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Stimați colegi şi prieteni! 

 

Propunem atenţiei dumneavoastră buletinul informativ electronic al UORN. Pe paginile 

acestuia găsiți o colecţie de  informaţii despre cele mai interesante noutăţi şi evenimente 

organizate de membrii şi partenerii UORN pe parcursul lunii August 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 Августа 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 

 

 

La 15.08.2012, în Sala de şedinţe a Ministerului Sănătăţii, a avut loc şedinţa Consiliului 
naţional de coordonare a programelor naţionale de profilaxie şi control al infecţiei HIV/SIDA, 
infecţiilor cu transmitere sexuală şi de control al tuberculozei (CNC TB/SIDA). 

Ședinţa a fost prezidată de Dnul Andrei Usatîi, Ministrul Sănătății, și a inclus următoarele 
subiecte: 

1. Implementarea Programului Naţional de Prevenire şi control HIV/SIDA/ITS pentru 2011-
2015, aprobat prin HG nr.1143 din 21.12.2010 şi necesităţile R. Moldova pentru 
asigurarea tratamentului ARV: resurse disponibile şi deficitare. 

2. Implementarea Programului Naţional de Prevenire şi control TB pentru 2011-2015, 
aprobat prin HG nr.1171 din 16.12.2010 şi necesităţile Republicii Moldova pentru 
asigurarea tratamentului TB clasică şi MDR: resurse disponibile şi deficitare. 

3. Răspunsul Ministerului Sănătăţii privind susținerea financiară întru realizarea 
Programelor Naționale de Prevenire și Control al Tuberculozei și Prevenire și Control 
HIV/SIDA/ITSaprobate de Guvern.  

Momente asupra cărora au stăruit participanții: 

 ambele programe, la moment, sunt finanțate din exterior, iar aceste resurse pot 
dispărea din țară în viitorul cel mai apropiat; 

 țara trebuie să-și asume răspunderea finaciară, pentru a acoperi, cel puțin, serviciile 
prioritare din ambele programe; 

 există deja  estimări de costuri, care permit  a susține că țara este în căutare de soluții. 

Ceea ce a reușit deja Ministerul Sănătății să facă ține de prezentarea necesităților neacoperite 
ale celor doua programe nationale pentru anii 2014-2015. Oricum, eforturile financiare vor fi 
îndreptate spre fortificarea capacităților comunităților (prioritate de bază) de a se implica activ 
și conștient în ceea ce este răspunsul național la HIV. 

Ședința, după cum a remarcat Dnul Ministru Usatîi, și-a atins scopul. Or, au fost aduse 
argumente importante pentru a urgenta reprogramarea și modificarea resursele financiare 
existente. Aceste argumente au fost discutate în comun, fapt ce va facilita discuțiile ulterioare 
dintre Ministerele de resort, societatea civilă, instituțiile naționale și internaționale. Rezultatele 
ședinții sînt cu atît mai valoroase, cu cît au fost înaintate soluții  de la care pot porni schimbări 
reale mai ales că „nu mai avem timp de planuri, trebuie să ne concentrăm asupra unor pași 
concreți” (dnul Viorel Soltan, director Centrul PAS). 

Sursa: www.uorn.aids.md   

 

„Nimeni nu va fi deprivat de tratamentul de care are nevoie”,  
Andrei Usatîi, Ministrul Sănătății 

 

http://www.uorn.aids.md/
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Memoria, în general, defineşte dimensiunea temporală a organizării noastre psihice, integrarea 
ei pe cele trei segmente ale orizontului temporal – trecut, prezent și viitor. Aceasta se întîmplă 
într-un context social în care fiecare din noi trăiește. Memoria socială își pune amprenta atît 
asupra fizicului, cît și a psihicului, determinînd atitudinea noastră față de realitățile vieții. 
Anume din aceste considerente, crede dnul Lilian Carp, șeful cabinetului primarului general 
Primăria mun. Chișinău, nu vom putea iradica discriminarea și stigmatizarea persoanelor HIV 
infectate atîta timp cît neschimbată rămîne memoria socială. Dat fiind faptul că această 
schimbare are loc pe parcursul a 35 ani, oportună se vede a fi investirea în educarea tinerilor, 
pentru ca ajunși la etapa adultă aceștea să dea dovadă de un grad sporit de toleranță față de 
diversitatea vieții, inclusiv și față de persoanele care trăiesc cu HIV. Doar prin unirea eforturilor 
diferitor actori pot fi depășite prejudecățile existente, care vin din etapa incipientă de 
răspîndire HIV. Dnul Carp a propus cîteva soluții care ar ajuta la depășirea acestor prejudecăți, 
dar și vor influiența memoria socială: 

 informarea, 
 elaborarrea unui plan de prevenire, 
 creşterea accesului la tratamentul ARV, 
 lărgirea atribuțiilor asistenței sociale. 

