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Uniunea pentru Prevenirea HIV/SIDA și
Reducerea Noxelor din Modova

Stimați colegi şi prieteni!
Propunem atenţiei dumneavoastră buletinul informativ electronic al UORN. Pe
paginile acestuia găsiți o colecţie de informaţii despre cele mai interesante
noutăţi şi evenimente organizate de membrii şi partenerii UORN pe parcursul –
lunii Martie 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 Марта 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
Pentru că eşti special!!!
La Bălţi, primăvara a început cu multe
mărţisoare aduse în dar, multe cuvinte frumoase şi
urări de noi împliniri. Campania “Sînt tînăr şi optez
pentru un Mod Sănătos de Viaţă” continuă, şi, de
data aceasta, voluntarii Asociaţiei “Tinerii pentru
Dreptul la Viaţă”, Bălţi au mers să-şi felicite colegii
de la Universitatea de Stat “A. Russo” cu 1 martie şi
să le amintească faptul că sănătatea are prioritate.
Au
fost
repartizate
peste
400
de
mărţisoare/panglici roşii de rînd cu cartelele de
vizită a Centrului Prietenos Tinerilor “ATIS”,
partenerul direct al Campaniei.

Pазвлекательный вечер посвященный празднованию
Международного Женского Дня
7 марта 2011г. сотрудники Общественного Центра «Pas cu Pas» (БА «Viata Noua» )
г. Кахул совместно с бенефициарами организовали развлекательный вечер посвященный
празднованию Международного Женского Дня 8 Марта для представительниц
прекрасного пола.
Холодная зима осталась позади, впереди
солнечные
дни.
Недаром
Женский
день
официально проводится в самом начале весны. Вот
почему именно в этот день мы организовали нашим
женщинам интересный вечер отдыха. Программа
состояла
из
различных
конкурсов,
сюрпризов,
поздравлений, подарков и
весенних цветов.
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Doar 4% dintre moldoveni donează bani pentru ONG-uri, studiu
Donaţiile către ONG-uri sunt practic de zece ori mai mici decât donaţiile pentru biserică
şi cerşetori. Doar 4% din populaţia Republicii Moldova donează bani pentru organizaţiile
nonguvernamentale, arată un studiu efectuat de către Institutul de Marketing şi Sondaje
IMAS-INC, la comanda EveryChild Moldova, transmite Info-Prim Neo.
Directorul IMAS, Doru Petruţi, a declarat la o conferinţă de presă că cel mai frecvent se
fac donaţii în bani (66%), alimente (31%), îmbrăcăminte sau încălţăminte (25%). Suma medie
oferită de un donator în ultimele 12 luni a fost de aproximativ 600 de lei. Probabilitatea de a
găsi un donator este mai ridicată în rândul femeilor, cu venituri mai ridicate, de etnie
moldovenească.
Potrivit studiului, donatorul moldovean e mai degrabă unul care preferă să-şi vadă faţăn-faţă beneficiarul şi, deocamdată, este destul de departe de o atitudine deschisă pentru ONGurile care ar putea face o strângere de fonduri la modul profesionist.
Studiul, de asemenea, a făcut şi câteva portrete ale non-donatorilor. Din primul tip fac parte
persoanele care consideră că plata la zi a impozitelor şi a taxelor exclude necesitatea altor
donaţii. Alt tip sunt persoanele cu venituri foarte mici, care nu au ce oferi. Cel de-al treilea tip
sunt persoanele care fac legătură între donaţii şi o eventuală lipsă de încredere în ONG-uri.
Opt din 10 respondenţi nu au putut da o definiţie conceptului de ONG şi nu au putut
menţiona spontan numele vreunei organizaţii non-guvernamentale. 1/3 din respondenţi
consideră că aceste organizaţii spală bani şi doar 2% consideră că ONG-urile au, într-adevăr, un
impact în diminuarea fenomenului corupţiei sau în protecţia consumatorului. De asemenea,
doar 4% dintre intervievaţi au declarat că sunt membri ai unor organizaţii sau au făcut muncă
de voluntariat în ultimele 12 luni.
„Avem o populaţie care nu are încredere, îi este frică să se asocieze, îi este frică să rişte,
nu cunoaşte avantajele capitalului social şi ce ar putea face prin asociere şi implicare activă în
spaţiul social. Deocamdată, lipsa de vizibilitate şi de informaţie pe acest domeniu îi afectează pe
foarte mulţi şi este greu să ne aşteptăm la donatori în condiţiile în care domeniul este
necunoscut”, a declarat în concluzie Doru Petruţi.
Managerul în comunicare, Advocacy şi Fundraising EveryChild Moldova, Anatol
Mămăligă, a declarat că organizaţia va elabora o strategie de comunicare şi un program de
instruire pentru ONG-urile din raioanele Cahul, Ungheni, Făleşti şi Călăraşi, acolo unde
organizaţia dezvoltă programe de protecţie socială a copilului şi familiei.
„Rezultatele studiului au pus multe semne de întrebare. Ne-am aşteptat ca societatea să fie
predispusă să facă donaţii mai mari pentru biserică, dar nu ne-am aşteptat că acest decalaj să
fie atât de mare. ONG-urile din Moldova până în acest moment s-au deprins să beneficieze de
granturile donatorilor externi şi acum a venit timpul să ne gândim cum să fim cât mai aproape
de potenţialii donatori din Republica Moldova”, a declarat Anatol Mămăligă.
Studiul a fost efectuat în perioada 22 octombrie - 4 decembrie în 60 de localităţi, fiind
intervievaţi 800 de oameni. Studiul are o marjă de 3%.
www.civic.md
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Inaugurarea Centrului social în oraşul Bălţi
nu prezintă nici un pericol
În ultimele zile, în mass media au apărut mai multe informaţii despre îngrijorările unor
cetăţeni din oraşul Bălţi despre deschiderea în această localitate a unui Centru social regional
pentru persoanele infectate/afectate de HIV/SIDA.
Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei consideră că inaugurarea Centrului social
în oraşul Bălţi nu prezintă nici un pericol pentru populaţie, iar temerile locuitorilor sunt doar din
cauza nivelului scăzut de informare a cetăţenilor despre căile de transmitere a infecţiei HIV.
În context, menţionăm că HIV se poate transmite pe trei căi principale: transmiterea
sexuală, transmiterea prin sînge, transmiterea de la mamă la făt. HIV nu poate fi transmis prin
scuipat, strănut, atingeri, îmbrăţişări sau strîngere de mînă, utilizarea veselei şi a tacîmurilor în
timpul servirii bucatelor.
Infectarea cu HIV nu este posibilă în bazinele pentru înot, prin utilizarea în comun a
duşurilor publice, folosirea toaletelor. Nu ne putem infecta cu HIV dacă mergem în același
transport comun de pasageri, daca circulăm pe aceiaşi stradă, locuim în acelaşi bloc sau ne
petrecem timpul liber pe aceiaşi bancă din parc alături de persoanele infectate cu HIV.
Atitudinea tolerantă pentru suferințele persoanelor infectate cu HIV și bolnave de SIDA
va contribui la spulberarea superstițiilor despre răspîndirea acestei infecții, învingerea propriilor
fobii cu referință la această infecție și crearea în societate a înțelegerii că persoanele infectate
cu HIV sunt la fel ca toți și nu trebuie să fie izolate, stigmatizate și discriminate.
Actualmente, în ţara noastră locuiesc peste şase mii de persoane infectate cu HIV/SIDA. Pentru
ameliorarea calităţii vieţii acestor pacienți, reducerea ratei morbidităţii şi mortalităţii lor prin
îmbunătăţirea aderenţei la tratamentul antiretroviral specific infecţiei HIV (ARV), pînă în vara
anului curent urmează a fi inaugurate patru centre sociale regionale pentru această categorie
de cetăţeni. Instituţiile vor fi deschise în oraşul Chişinău (pentru regiunea Centru), Bălţi (pentru
zona de Nord), Comrat (pentru Sudul republicii) şi Tiraspol (pentru regiunea transnistreană). La
selectarea localităților s-a ținut cont de incidența înaltă la infecția HIV, înregistrată în ultimii ani
în orașele Bălți, Chișinău, Comrat și Tiraspol.
Centrele vor acorda şi servicii la domiciliu pentru persoanele HIV- infectate, vor oferi
servicii de intervenţie persoanelor aflate în situaţii de criză, vor colabora cu membrii familiei şi
rudele persoanelor HIV-pozitive pentru a promova incluziunea lor socială.
Totodată, precizăm că serviciile dezvoltate prin intermediul centrelor regionale sociale sunt cu
totul noi pentru Republica Moldova şi necesitatea lor este motivată de faptul că numărul
persoanelor infectate cu HIV în ţara noastră este în continuă creştere, iar serviciile sociale,
destinate acestei categorii necesită a fi organizate cît mai eficient.
www.mmpsf.gov.md
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Republica Moldova a fost audiată de către Comitetul ONU privind
Eliminarea Tuturor Formelor de Discriminare Rasială
În perioada 1-2 martie 2011, în sediul Înaltului Comisar al ONU pentru Drepturile Omului
din Geneva, Comitetul ONU privind Eliminarea Tuturor Formelor de Discriminare Rasială (CERD)
a examinat rapoartele periodice 8 și 9 prezentate de către Guvernul RepubliciiMoldova.
Reprezentanții societății civile au prezentat rapoarte alternative privind încălcările drepturilor
omului sub forma discriminării etnice, rasiale, lingvistice, religioase și altor criterii conform
Convenției ONU pentru eliminarea tuturor formelor de discriminare rasială.
Din partea Centrului Național al Romilor, a Coaliției NeDiscriminare și a Grupului Resursă
pentru Drepturile Omului, cu susținerea Programului de Drept al Fundației Soros-Moldova,
Cristina Marian și Iulia Marcinschi au prezentat cazuri individuale și situații sistemice de
discriminare, care reprezintă încălcări ale drepturilor garantate de Convenția ONU, atât în cazul
etniei rome, cât și în cazul altor minorități naționale și al unor comunități religioase.
CERD a exprimat un interes deosebit față de situația prezentă și de soluțiile propuse de
guvern și ONGuri pentru
prevenirea discriminării etnice, religioase și lingvistice,
adresând
reprezentanților statului un număr mare de întrebări privind
protecția membrilor grupurilor religioase în cazul
manifestațiilor în centrul capitalei, privind facilitarea liberei
asocieri, privind accesul la educaţie al copiilor de etnie
romă, problema identificării romilor, decalajul dintre
datele oficiale şi cele neoficiale ale numărului romilor,
privind reprezentarea romilor în procesul de luare a
deciziilor, precum și despre interdicţia de şedere a
persoanelor HIV pozitiv pe teritoriul Republicii Moldova.
Aceste încălcări reprezintă situații discriminatorii care au loc frecvent în
Republica Moldova, situații la care statul încearcă să facă față inclusiv prin măsuri legislative,
cum ar fi elaborarea și adoptarea Legii privind Combaterea și Eliminarea Discriminării (Legea
anti-discriminare). În urma audierilor din martie 2008, CERD a emis, printre altele, și
recomandarea de a adopta legislația anti-discriminare. Cu toate acestea, abia la 17 februarie
2011 această lege a fost aprobată de Guvern și transmisă către Parlament spre examinare.
Membrii Comitetului privind Eliminarea Tuturor Formelor de Discriminare Rasială au
apreciat pozitiv eforturile făcute de către Ministerul Justiției pentru îmbunătățirea cadrului
legislativ și au susținut adoptarea Legii anti-discriminare în timp cât mai scurt pentru a diminua
atitudinile și situațiile discriminatorii pe teritoriul Republicii Moldova.
soros.md

