сегодня был
праздник не только для них, но и для меня. В
футбол играют настоящие мужчины…»
Александр (22 лет) « Для волонтеров нашего
центра это было назидательное и полезное
посещение».
Иван (28 лет) "Самое тяжелое здесь - это
монотонность, однообразность. Ограничение
свободы. Вы принесли нам радость игры и
общение. Думаю, что наше знакомство поможет быть ближе к свободе".
Общественный Центр «Pas cu Pas» (А.О. “Viata Nouă”) г. Кахул, действует в рамках проекта
“Снижение бремени ВИЧ инфекции в Республике Молдова” финансируемый Глобальным
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Фондом для борьбы со СПИДом, туберкулезом, малярией, грант 8-го раунда, основной
реципиент – Центр PAS.
Автор: Общественный Центр «Pas cu Pas» (А.О. “Viata Nouă”) г. Кахул

Сбор использованных одноразовых шприцев
Одноразовые шприцы не предназначены для
повторного применения. В связи с этим после
использования
они
подлежат
сбору,
обеззараживанию, уничтожению и утилизации,
так
как
являются
потенциально
инфицированными отходами.
Порядок организации сбора и переработки
использованных одноразовых шприцев направлен на
снижение риска распространения ВИЧ-инфекции, гепатитов и
других инфекций. Использованные шприцы и иглы
однократного применения, независимо от их конструкции,
потенциально
инфицированными
биологическими
жидкостями
являются
загрязненными
отходами,
с
выделениями в т.ч. кровью, и поэтому должны быть обезврежены.
25 октября и 1 ноября, 2011 сотрудники, волонтеры и бенефициары
Ассоциации «Молодежь за Право на Жизнь», Бэлць посетили определенные
места, где собирается большинство потребителей инъекционных наркотиков,
с целью сбора использованных одноразовых шприцев. Там же были
расклеены информационные листовки о программе снижения вреда.
Автор: Ассоциация «Молодежь за Право на Жизнь», Бэлць
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ÎN LUME
В МИРЕ
Британцы предлагают внедрить домашние тесты
на ВИЧ в каждую семью
Почти две трети людей хотели бы использовать дома тесты на ВИЧ, если бы
они были доступны, показало исследование Фонда Терранса Хиггинса.
Благотворительная организация призывает британское правительство
урегулировать вопрос использования дома подобных тестов, дабы сократить
число не диагностированных случаев заражения ВИЧ в стране, пишет The
Independent.
На данный момент в Британии незаконна продажа домашних
тестов ВИЧ. Но их можно купить через Интернет. При этом
гарантировать точность данных тестов никто не в состоянии.
Сотрудники Фонда опросили 490 человек, у которых не был
выявлен ВИЧ. 63% из них признались, что они бы не отказались от
использования тестов, если б правительство их легализовало. А
51% чаще бы проверялся. С ними согласились 60% опрошенных
мужчин, состоящих в гомосексуальных связях и находящихся в группе
особого риска.
По словам Лизы Пауэр из Фонда, сокращение числа людей, у которых не
диагностирован ВИЧ, - приоритетная задача. Согласно статистике, в одной
лишь Британии четверть инфицированных не знают об этом, заражая
партнеров. Другой вопрос – необходимость распространения точных
домашних тестов, способных сравниться с лабораторными.
www.meddaily.ru

Studiu: Fumatul, răspunzător de moartea a 40 de milioane
de oameni pînă în 2050
Peste 40 milioane de fumători vor muri pînă în anul 2050 din cauza tuberculozei,
potrivit unui studiu. Cercetările au subliniat faptul că riscul că un fumător să se
îmbolnăvească și să moară este de două ori mai mare.
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Totodată studiile au arătat că cele mai multe dintre cazurile de tuberculoză se vor
înregistra în Africa, estul Mediteranei și regiunile din Asia de Sud-Est. În urmă cu
20 de ani, Organizația Mondială a Sănătății a declarat tuberculoza o urgență
medicală la nivel global. Cu toate acestea, numărul
fumătorilor a crescut în loc să scadă, fumatul crescînd
riscul de îmbolnăvire şi de deces, potrivit specialiştilor
în tuberculoză.
Mai mult decît atît, cercetătorii au subliniat faptul că
mulți dintre fumători se regăsesc în țările cu nivel mare
de tuberculoză, unde companiile de tutun și-au extins
piețele.
Tuberculoza este o boală contagioasă care afectează plămînii, însă poate
îmbolnăvi și alte organe. Dacă nu este tratată poate determina insuficiența
respiratorie, iar în unele cazuri boala este fatală.
www.sanatateatv.ro