Aceste soluții au fost puse în discuție în cadrul unei 
mese rotunde organizate la 22 august 2012 în incinta 
Primăriei municipiului Chișinău, sala 15. Masa rotundă a 
avut drept generic „Claborarea APL și ONG în contextul 
implementării Programului municipal de prevenire și 
control HIV/SIDA” și a fost organizată de Asociația 
Obștească „Pentru Prezent și Viitor”, Chișinău, cu suportul Uniunii pentru Prevenirea HIV și 
Reducerea Riscurilor (UORN). 

Lista de participanți a cuprins reprezentanți ai multor instituții cheie din municipiul Chișinău, 
care conștientizează gravitatea problemelor legate de răspîndirea infecției HIV, dar și 
necesitatea identificării unor resurse interne de finanțare a Programelor de Reducere a 
Riscurilor care și-au demonstrat eficacitatea de-a lungul anilor. 

„Datorită Programelor de Reducere a Riscurilor, implementate 
de diferite organizații din țară, au fost reduse numărul de cazuri 
de infectare cu HIV în rîndul utilizatorilor de droguri injectabile 
(UDI).Din 2014 Fondul Global își încheie misiunea de finanțare 
în RM, deci RM trebuie să preia finanțarea acestor programe. 
Or, stoparea lor va favoriza o explozie enormă în rîndul 
grupurilor vulnerabile. Trebuiesc valorificate resursele existente 
deja – societatea civilă a demonstrat că poate face față, este 
destul de dezvoltată, demonstrînd acest fapt prin rezultate 
vizibile.Trebuie să facem tot posibilul ca această epidemie să nu 
treacă în populația generală, care nu este pregătită să înfrunte 

această epidemie. Gradul de informare a populației RM este insuficient. Accentul trebuie plasat 
pe dezvoltarea abilităților de a lua o decizie corectă. În final, Dnul Gheorghiță și-a exprimat 

De ce trebuie schimbată memoria socială  
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temerea vizavi de incapacitatea statului de a prelua finanțarea aspectelor ce țin de prevenirea 
răspîndirii HIV (Dnul Ștefan Gheorghiță, vicedirector CNSP). 

Activitatea a fost organizată în contextul implementării proiectului „Sporirea durabilităţii şi 
vizibilităţii Programelor de Reducere a Riscurilor implementate în RM”, cu suportul financiar al 
Fundației Soros Moldova. 

Sursa: www.uorn.aids.md   

 

 

 Adolescența este vîrsta întrebărilor și îndoielilor. În același timp, adolescentul tinde să se 
îndepărteze de părinți, încearcă să fie independent să ia singur decizii. Fiind conștienți de acest 
fapt, colaboratorii Asociaţiei „Tinerii pentru Dreptul la Viaţă”, filiala Bălţi, au hotărît să viziteze 
adolescenţii care îşi petrec vacanţa în Tabăra 
sportivă „Olimpieţ”. Astfel, la data de 3 august 
2012, 40 de tineri au fost implicați în diverse 
activități, care au avut drept scop final  promovarea 
unui mod  sănatos de viață, liber de comsumul de 
droguri. 

Participînd la lucru în grup, dezbateri, comunicare 
de la egal la egal, adolescenţii au absorbit 
informaţia corectă, analizînd miturile legate de 
consumul de droguri ce rămîn să persiste în 
conștiința socială. 

Cel mai incitant moment al întîlnirii a fost istoria 
reală, relatată de un fost consumator de droguri. 
Tinerii au ascultat cu atenție deosebită cele 
relatate. Unii dintre ei, au rămas surprinși de 
informația că utilizarea cînepii poate să ducă la 
implicarea în consumul de alte droguri, căci erau 
fermi convinși că fumatul cînepii nu crează 
dependență. 