6

www.uorn.wordpress.com

Uniunea pentru Prevenirea HIV/SIDA și
Reducerea Noxelor din Modova
Prezentarea activităţilor PRR în cadrul seminarului internaţional
La 17 martie 2011, Asociaţia Obstească
"Pentru prezent şi viitor", în colaborare cu Centrul
SIDA, a participat la seminarul internaţional cu
tematica "Infecţia HIV: Clinica, diagnostica, tratament
şi profilaxie. Răspîndirea infecţiei HIV/SIDA în
rîndurile grupurilor vulnerabile: UDI, LSC, MSM,
migranţi, deţinuţi, transmiterea materno-fetală", care
şi-a desfăşurat lucrările în incinta Universităţii de Stat
de Medicină şi Farmaceutică "N. Testemiţanu".
În cadrul evenimentului publicului i-au fost prezentate activităţi ale ONG-urilor active în
domeniul prevenirii HIV şi Reducerea Riscurilor, implementate pe teritoriul R. Moldova.
Participanţii seminarului internaţional au manifestat interes şi au apreciat activităţile
întreprinse în domeniul HIV şi SIDA de către organizaţiile sectorului asociativ şi rezultatele
obţinute în controlul asupra infecţiei date.

24 martie – Ziua Mondială de Combatere a Tuberculozei
În
această
zi, la
Bălţi a
demarat
campania “Împreună împotriva tuberculozei”, care va
dura pîna la 30 aprilie, 2011. Iniţiatori ai activităţilor
desfăşurate în cadrul acestei campanii sînt
Asociaţia “Tinerii
pentru
dreptul
la
viaţă”,
Bălţi şi Centrul
de
Sănătate
Prietenos
Tinerilor “ATIS”. Diversele activităţi de informare a
populaţiei despre tuberculoză şi identificare timpurie a cazurilor de
tuberculoză în mediul grupurilor la risc urmează să acopere aria
municipiului Bălţi şi se vor axa pe lucrul cu instituţiile de învăţămînt,
cîminele studenţeşti şi unitatea militară (activităţi pentru populaţia
generală) şi organizarea activităţilor outreach (pentru grupurile la
risc, în special utilizatori de droguri injectabile).
Scopul campaniei este creşterea nivelului de informare,
identificare timpurie şi implicare în tratament a persoanelor cu risc sporit de
infectare în municipiul Bălţi.
Campania a început cu o acţiune de informare şi sensibilizare a populaţiei în piaţa V.
Alexandri. Voluntarii ambelor organizaţii au distribuit romaniţe – simbol al aerului curat şi
plămînilor sănătoşi, pe care erau inregistrate diverse afirmaţii despre ce este tuberculoza, căile
de transmitere, numărul de persoane infectate pe parcursul unui an, etc. De asemenea a fost
organizat un flash mob şi o anchetă cu scopul de a evalua cunoştinţele populaţiei generale
despre tuberculoză. Au fost anchetate 66 persoane cuprinse între vîrsta de 15-60 ani.
Analiza anchetei o găsiţi pe www.tdvbalti.wordpress.com
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ÎN LUME
В МИРЕ
Такие же, как все
10 марта 2011 г. в Санкт-Петербурге, в галерее Формула ЛОФТ ПРОЕКТА ЭТАЖИ
состоялась премьера социально-психологического спектакля «Такие же, как все»
театрального объединения «АртоСфера». Мероприятие организовано женской сетью «Е.
В. А.» («Единство. Верность. Адвокация»), деятельность которой нацелена на содействие
повышению качества жизни женщин, затронутых ВИЧ и
другими социальными заболеваниями.
Событие приурочено к серии информационных
мероприятий социальной направленности в восьми городах
России, целью которых является открытое обсуждение
проблем женщин, затронутых эпидемиями ВИЧ и других
социально значимых заболеваний. Спектакль посвящен проблемам женщин, живущих с
ВИЧ и онкологией, и нацелен на привлечение внимания общества к этой ситуации.
Зрителям были показаны две истории о борьбе женщин за жизнь, свободу, человеческое
достоинство и справедливость.
Спектакль, основанный на реальных событиях, привлек внимание большого
количества зрителей разных возрастных категорий и социальных групп: студентов,
журналистов, сотрудников различных организаций, а также просто людей,
неравнодушных к затрагиваемым проблемам.
Действие продолжалось около часа и сопровождалось видео инсталляциями и
музыкальными вставками. Мастера сцены показали жизнь человека по другую сторону
личного эгоизма, личного успеха и одного, казалось бы, определенного плана на свою
жизнь.
«В современном мире есть тенденции к уничтожению индивидуальности, слишком
часто мы забываем о том, что перед нами живой человек, со своими особенностями и
интересами, с внутренним миром и мечтами. Первая история о ВИЧ-положительной
девушке показывает, что каждый человек значим и ценен, что важны его личностные
характеристики, его душа, а не диагноз. Во второй части мы обращаем внимание на