Forumul Internaţional dedicat Obiectivului 6
de Dezvoltare a Mileniului
La 12 octombrie, 2011 la Moscova a finalizat Forumul Internaţional dedicat
Obiectivului 6 de Dezvoltare a Mileniului. Forumul a fost organizat cu sprijinul
Ministerul Finanţelor al Federaţiei Ruse, Programul Comun al Naţiunilor Unite
privind HIV/ SIDA, Banca Mondială şi Fondul Global pentru Combaterea HIV/SIDA,
Tuberculozei şi Malariei.
În cadrul forumului a fost discutat progresul regional în realizarea celui de-al 6
Obiectiv de Dezvoltare ale Mileniului privind profilaxia HIV/SIDA, tuberculozei şi
alte boli infecţioase. De asemenea, una dintre problemele majore, care a creat
spațiu pentru multiple polemici, a fost strategia de asistenţă pentru ţările din
Europa de Est şi Asia Centrală, pentru ca pînă în anul 2015 să fie atinşi indicatorii
aprobati de către Adunarea Generală a ONU.
În cadrul sesiunilor au fost prezentate practicile
internationale de lupta cu HIV/SIDA, tuberculoza şi
alte boli infectioase cît şi analizată situaţia globală
din acest dimeniu. Nu a putut fi evitată analiza
punctelor forte și slabe în realizarea Obiectivului 6
de dezvoltare a Mileniului, pentru ca ulterior să fie
unite eforturile țărilor implicate în Forum.
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Din aceste considerente, întocmirea unui Plan de acţiuni pentru a consolida
cooperarea pentru dezvoltare dintre ţări în vederea realizării Obiectivului 6 de
dezvoltare a Mileniului s-a văzut drept necesar.
Planul de acţiuni pentru a consolida cooperarea pentru dezvoltare în format pdf
poate fi accesat la http://uorn.wordpress.com/2011/11/14/forumul-internationaldedicat-obiectivului-6-de-dezvoltare-a-mileniului/
Autor: Corina Bunic, participantă la Forum, delegată din partea UORN, cu
sustinerea financiara Fundaţia Soros- Moldova