Întîlnirea a finisat cu un ciclu de întrebări-
răspunsuri. Fiecare participant a avut 
posibilitatea de a pune în discuție momente care 
au prezentat interes, au primit răspunsuri bazate pe exemple reale, creîndu-se premize de a 
analiza propriul comportament şi de a decide pentru sine însuşi. 

Atitudinea și interesul demonstrat din partea tinerilor demonstrează necesitatea continuității 
desfășurării unor activități de acest gen. Or, lacunele informaționale duc, nemijlocit, la credința 
în mituri și adoptarea unor practici comportamentale riscante. 

Sursa: www.tdvbalti.wordpress.com    

Decizii pentru viață…  

http://www.uorn.aids.md/
http://www.tdvbalti.wordpress.com/
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În primele şase luni ale anului curent, în R. Moldova au fost depistate 417 noi cazuri ale infecţiei 
HIV, ceea ce reprezintă o creştere cu 42 de cazuri, faţă de perioada similară a anului trecut. Din 
numărul total de cazuri, 156 au fost înregistrate în teritoriile de Est ale republicii.  

 
Din numărul total al persoanelor infectate cu HIV de la începutul anului în curs, cazuri de 
prezenţă a bolii SIDA au fost confirmate la 180 de persoane. Înclusiv la 50 de persoane din 
teritoriile de Est ale ţării, menţionează vicedirectorul Centrului Naţional de Sănătate Publică, 
Ştefan Gheorghiţă. Potrivit lui, cele mai multe cazuri noi de HIV au fost înregistrate în Chişinău 
şi Bălţi, cu cîte 47 de cazuri, Tiraspol – 60 de cazuri, Bender - 22, raioanele Slobozia - 25, Râbniţa 
- 37 şi Cahul – 16 cazuri. 

Ştefan Gheorghiţă remarcă faptul că, 90% dintre persoanele care trăiesc cu HIV au contactat 
virusul în urma relațiilor heterosexuale. Totodată, 40 la sută dintre cazuri sunt înregistrate în 
prezent la sate, acum zece ani majoritatea persoanelor seropozitive fiind înregistrate la oraşe. 

Raspîndirea infecţiei HIV în general în rîndurile populaţiei este de 0,4 la sută. Prevalenţa în 
rîndurile utilizatorilor de droguri injectabile este de 16 la sută, a femeilor care practică sex 
comercial - de 6 la sută, iar în urma relaţiilor homosexuale s-au înregistrat circa 2% din cazuri. 

Vicedirectorul Centrului Naţional de Sănătate Publică, Ştefan Gheorghiţă îndeamnă populaţia să 
se adreseze centrelor de sănătate care oferă servicii de consiliere şi testare voluntară gratuită, 
şi care sunt disponibile în întreaga republică. 

Din anul 1987, de cînd în republică au fost înregistrate primele cazuri ale infecţiei HIV, acest 
virus a infectat 7500 de persoane, dintre care au făcut maladia SIDA aproximativ 1700 de 
persoane, peste 700 dintre care au decedat.  

Sursa: www.voceabasarabiei.ne  

 

 

 

18 августа 2012 года на территории ПУ №7 – женского 
исправительного учреждения было проведено 
спортивное мероприятие, а именно волейбольный матч с 
участием осужденных девушек и работников НПО «Viata 
Noua». Мероприятие было  организовано совместно с 
администрацией пенитенциарного учреждения.  

Инициаторами идеи проведения этого матча стали сами 
заключенные, ведь, не так давно сотрудники НПО «Viata 
Noua» провели 4 товарищеских матча по футболу с 
осужденными мужских колоний, и женщины также 

Товарищеский матч по волейболу в женском пенитенциарии 

În Republica Moldova au fost depistate 417 noi cazuri ale infecţiei HIV 

 

http://www.voceabasarabiei.ne/
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пожелали не оставаться в стороне  от спортивных состязаний. Именно поэтому, самыми 
активными волонтерами в организации матча стали активные бенефициарии, 
являющимися членами группы взаимопомощи и содействующими помощниками для 
сотрудников НПО. Итак, решение было принято, детали обговорены и, вот, на 
волейбольном поле в рамках товарищеского матча встретились две команды: одна – 6 
сотрудников и волонтеров НПО «Viata Noua» и другая – 8 осужденных женщин, двое из 
которых выходили на замену. Волейболистов поддерживала группа болельщиков, 
состоящая, примерно, из 50 человек, как и подобает настоящему матчу.  