переживания женщины, проходящей лечение химиотерапией от рака. Мы призываем к
внимательности и неравнодушию по отношению друг к другу и людям, так остро
нуждающимся в нашей поддержке. Мы все часть одного мира», – отметила руководитель
театрального проекта «АртоСфера», режиссер-постановщик Мария Максимова.
www.poz.ru
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Осужденные сняли фильм о жизни ВИЧ-инфицированных в
колонии
В объективе - шесть женщин, согласившихся дать
откровенное интервью. Их судьбы похожи: наркотики - ВИЧ колония.
Они потеряли многое, но у них осталось желание жить. И
надежда, что их незатейливая исповедь заставит задуматься
тех, кто оказался у опасной черты.
- Как узнали, что больны?
-Сдала анализы на гепатит, попросили срочно приехать,
пересдать. Пересдала анализы - сказали, что ВИЧ положительный.
-Кто был рядом, кто поддержал?
- Мама сказала, что доигралась. Сказала, что и с этим люди живут. Все будет хорошо.
-Я никому не сказала. Все было ужасно. Я переживала сама в себе. Не знала, что делать.
Для меня все остановилось, мир остановился.
- Как изменилась жизнь после того, как ты узнала?
- Во мне боролись ангел и демон, я не понимала, надо ли мне жить еще дальше, но вот я
здесь. Каждый день живу на полную катушку и каждый день переживаю как последний,
потому что он может быть последним.
- Есть такая граница, когда ты реально понимаешь: то, что живет в тебе, может убить тебя,
и ты что-то не успеешь сделать. Хочется научиться рисовать, писать, где-то выступить,
кому-то успеть что-то рассказать, дать больше любви родителям.
- Какие планы на будущее?
- Хочется того, что есть у нормальных людей. Но со временем начинаешь понимать, что
дать жизнь человеку, даже если ребенок будет здоровым, нельзя. Со мной может
произойти неизбежное. Я бы не хотела, чтобы мой ребенок остался один, потому что
никто никогда не заменит мать.
- Понимаешь, что живешь одним днем. Я не боюсь умереть, но я хочу жить, я люблю
жизнь.
В женской колонии поселка Головино почти 200 ВИЧ-инфицированных, а треть
всего состава - наркоманы - группа риска.
Идея снять фильм о самих себе возникла накануне Международного дня борьбы
со СПИДом. Обычно здесь ограничивались концертами. А тут ружье "выстрелило":
пригодилась подаренная любительская кинокамера, да и свой доморощенный режиссер.
Профессиональный фотограф Полина ударными темпами освоила на зоне смежные
профессии - монтажера и звукорежиссера.
Раньше юная Полина об этой инфекции ничего не знала. А когда узнала, что отбывать
срок придется с такими больными, явно не обрадовалась. Поначалу боялась пить из
одной бутылки. Думала, что этот вирус передается и воздушно-капельным путем. И
только здесь узнала, что это абсолютно нормальные люди и их можно держать за руку.
Мы хотели предостеречь одних и приободрить других, сказать тем, кто уже опустил
руки, что не все потеряно, - подчеркивает она идею этого фильма.
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Когда начались съемки, заместитель начальника колонии Варвара Гусева, отвечающая за
воспитательную работу, ушла в плановый отпуск. Так что коррективы в сценарий вносить
не пришлось, а первое ее знакомство с этой работой произошло в зрительном зале, до
отказа заполненном женщинами.
Люди в колонии разные - есть активистки, есть те, кому все до лампочки, а есть и
такие, которые не выходят из изолятора. И перед просмотром Варвара Михайловна
полагала, что среди героев фильма будут, скорее всего, активистки, которые всеми
путями стремятся освободиться досрочно. Но признается, что ошиблась. Разговорить
авторам удалось и тех, и других, и третьих.
Но больше всего поразила реакция зала.
- Публика у нас очень сложная, никогда не угодишь: обычно разговаривают, выходят
курить во время представления, - комментирует Гусева. - А тут смотрели фильм на одном
дыхании. Одно дело наши нравоучения, другое - когда говорят такие же, как и они. Да и у
меня самой мурашки по коже бежали - первый раз в жизни я слушала такие откровения.
Общая статистика и конкретная судьба человека, совсем разные вещи.
Получается, что героини документального фильма дважды осужденные. Один раз - за
преступление, другой - за безответственное отношение к своей жизни. И последнее
наказание, пожалуй, страшнее первого. Но избежать окончания на трагической ноте
помогает заключительная исповедь врача, сотрудницы института иммунологии.
www.rg.ru