Tot mai mulţi tineri întreţin relații sexuale
fără mijloace de contracepţie
Tot mai mulţi tineri din Occident întreţin relații sexuale fără să folosească mijloace
de contracepţie, potrivit unui studiu desfăşurat în 29 de ţări.
Bazîndu-se pe studiile precedente, ancheta arată că, între
2009 şi 2011, numărul tinerilor care au întreţinut relații
sexuale fără mijloace contraceptive cu un nou partener a
crescut cu 11% în Franţa (de la 19% la 40%), cu 39% în Statele
Unite (de la 38% la 53%), cu 19% în Marea Britanie (de la 36%
la 43%). În medie, 42% din tinerii europeni chestionaţi în 2011
au avut relații sexuale neprotejate cu un partener nou, faţă de
36% în 2010. În America Latină, tendinţa este inversă: 48%
faţă de 56% cu un an înainte. Ţările din Africa n-au făcut
obiectul acestei cercetări în 2010. Numărul tinerilor care au avut relaţii sexuale
neprotejate cu un partener nou depăşeşte 50% în Statele Unite, dar şi în China,
Estonia, Coreea de Sud, Norvegia şi Thailanda.
Rezultatele studiului arată că prea mulţi tineri n-au suficiente cunoştinţe despre
sexualitate, nu îndrăznesc să solicite contraceptive sau să ceară partenerului să
folosească mijloace de contracepţie drept protecţie împotriva unei sarcini
nedorite sau a unei boli transmisibile pe cale sexuală, spune Jennifer Woodside de
la Federaţia internaţională pentru planificarea familială. În medie, 55% dintre
tinerii europeni chestionaţi au participat la cursuri de educaţie sexuală, faţă de
74% în Statele Unite, 76% în Asia şi 78% în America Latină. Ancheta a fost realizată
în lunile aprilie-mai 2011 de Institutul GFK, pentru grupul farmaceutic Bayer, pe
6.000 de persoane cu vârsta cuprinsă între 15 şi 24 de ani. Rezultatele anchetei au
fost publicate cu ocazia Zilei mondiale pentru contracepţie, campanie susţinută de
mai multe ONG-uri internaţionale.
www.poştamedicală.ro
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Уровень смертности от туберкулеза снизился на 40%
ВОЗ впервые сообщает о том, что число людей, ежегодно заболевающих
туберкулезом (ТБ), уменьшается. Новые данные, опубликованные сегодня
ВОЗ в "Глобальном докладе о борьбе с туберкулезом 2011 г.", также
свидетельствуют о том, что число людей, умирающих от этой болезни,
достигло самого низкого уровня за десять лет. Однако нынешним
достижениям, особенно усилиям по борьбе с лекарственно устойчивым ТБ,
угрожает недостаточное финансирование.
Достижения в борьбе с туберкулезом
В новом докладе представлены следующие цифры:
Число людей, заболевших ТБ в 2010 году, уменьшилось до 8,8 миллиона
чел овек по сравнению с достигнутым в 2005 году пиком, равным 9
миллионам человек.
Число случаев смерти от ТБ уменьшилось с 1,8 миллиона в 2003 году до
1,4 миллиона в 2010 году.
Коэффициент смертности от ТБ снизился на 40% за период 1990-2010
годов, и все регионы, за исключением Африки, находятся на пути
достижения к 2015 году снижения уровня смертности на 50%.
В 2009 году 87% получавших лечение пациентов было излечено, при этом
с 1995 года было успешно пролечено 46 миллионов человек, и была
спасена жизнь 7 миллионов человек. Однако, по оценкам, одна треть
случаев заболевания ТБ во всем мире не регистрируется и, следовательно,
неизвестно, был ли поставлен диагноз и проведено надлежащее лечение
в этих случаях.
Нужно продолжать финансирование профилатики и лечения ТБ
"Все меньше людей умирает от туберкулеза и все меньше людей заболевает
этой болезнью. Это большой прогресс, – заявил Генеральный Секретарь
Организации Объединенных Наций Пан Ги Мун. – Но это не повод для
самоуспокоенности. Слишком много миллионов людей все еще ежегодно
заболевают ТБ и слишком много умирают. Я настоятельно призываю
оказывать серьезную и устойчивую поддержку для обеспечения
профилактики и лечения ТБ, особенно для самых бедных и наиболее
уязвимых людей в мире".
Прогресс, о котором сообщается сегодня, в значительной мере достигнут в
результате наращивания усилий в больших странах.
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"Во многих странах благодаря сильному лидерству и внутреннему
финансированию при активной поддержке доноров стали происходить
реальные изменения в борьбе против ТБ, – заявила Генеральный директор
ВОЗ Маргарет Чен. – Сейчас необходимо усилить эту приверженность,
активизировать глобальные усилия и обращать особое внимание на
возрастающую угрозу со стороны ТБ с множественной лекарственной
устойчивостью".
http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2011/tb_20111011/ru/index.html