Стоит отметить, что кроме совместного времяпрепровождения, 
которое положительным образом сказывается на построении 
взаимоотношений, а также содействует развитию культуры 
здорового образа жизни, подобные мероприятия содействуют 
укреплению взаимоотношений и сотрудничества с 
администрацией для более эффективного предоставления услуг 
и решения других насущных проблем заключенных. Также 
важным фактом является и рост доверия со стороны 
заключенных по отношению к сотрудникам организации, 
которым при этом намного легче оказывать понимание, 
поддержку и вносить разнообразие в жизнь тех, кто отбывает 

срок заключения. Ведь очень важно, что и предоставление комплекса услуг и подобные 
спортивные мероприятия проводятся при непосредственном участии представителей 
сообщества, которые в прошлом сами отбывали срок в местах заключения, имели опыт 
употребления наркотических веществ, затронуты или живут с ВИЧ. 

Подробную информацию по адресу:  
http://positivepeople.md/ru/home_ru/voleyball_ru  
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ÎN LUME 

В МИРЕ  

 

 

 

Prin serviciul SMS+, pacienții cu HIV/SIDA pot primi pînă la două sms-uri 
pe zi prin care le este  reamintit momentul în care trebuie să-și 
administreze tratamentul. Acest serviciu este necesar în condițiile în 
care majoritatea pacienților seropozitivi, aflați sub tratament de foarte 
mult timp și cu o viață activă, uită să-și administreze tratamentul la ora 
indicată de medic. Prin completarea unui formular, de pe pagina de web 
a programului ”Viața cu HIV”, pacienții aleg orele la care vor să le fie 
trimis sms-ul, conform calendarului de tratament stabilit de medic, și 
textul personalizat al mesajului pe care vor să-l primească. 

”În cazul pacienților cu HIV/SIDA, succesul terapiei depinde în mare 
măsură de administrarea corectă a tratamentului, la orele stabilite de medic, acesta fiind un 
angajament pe viață al pacienților cu HIV/SIDA. Pe lîngă tratamentul medical și îngrijirea 
specializată din partea medicilor, pacienții au permanent nevoie de susținere psihologică, dar și 
practică, pentru a face față provocărilor bolii și a evita eșecul terapeutic. Pacienții cu HIV/SIDA, 
spre deosebire de pacienții cu alte multe boli cronice, au șansa la o viață normală dacă au grijă 
de sănătatea lor și respectă tratamentul indicat de medic”, a declarat prof. univ. dr. Adrian 
Streinu-Cercel, manager al Institutului de Boli Infecțioase ”Matei Balș”. 

La fel de importantă precum administrarea corectă a medicației este și nevoia de informare a 
pacienților privind boala, drepturile și responsabilitățile pe care le au. În acest sens, UNOPA a 
lansat în cadrul programului ”Viața cu HIV”  primul serviciu Helpline din România. Prin 
intermediul acestui serviciu, persoanele seropozitive pot suna gratuit la 0800.800.141 pentru a 
solicita sprijin consilierilor UNOPA. 

”Orice persoană seropozitivă care se confruntă cu o problemă și are întrebări la care nu se 
găsește răspuns poate suna gratuit la UNOPA pentru a discuta cu un specialist în problematica 
HIV. De asemenea, oricine constată că alte persoane seropozitive au nevoie de ajutor ne poate 
contacta prin telefon sau e-mail. Din cauza stigmatizării și a discriminării, pacienții cu HIV/SIDA 
evită să discute problemele pe care le au cu cei din jur, iar Helpline+ reprezintă un mecanism 
rapid de semnalare a acestora”, a precizat Iulian Petre, director executiv UNOPA. 

Potrivit studiului ”Statistica HIV/SIDA în România la 30 iunie 2012” realizat în luna iunie 2012 de 
Institutul Național de Boli Infecțioase ”Matei Balș”, în prezent în România trăiesc aproximativ 
12.000 pacienți cu HIV/SIDA, cei mai mulți dintre ei, respectiv 6726, avînd vîrsta de 20-29 ani. 