Фонд развития межсекторного социального партнерства
объявляет о запуске сайта www.ARVT.ru
С 21 марта 2011 г. по адресу www.ARVT.ru начал свою
работу первый информационный ресурс в России, посвященный
лечению
ВИЧ-инфекции,
позволяющий
русскоязычным
пользователям получать самые свежие и достоверные данные в
области лечения ВИЧ-инфекции.
Основными преимуществами сайта www.ARVT.ru являются: обширная база
документов и информации о лечении ВИЧ-инфекции и смежных вопросах, собранная в
одном месте, скорость и своевременность предоставления актуальной и важной
информации.
Информационная структура сайта включает в себя:
справочник лекарственных средств, применяемых в практике для лечения ВИЧинфекции и сопутствующих заболеваний, включающий:
- инструкции по препаратам,
- описания побочных эффектов,
- сведения о регистрации препаратов в России, в т.ч. о фактах снятия с
регистрации,
новости – самые значимые события в лечении ВИЧ-инфекции,
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данные о клинических исследованиях, последних достижениях в области
медицинской и фармацевтической науки и практики в области лечения ВИЧинфекции,
базу данных по медицинским законодательным и нормативным актам с широкими
возможностями поиска (стандарты лечения и пр.),
переведенные на русский язык тексты российских и зарубежных клинических
рекомендаций (Федеральный центр СПИД, ВОЗ, DHHS, EACS, BHIVA и др.)
"калькуляторы" взаимодействий лекарственных средств и побочных эффектов
(основой для "калькуляторов" послужили базы данных Ливерпульского
медуниверситета www.hiv-druginteractions.org и RxList www.rxlist.com)
Размещенные на сайте материалы подвергаются медицинской редактуре и
экспертизе, что исключает возможность появления на сайте неподтвержденной, либо
некорректной с медицинской точки зрения информации.
Если у вас появляются вопросы по работе www.ARVT.ru, комментарии и предложения, то
направляйте их команде сайта по адресу info@arvt.ru
www.poz.ru