Cea mai şocantă campanie anti-fumat
Campaniile anti-fumat au mai încălcat o limită, în
încercarea de a speria fumătorii, anunţă Daily Mail: pe
ambalajele pachetelor de ţigări vor fi incluse imagini cu
oameni muribunzi, bolnavi de cancer la plămîni.
Imaginile şocante vor apărea pe pachetele de ţigări din
Canada şi vor trebui să acopere 75% din ambalaj.
Imaginile sunt destul de “urîte”, dar aşa e şi cancerul, a
declarat ministrul sănătăţii din Canada.
“Vrem să fie cea mai şocantă campanie anti-fumat din lume”, declară un purtător
de cuvînt al celor care realizează campania.
sursa: www.realitatea.net
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ANUNŢURI
ОБЬЯВЛЕНИЯ
Concursul “Premiul Panglica Roşie 2011”
UNAIDS Moldova în colaborare cu Campania Globală împotriva SIDA (WAC) şi YPEER a lansat official a treia ediţie a concursului “Premiul Panglica Roşie 2011”:
http://aids.md/aids/index.php?cmd=item&id=1100&lang=ro
Anul acesta, cu ocazia celei de-a treia ediţii a ceremoniei „Panglica Roşie” vor fi
premiate persoanele din instituţiile de stat, ONG, A.O., sectorul religios, massmedia, sectorul privat care s-au implicat cel mai mult în răspunsul naţional la
HIV/SIDA şi au obţinut rezultate incontestabile.
Fiecare organizaţie/instituţie va nominaliza/desemna un singur candidat care s-a
implicat cel mai mult în lupta contra HIV/SIDA pe parcursul anului 2011 şi a
obţinut cele mai bune şi durabile rezultate. Persoana care se nominalizează ar fi
contribuit la reducerea epidemiei HIV/SIDA prin eforturi semnificative în cadrul
organizaţiei, a muncit mult în afara orelor de muncă, a contribuit la schimbări
pozitive în viaţa persoanelor care trăiesc cu HIV, a avut o abordare creativă în
munca zilnică, a creat parteneriate noi, a obţinut fonduri adiţionale pentru
activităţi, etc.
Pentru a participa la concurs este necesar de completat formularul, care poate fi
descarcat de pe link-ul http://uorn.wordpress.com/2011/11/09/concursul%E2%80%9Cpremiul-panglica-rosie-2011%E2%80%9D/ şi să-l expediaţi la adresa:
Chişinău, str.Bucureşti 67 sau prin e-mail la: andries.svetlana@gmail.com.
Termenul limită pentru aplicare este 18 Noiembrie 2011!