Sursa: www.sanatateatv.ro  

 

 

În premieră pentru România,  
au fost lansate doua servicii de susţinerea persoanelor cu HIV/SIDA 
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Информация собиралась из различных источников, ссылки на которые вы найдете в 
каждом профиле, и будет регулярно обновляться, по мере появления новых данных. 
Выражаем особую признательность Фокал Пойнтам ВЦО ЛЖВ за помощь в 
составлении данных документов. 

Профиль каждой страны содержит: 

 количество людей на АРТ по годам (с 2004 по 2011 год) с распределением по 
полу и возрасту 

 оценочное количество людей, которые нуждаются в лечении, и оценочный 
показатель охвата ЛЖВ лечением 

 прирост людей на лечении в 2010 и 2011 годах 
 процент ЛЖВ, которые остаются на лечении через 12 месяцев после его начала 
 регламентирующие документы по лечению и критерии начала лечения 
 АРТ у детей и не только. 

 
Более детально с профилями стран по доступу к лечению вы можете ознакомиться: 
http://www.ecuo.org/for_library/our_publications/art_access_country_profiles/14_art_countr
y_profiles.pdf  

 

 

 
 
 

10 августа в Министерстве Здравоохранения Украины состоялся брифинг для журналистов 
по результатам проведения дополнительных трехсторонних переговоров между 
представителями Министерства Здравоохранения, неправительственных организаций, 
работающих в сфере ВИЧ/СПИДа в Украине, и фармацевтических компаний, 
производителей антиретровирусных препаратов. В брифинге приняли участие Владимир 
Жовтяк, председатель Координационного Совета ВБО «Всеукраинская сеть ЛЖВ», Татьяна 
Александрина, председатель Государственной службы Украины по вопросам 
противодействия ВИЧ-инфекции/СПИДу и других социально-опасных заболеваний и 
Дмитрий Подтуркин, советник Министра Здравоохранения Украины. Главным 
результатом проведенных переговоров стали предложения фармацевтических компаний 
по дополнительному обеспечению людей, живущих с ВИЧ, в Украине, АРВ-лечением. 
Внедрение этих социальных инициатив даст возможность Министерству здравоохранения 
в 2012 году дополнительно охватить АРВ-лечением приблизительно 1800 новых 
пациентов. 

Стимулом к началу этого процесса стало открытое письмо, с которым в июле 2012 года 
общественные организации, работающие в сфере ВИЧ/СПИДа в Украине, обратились к 

Профили 14 стран региона Восточной Европы и Центральной Азии  
по доступу к АРВ-лечению 

 

 
В 2012 году доступ к АРВ-лечению в Украине получат  

1800 новых пациентов 

 

http://ecuo.org/countries
http://www.ecuo.org/for_library/our_publications/art_access_country_profiles/14_art_country_profiles.pdf
http://www.ecuo.org/for_library/our_publications/art_access_country_profiles/14_art_country_profiles.pdf
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Министру Здравоохранения Украины Раисе Богатыревой по поводу закупок АРВ-
препаратов за средства государственного бюджета на 2012 год. В этом письме 
организации выразили свое беспокойство ценами на АРТ, по которым Министерство 
Здравоохранения собиралось закупить АРВ-лечение. При сравнении цен на препараты, 
опубликованных на официальном общегосударственном веб-портале «Государственные 
закупки», с ценами, по которым в 2012 году закупила те же АРВ-препараты ВБО 
«Всеукраинская Сеть ЛЖВ», стало очевидным, что они значительно выше, и в результате 
этой закупки мог возникнуть риск перетраты государственных средств в размере 36,78 
млн. грн. (около 4,6 млн. долларов США). По приблизительным подсчетам, за эти средства 
можно закупить схемы АРВ-препаратов 1-го ряда для лечения в течение года 20 тысяч 
ЛЖВ. 
 
Видео с пресс-брифинга можно найти: 
http://www.youtube.com/watch?v=XLZS4skNXU0&feature=player_embedded  
 
Источник: www.ecuo.org  
 
 
 
 
 

Aproximativ 360 de kilograme de cocaină sunt ingerate odată cu apa potabilă în fiecare zi în 
Europa - este concluzia unor cercetători care s-au ocupat cu studierea consumului de apă din 
19 oraşe europene.  