ANUNŢURI
ОБЬЯВЛЕНИЯ
Atelier pentru lucrătorii outreach şi voluntarii
Programelor de Reducere a Riscurilor
Asociaţia Obsteacă "Uniunea pentru prevenirea HIV/SIDA şi Reducerea Noxelor din
Moldova"/UORN organizează atelierul „Dezvoltarea activismului în mediul comunităţii UDI
prin implicarea resurselor Programelor de Reducere a Riscurilor implementate în R. Moldova”
Data: 14-15 aprilie, 2011, Bălţi
Limba de lucru: romană/rusă
Participanţi: lucratorii outreach şi voluntarii Programelor de Reducere a Riscurilor
Scopul atelierului: Dezvoltarea activismului personal al consumatorilor de droguri în viaţa
comunităţii
Obiective:
O1. Conştientizarea importanţei implicării personale în viaţa comunităţii.
O2. Mobilizarea comunităţii UDI în organizarea activităţilor de profilaxie HIV, HVC, HVB, Tb în
cadrul PRR.
O3. Elaborarea unui plan comun de acţiuni în vederea creşterii activismului UDI în viaţa
comunităţii.
Managerii Programelor de Reducere a Riscurilor sînt rugaţi să selecteze 1-2 lucratori
outreach/ voluntari activi, interesaţi şi motivaţi pentru participare la atelier, prezentînd listele
cu datele de contact a persoanelor selectate la adresa secretariat.uniune@yahoo.com pîna
la 07.04.2011, ora 15.00
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Organizatorii îşi asumă toate cheltuielile legate de cazare, masă, transport şi material
informative. La finele trainingului se vor acorda certificate de participare.
În scopul rambursării cheltuielilor de transport, participanţii la atelier veniţi din regiuni
vor prezenta tichetul de transport şi deplasare ştampilată şi semnată de conducătorul
organizaţiei.

Dezvoltarea capacităţilor de instruire a trainerilor din ONG-uri
În cadrul Programului „Consolidarea Societăţii Civile în Moldova”, finanţat de USAID şi
implementat de AED, în perioada aprilie – septembrie 2011 va fi desfăşurat un program extins
de instruire „Dezvoltarea capacităţilor de instruire a trainerilor din ONG-uri”.
Scopul programului de instruire, conceput şi oferit de AXA Nonprofit Consulting
(www.nonprofit.axa.md) este de a dezvolta, printre trainer-ii variatelor ONG din Republica
Moldova, competenţe avansate de instruire.
Programul de instruire se va desfăşura în cîteva etape:
1. Un atelier iniţial de 2 zile „Dezvoltarea capacităţilor de instruire a trainerilor din ONGuri”
2. Întruniri periodice între participanţi pentru transfer de experienţă
3. Materiale şi resurse informaţionale oferite periodic beneficiarilor
4. Participare, în calitate de observatori, la activităţi de instruire desfăşurate de
consultanţii AXA Nonprofit Consulting
Pentru selectarea beneficiarilor acestui program, va fi organizat un concurs la care sînt
invitaţi să participe reprezentanţi ai ONG-urilor din Republica Moldova ce satisfac următoarele
cerinţe:
Experienţă de activitate într-o ONG de minim 3 ani
Experienţă de livrare a programelor de training pentru variate categorii de beneficiari
Motivaţie sporită de a continua activitatea în domeniul livrării programelor de training
Pentru a participa la concurs, Va invităm să expediaţi la adresa
electronică nonprofit@axa.md următoarele documente:
Formularul de participare (poate fi descarcat pe www.nonprofit.axa.md)
CV-ul participantului
cu subiectul “Dezvoltarea capacităţilor de instruire a trainerilor din ONG-uri”.
Data limită de depunere a documentelor este 11 aprilie 2011.
Pentru detalii va invitam sa apelati 58 88 64, sau să scrieţi un mesaj la adresa
electronica aiatco@axa.md. Persoana de contact Anastasia Iaţco.
Acest program de instruire este posibil graţie ajutorului generos al poporului american
oferit prin intermediul Agenţiei SUA pentru Dezvoltare Internaţională (USAID), în cadrul
Programului AED Consolidarea Societăţii Civile în Moldova (MCSSP).
www.civic.md
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Concurs de granturi mici în domeniul HIV/SIDA
Ziua de Comemorare a persoanelor decedate de SIDA
Fundaţia Soros-Moldova anunţă o competiţie deschisa pentru colectarea propunerilor de
proiect pentru:
organizarea de evenimente locale, prilejuite de, Ziua de Comemorare a persoanelor
decedate de SIDA (15 Mai 2011).
Organizaţiile interesate vor remite FSM o solicitare de finanţare cu descrierea
evenimentului ce urmeaza a fi organizat (in forma libera) si descrierea detaliată a bugetului
necesar. Bugetul solicitat pentru organizarea unui eveniment local nu va depăşi suma de 500
euro.
Sunt eligibile pentru participare la competiţie organizaţiile neguvernamentale, apolitice,
non profit, legal constituite în Republica Moldova.
Solicitările urmeaza a fi trimise pe adresele vslobozian@soros.md si foundation@soros.md
Data limită de depunere a cererilor de finanţare: 11 aprilie 2011.
Pentru mai multe detalii accesati pagina electronica de mai jos:
http://www.soros.md/grant/2011-03-25
Vă rugăm să nu ezitaţi să solicitaţi orice detalii suplimentare referitoare la acest anunţ.