Festivalul Voluntarilor 2011,
ediţia a IX-a în Moldova „Jos pălăria” în faţa voluntarilor!
Faci parte din marea familie a voluntarilor şi crezi că meriţi sa fii apreciat? Aplică
acum la concursul organizat în cadrul Festivalului Voluntarilor 2011, la una
din următoarele secţiuni:
cea mai activă organizaţie care promovează voluntariatul în R. Moldova;
cel mai activ coordonator de voluntari;
cel mai activ voluntar;
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cel mai activ jurnalist, care promovează voluntariatul. Jurnaliştii
interesaţi trebuie să-şi prezinte materialele (în original sau copia)
publicate pe parcursul anului 2011;
cel mai bun eseu la tema: "Cum stimulam voluntariatul la nivel local? ”;
cel mai reuşit video de promovare a voluntariatului;
cel mai tânăr şi cel mai în etate voluntar;
cel mai activ Consiliu Local de Tineret care a promovat voluntariatul pe
parcursul anului 2011;
cel mai bun program de voluntariat elaborat /dezvoltat în 2011 – va fi
nominalizat de către Coaliţia Voluntariat.
Formularele de aplicare pentru fiecare secţiune şi regulamentul concursului le
găsiţi pe www.cntm.md
Toate
materialele
le
puteţi
expedia
la
adresa
de
email Festivalul.Voluntarilor@gmail.com sau prin poşta clasică, la adresa: or.
Chişinău, str. Calea Ieşilor 13, oficiul 82, Asociaţia „Prietenii Copiilor”.
Ultima zi de aplicare este 26 noiembrie 2011, ora 17:00.
Festivalul Voluntarilor 2011, ediţia a IX-a va avea loc în data de 4
decembrie, începînd cu ora 12:00 în incinta Teatrului Naţional de Operă şi
Balet. Scopul evenimentului este recunoaşterea publică a muncii şi meritelor
voluntarilor din Republică.
În cadrul festivalului va avea loc ceremonia de decernare a premiilor de valoare şi
un concert în care vor evolua interpreţi şi formaţii muzicale cunoscute în showbizz-ul autohton.
Ediţia de anul acesta a Festivalului este organizată de către Serviciu pentru
Pace şi alte ONG-uri din Coaliţia pentru promovarea legii şi activităţilor de
voluntariat, în parteneriat cu Ministerul Tineretului şi Sportului, Direcţia
Generală Educaţie, Tineret şi Sport a Municipiului Chişinău şi Asociaţia „Prietenii
Copiilor”.
Pentru informaţii suplimentare:
Victoria Morozov, Coordonator Festivalul Voluntarilor 2011, GSM: 069379870.
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Selectarea membrilor Consiliului de Coordonare al Concursului
Naţional pentru Promovarea Transparenţei în Sectorul
Neguvernamental din Moldova
Centrul Naţional de Asistenţă şi Informare a ONG-urilor din Moldova CONTACT, în
cadrul Programului Consolidarea Societăţii Civile în Moldova (MCSSP) FHI
360/USAID, anunţă selectarea membrilor al Consiliului de Coordonare (CC) al
primului Concurs Naţional pentru Promovarea Transparenţei în Sectorul
Neguvernamental din Moldova.
Scopul Concursului Naţional pentru Promovarea Transparenţei în Sectorul
Neguvernamental din Moldova este de a promova transparenţa, buna guvernarea
şi responsabilitatea în cadrul sectorului neguvernamental din Moldova şi de a
sublinia importanţa informării publicului larg cu privire la activităţile şi situaţia
financiară a ONG-urilor.
Sunt încurajaţi să-şi depună candidatura toţi doritorii şi reprezentanţii tuturor
sectoarelor (ONG, donatori, mass media, sectorul privat, APC, APL etc.) care
întrunesc următoarele criterii:
Experienţa de lucru şi cunoştinţe relevante în sectorul neguvernamental;
Experienţa în elaborarea, implementarea concursurilor va fi un avantaj
Centrul CONTACT oferă oportunitate şi posibilitate pentru toţi candidaţii, excluzînd
orice formă de discriminare. Activitatea în cadrul Consiliului de Coordinare este
benevola şi voluntară, iar şedinţele se vor desfăşura în mod deschis.
Membrii Consiliului de Coordonare vor fi responsabili de:
Stabilirea formatul concursului, a categoriilor şi criteriilor de evaluare şi a
modalităţii de selecţie a participanţilor şi finaliştilor
Monitorizarea şi evaluarea desfăşurării concursului
Potenţialii candidaţii sunt rugați să depună CV-ul pînă la data de 18 noiembrie
2011
la următoarea
adresă: concurs@contact.md,
transparency.award@gmail.com cu subiectul „CC: Concurs de transparenţă”.
Detaliile referitoare la acest program le puteţi afla de la Aliona Veselovscaia,
asistent
de
proiect
(022)
233947,
(022)
233948;
079674765; aveselovskaia@contact.md, elena.veselovskaia@gmail.com)
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Acest concurs este posibil graţie ajutorului generos al poporului american oferit prin intermediul
Agenţiei SUA pentru Dezvoltare Internaţională (USAID), în cadrul Programului FHI 360
Consolidarea Societăţii Civile în Moldova (MCSSP).

www.civic.md

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”

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

Bălţi

Centrul ”PULS”

Cahul

Centrul ”Pas cu Pas”

Tiraspol

Centrul "Точка опоры"

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”
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Grup de suport reciproc pentru PTH
Grup de suport moral-spiritual
Grup de suport pentru persoane codependente
Grup informaţional
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.
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