Potrivit cercetătorilor de la Institutul de Cercetare a Apelor (Eawag), oraşele elveţiene sunt în 
plutonul fruntaş al metropolelor în care consumul de droguri este ridicat, noteaza RTBF.info.  
 
Anul trecut, Institutul Eawag şi Universitatea din Berna au publicat un studiu cu privire la 
prezenţa cocainei în apele din mai multe oraşe, inclusiv din Berna, Geneva, Zurich şi Lucerna. În 
urma studiului, s-a făcut un clasament al oraşelor în care nivelul consumului de droguri din apa 
de băut este foarte ridicat.  

Comparînd datele Ewag cu noul studiu la nivel european se observă că oraşele elveţiene sunt la 
acelaşi nivel cu cele de pe primele locuri din topul continental: Anvers şi Amsterdam, unde un 
locuitor consumă 1,5 mg de cocaină pe zi. 

Barcelona, Londra, Milano şi Paris se află şi ele în topul european, cu o medie mai mică, însă, 
între 0,5 şi 1 mg de cocaină pe zi pe cap de locuitor. 

Sursa: www.www.ziare.com  
 
 
 
 
 
 
 
 

Unde se... bea cea mai multă cocaina în Europa 
 

 

http://www.youtube.com/watch?v=XLZS4skNXU0&feature=player_embedded
http://www.ecuo.org/
http://www.ziare.com/stiri/droguri/
http://www.rtbf.be/info/societe/detail_l-europe-consomme-360-kilos-de-cocaine-par-jour-selon-une-etude?id=7817335
http://www.ziare.com/barcelona/
http://www.www.ziare.com/
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ANUNŢURI 

ОБЬЯВЛЕНИЯ 

 
 

 

Fundația ERSTE deschide perioada de înscrieri pentru ediția a patra a Premiului Fundației ERSTE 
pentru Integrare Socială în 13 țări din Europa Centrală și de Sud-Est: Moldova, România, 
Austria, Bosnia și Hertegovina, Croația, Cehia, Ungaria, Kosovo, Macedonia, Muntenegru, 
Serbia, Slovacia și Slovenia.  

Premiul Fundaţiei ERSTE pentru Integrare Socială este oferit organizațiilor non-profit din cele 13 
țări participante care desfășoară proiecte de integrare socială inovatoare și eficiente. Proiectele 
trebuie să aibă în vedere integrarea socială a unuia sau a mai multor grupuri de persoane 
dezavantajate, cum ar fi: minorități etnice, persoane cu dizabilități, comunitatea LGBT, copii, 
bătrîni, femei, persoane fără adapost, emigranți, persoane încarcerate, refugiați etc. 
 
Aplicațiile pot fi trimise în perioada 3 septembrie - 11 noiembrie 2012 la: 

www.socialintegration.org/register    
 
În afara premiilor în bani în valoare totală de 610.000 euro, cei 33 de cîștigători (30 proiecte 
câştigătoare, 2 Premii Speciale din partea Juriului și Premiul Practicienilor) beneficiază de suport 
în relaţia cu presa, asigurat de consultanți specializaţi în Relaţii Publice, pe o perioadă de 2 ani 
(iulie 2013 – iunie 2015). De asemenea, organizațiile finaliste (aproximativ 130 de organizatii 
din toate țările participante) vor fi integrate în ERSTE Foundation’s NGO Academy – o platformă 
menită să le permită dezvoltarea diverselor competenţe organizaţionale cum ar fi: aptitudini de 
relaţionare cu mass media, dezvoltarea de intreprinderi sociale ca alternativă de finanţare, 
dobîndirea de aptitudini în zona de fundraising, dezvoltarea identității organizaționale. 

"Aceasta este a patra ediție a Premiul pentru Integrare Socială şi suntem mulţumiţi că proiectul 
s-a dezvoltat atît de mult în cei 5 ani de existență - de la un concept simplu de premiere a ONG-
urile din 4 ţări în 2007, la un program complex de integrare socială care vizează organizațiile 
non-profit din 13 ţări la ediţia 2012/2013. Credem cu tărie că este crucial pentru sectorul ONG 
să devină mai vizibil, atît pentru a atrage fonduri, dar și pentru a inspira societatea civilă să ia 
măsuri pentru binele social. Acesta este și motivul pentru care sprijinul nostru nu se termină cu 
ceremonia de premiere în iunie 2013, ci continuă prin colaborarea cu toate ONG-urile finaliste", 
a declarat Dejan Petrovic, Project Manager al Premiului Fundaţiei ERSTE pentru Integrare 
Socială. 
 