Concurs de proiecte pentru ONG, pentru marcarea
Zilei de Comemorare a persoanelor decedate de SIDA
Organizaţia umanitară neguvernamentală olandeză Fundaţia SIDA Est - Vest(AIDS
Foundation East-West, AFEW), care activează în domeniul prevenirii răspândirii infecţiei HIV în
Republica Moldova, Vă invită să participaţi la concursul de proiecte ale organizaţiilor
neguvernamentale partenere, pentru organizarea marcării Zilei de Comemorare a
persoanelor care au decedat de SIDA (15 mai, 2011). Concursul se desfăşoară în cadrul
proiectuluiScaling up Access to Prevention, Treatment and Care under the National program for
Prevention and Control of HIV/AIDS/STI, finanţat de Fondul Global de combatere a SIDA,
Tuberculozei și Malariei, runda 6, faza 2.
Scopul principal al concursului este selectarea proiectelor de impact pentru marcarea
Zilei de comemorare a persoanelor decedate de SIDA în Republica Moldova.
Organizaţiile neguvernamentale, proiectele cărora vor fi selectate în bază de concurs,
vor primi finanţare pentru implementarea lor. Proiectele originale, care se bazează pe
evenimente sociale, cost-eficiente şi cu o putere de acoperire a maselor cît mai largi vor avea
prioritate.
Proiectele prezentate vor avea drept scop: sensibilizarea populaţiei Republicii
Moldova vis-a-vis de HIV şi SIDA, îmbunătăţirea cunoştinţelor populaţiei generale despre HIV şi
SIDA, educarea responsabilităţii pentru sănătatea proprie, a toleranţei şi reducerea stigmei în
societate faţă de persoanele care trăiesc cu HIV şi SIDA, promovarea normelor etice de
comportament faţă de persoanele care trăiesc cu HIV.
Informație detaliată pe www.aids.md/uorn
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Conferinţa Europeană pe problema HIV/SIDA, 25-27 Mai, Tallinn.
(posibilităţi de finanţare)
Fundația Soros-Moldova vă informează că dispune de resurse financiare pentru finanțarea
completă sau parțială a cheltuielilor de participare a unui număr limitat de candidați la
Conferința Europeană pe problema HIV/SIDA ”HIV în Regiunea Europeană – Unitate și
Diversitate”.
FSM încurajează doritorii participanți să se înregistreze pentru participare pe site-ul
conferinței la următoarea adresă: http://www.aids2011.com/ru/Регистрация și să
aplice pentru bursele de finanțare completă sau parțială a cheltuielilor de participare
oferite de organizatorii conferinței.
Cererile pentru bursă se acceptă pînă pe data 1 Martie, 2010 și se aplică pe următoarea
adresă: http://www.aids2011.com/ru/Стипендия-для-участников
Pe aceași adresă ve-ți găsi condițiile de eligibilitate a candidaților și forma de aplicare pentru
bursă.
FSM încurajează aplicanții să trimită la comitetul științific a conferinței comunicările lor
pe care doresc să le prezinte la conferință. Cererile pentru prezentarea comunicărilor se
acceptă pînă pe data: 1 Martie, 2010 și se aplică pe următoarea
adresă:http://www.aids2011.com/en/Abstracts/Abstract-sumbmission-form
Criteriile de selectare a comunicărilor și forma de aplicare în prezent le găsiți doar în limba
enleză pe următoarea adresă: http://www.aids2011.com/en/Abstracts
Juriul FSM va aproba un număr limitat de cadidați care vor aplica pentru finanțarea participării
la conferință din resursele financiare a Fundașiei Soros-Moldova, și vor urmări următoarele
criterii de aprobare:
Candidatul să facă parte din ONG-ul implicat în proiecte din domeniul
HIV/SIDA (condiție obligatorie)
ONG –ul nu dispune de resurse financiare suficiente pentru a suporta de sinestătător
cheltuielile de participare a unui candidat din organizație.
Candidatul va demonstra capacitatea lui de a transmite cunoștințele obținute la
conferință altor oameni la întoarcerea lui în țară.
Candidatul trebuie să cunoască una din limbile oficiale a Conferinței (Engleza sau Rusa)
Prioritate va fi acordată:
- Candidaților care vor prezenta comunicările sale la conferință
- Candidaților care au beneficiat de finanțare parțială a cheltuielilor de către organizatorii
conferinței
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Fundația Soros-Moldova va accepta aplicațiile pentru finanțarea participării la conferință
care vor conține dosarul personal a candidatului pînă pe data: 12 Aprilie, 2010 ora 16:00 prin email la adresa vslobozian@soros.md sau la adresa organizaţiei din str. Bulgară nr. 32, MD
2001, Chişinău (în atenţia dlui Vitalie Slobozian).
Dosarul personal a candidatului va conține:
Scrisoarea de intenție pentru participare la conferinţă
Recomandarea directorului ONG-lui
Curriculum Vitae
Bugetul pentru participare la conferință
Scrisoarea de aprobare a comunicării pe care o va prezenta la conferință
Scrisoarea de aprobarea a bursei parțiale finanțată de organizatorii conferinței (dacă a
fost acordată bursa)
Întrebările despre eligibilitatea candidaților pentru participare și procesul de aplicare a
dosarului personal la FSM le puteți adresa la adresa electronică: amatei@soros.md(în atenția
dlui Andrei Matei).