Proiectele finaliste vor fi evaluate de un juriu internațional, din care face parte și un 
reprezentant din Republica Moldova, Corina Cepoi, Directorul Şcolii de Studii Avansate în 
Jurnalism, Director Centrul Independent de Jurnalism. 

“Includerea Republicii Moldova în cadrul Premiului Fundației ERSTE pentru Integrarea Socială a 
avut un impact real asupra organizațiilor non-profit din Moldova prin expunerea lor la cele mai 
bune practici ale instituțiilor similare din regiune. În timp ce în Moldova efortul organizațiilor 

Premiul Fundației ERSTE pentru Integrare Socială  

revine pentru a doua oară în Republica Moldova 

 

http://www.socialintegration.org/register
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pentru integrarea socială nu este pe deplin apreciat, Premiul reprezintă o recunoaștere și o 
valorizare a activității lor pe plan internațional”, a declarat Corina Cepoi.  

Republica Moldova a participat pentru prima dată la ediția Premiului din 2011, și a avut 
rezultate foarte bune, cu 8 organizații finaliste și 2 organizații cîștigătoare. Proiectele 
cîştigătoare la ediția 2011 au fost: Proiectul educaţional al Centrului Speranţa, destinat copiilor 
cu dizabilităţi şi proiectul inovaţional al Societăţii Orbilor din Moldova pentru persoanele cu 
deficienţe vizuale 

“Centrul “Speranța” a fost menționat la nivel internațional pentru prima dată în cei 14 ani de 
activitate ca o organizație lider în promovarea drepturilor copiilor cu dizabilități și acest fapt ne 
ajută în continuare să perseverăm cu și mai mult entuziasm și dăruire. Mulțumim promotorilor 
acestui Premiu și celor care continua să susțină acele modele de proiecte care produc 
schimbarea spre binele tuturor”, a declarat Lucia Gavriliță, Director Executiv Centrul 
“Speranta”. 

Câștigătorii Premiului pentru Integrare Socială 2013 vor fi anuntați în cadrul Ceremoniei de 
Premiere ce va fi organizată în Viena în iunie 2013. 

Pentru mai multe detalii despre Premiul Fundaţiei ERSTE pentru Integrare Socială vă rugăm 
accesaţi: www.socialintegration.org   

Contact: 
 
Andreea Gurău – Fundaţia ERSTE, Departamentul Comunicare:  

Tel. +43 50100 619614, E-mail: andreea.gurau@erstestiftung.org  

Tudor Stefan - Coordonator PR în Moldova: 

Mob. +373 69143488, E-mail: tustefan@gmail.com 

Mai multe detalii despre Fundația ERSTE aici: www.erstestiftung.org 

Sursa: www.comunicate.md  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.socialintegration.org/
mailto:andreea.gurau@erstestiftung.org
mailto:tustefan@gmail.com
http://www.erstestiftung.org/
http://www.comunicate.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-social pentru persoanele 

dependente de substanţe psihoactive 

 

Localitatea Denumirea Adresa Telefon 

Chişinău Centrul ”Pas cu Pas” mun. Chișinău, 

str. Independenţei, 

6/2 

Telefon de încredere: 

(022) 66-45-86 

Tel. (022) 66-38-50 

Bălţi Centrul ”PULS” mun. Bălţi, 

str. Independenţei, 

6 

Telefon de încredere: 

(0231) 2-14-83 

Tel.(0231) 2-09-96 

Cahul Centrul ”Pas cu Pas” or.Cahul 

str. C. Negruzzi 46 

 

Telefon de încredere: 

(0299) 33-2-33  

Tel.(0299) 32-5-77 

Tiraspol  Centrul "Точка опоры" 

 

or. Тiraspol, 

stradela 

Borodinskii 2 

Telefon de încredere: 

(0533) 2-66-66 

Tel.(0533) 6-66-62 

Serviciile Centrelor Comunitare: 