A 18 – a Conferinţă pe Retroviruşi şi Infecţii Oportuniste
Boston, SUA
Peste 4000 de cercetători și medici sunt așteptați să partici pe anul acesta la Conferința
despre Retrovirusuriși Infecții Oportuniste (CROI) din Boston. CROI este una dintre conferințele
internaționale majore din domeniul HIV. Subiectele incluse pe agenda conferinței sunt științifice
– cu accent pe înțelegerea, prevenirea și tratarea HIV/SIDA.
Printre subiectele majore de anul acesta se numără utilizarea medicamentelor
antiretrovirale în prevenirea HIV, noile medicamente și tratamentul co-infecției cu virusul
hepatitei C.
De asemenea, vor fi communicate multe noi informții despre problematica
tratamentului pentru HIV în țări cu venituri scăzute și medii.
Scopul conferinței este să vină în ajutorul celor care lucrează în cercetare în laboratoare
sau serviciii de sănătate să își împărtășească descoperirile și experiența astfel încît cercetările
lor să poată deveni un progress mondial.
Informație detaliată pe www.aids.md
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SERVICII
УСЛУГИ
Consultații juridice gratuite
Juriştii IDOM oferă consultaţii juridice gratuite persoanelor cu statut
HIV/SIDA reprezentanţi ai grupurilor cu risc sporit de infectare cu HIV
(consumatorii de droguri injectabile, femeile ce prestează servicii sexuale contra
plată, bărbaţi care au relaţii sexuale cu alţi bărbaţi, migranţii etc.). În cazuri de
importanţă strategică este acordată asistenţă juridică gratuită, inclusiv în instanţa
de judecată.
Detalii la telefonul – (022) 838408

Centre de suport psiho-sociale pentru persoanele dependente de
substanţe psiho-active
Localitatea

Denumirea

Chişinău

Centru de suport psiho-social
pentru persoanele
dependente de substanţe
psiho-active ”Pas cu Pas”
Centru de support psiho-social
pentru persoanele
dependente de substanţe
psiho-active ”PULS”
Centru de suport pentru
persoanele dependente de
substanţe psiho-active ”Pas cu
Pas”

mun. Chișinău,
str. Independenţei,
6/2

Telefon de încredere:
(022) 66-45-86
Tel. (022) 66-38-50

mun. Bălţi,
str. Independenţei, 6

Telefon de
încredere:(0231) 214-83
Tel.(0231) 2-09-96
Telefon de
încredere:(0299) 332-33
Tel.(0299) 32-5-77

Центр психосоциальной
поддержки людей
зависимых от психоактивных веществ "Точка
опоры"

or. Тiraspol, stradela
2, Borodinskii 2

Bălţi

Cahul

Tiraspol

Adresa

or.Cahul
str. C. Negruzzi 46

Serviciile Centrelor Comunitare:
Consultaţii ”de la Egal la Egal”
Grup de reabilitare ”12 Paşi”
Grup de suport reciproc pentru PTH
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Grup de suport reciproc cu caracter deschis
Grup de suport moral-spiritual
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

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.pentrusanatate.eu
Site-ul conţine informații despre infecția HIV/SIDA și noutăți/activități ale
Fundației Alături de Voi, Romania
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Informaţia dată este pregătită de către secretariatul Uniunii pentru Prevenirea
HIV/SIDA şi Reducerea Noxelor din Moldova. Buletinul informativ va apărea lunar şi
distribuit prin poşta electronică sau 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 сфере профилактики ВИЧ/СПИДа и снижения
вреда в

Молдове.

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 .
Чтобы отписаться от получения рассылки, пожалуйста, отправьте письмо с
темой «отписаться» на электронный адрес secretariat.uniune@yahoo.com.
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