 Consultaţii ”de la Egal la Egal” 

 Grup de suport reciproc ”12 Paşi” 

 Grup de suport reciproc pentru PTH 

 Grup de suport moral-spiritual 

 Grup de suport pentru persoane 

codependente; 

 Grup informaţional 

 Consiliere juridical 

 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 

 

http://drognet.md/ro/noutati/73-centruplus.html
http://drognet.md/ro/noutati/73-centruplus.html
http://drognet.md/ro/noutati/73-centruplus.html
http://drognet.md/ru/noutati/73-centruplus.html
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RESURSE INTERNET UTILE 

ПОЛЕЗНЫЕ ИНТЕРНЕТ РЕСУРСЫ 
 

www.uorn.aids.md 

Site-ul conține noutăţi, anunţuri, oportunităţilor de finanţare şi instruire pentru organizaţiile 

active în domeniul prevenirii HIV şi Reducerea Riscurilor din Moldova. Site administrat de 

Uniunea pentru Prevenirea HIV şi Reducerea Riscurilor.  

www.drognet.md 

Acest site poate fi accesat de tineri, părinţi, profesori, ce vor să cunoască informaţie veridică 
despre problemele generate de consumul de droguri, diverse metode de prevenire şi profilaxie. 

www.soros.md 

Site-ul contine noutăţi şi evenimente ale Fundaţiei Soros-Moldova. 

www.pas.md 

Site-ul conţine noutăţi, evenimente, acte normative în domeniul sănătăţii. Site administrat de 
Centrul pentru Politici şi Analize în Sănătate. 

www.aids.md 

Pagina conține informaţie relevantă despre activităţile desfăşurate în domeniul profilaxiei 
HIV/SIDA, în Republica Moldova. 

www.ccm.md 

Acest site conține noutăți și evenimente organizate în domeniul controlului infecției HIV/SIDA, 
infecțiilor cu transmitere sexuală și de control al tuberculozei şi reflectă activitatea Consiliului 
Național de Coordonare a Programelor Naționale de Profilaxie și Control al infecției HIV/SIDA, 
infecțiilor cu transmitere sexuală și de control al tuberculozei. 

www.idom.md 

Site-ul contine noutăţi şi evenimente al Institutului pentru Drepturile Omului din Moldova. 

www.pentrusanatate.eu 

Site-ul conţine informații despre infecția HIV/SIDA și noutăți/activități ale Fundației Alături de 
Voi, Romania. 

 

 

 

http://www.uorn.aids.md/
http://www.drognet.md/
http://www.soros.md/
http://www.pas.md/
http://www.aids.md/
http://www.ccm.md/
http://www.idom.md/
http://www.pentrusanatate.eu/
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www.a-doua-sansa.ro 

A doua şansă este un proiect al ARAS ce aduce în atenţia publicului larg și a potenţialilor 
angajatori  obstacolele cu care se confruntă consumatorii de droguri: cauzele consumului, 
urmările acestuia, faptul că există soluții pentru stabilizarea și integrarea socio-profesională a 
consumatorilor, rezultatele tratamentului substitutiv, dar și drepturile acestora: dreptul la 
servicii medicale și sociale, dreptul la munca. 

www.positivepeople.md 

Acest site este o resursă informaţională care pote folosită de comunităţile persoanelor care 
traiesc cu HIV şi persoanelor consumatoare de droguri psiho-active. Site administrat de 
Asociaţia „Viaţa Nouă”. 
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Informaţia dată este pregătită de către secretariatul Uniunii pentru Prevenirea HIV şi 

Reducerea Riscurilor. Buletinul informativ apare lunar şi este distribuit prin poşta 

electronică sau poate fi accesat pe blog-ul www.uorn.wordpress.com. Toate 

recomandările sau noutele vor fi expediate la adresa: secretariat.uniune@yahoo.com.  

Pentru abonare la Buletinul informativ, vă rugăm să ne trimiteţi o scrisoare cu tema 

“abonare”, pe adresa secretariat.uniune@yahoo.com. 

Pentru dezabonare, vă rugăm să ne trimiteţi o scrisoare cu tema “dezabonare”, pe adresa 

secretariat.uniune@yahoo.com. 

Данная информация подготовлена секретариатом Союзa неправительственных 

организаций, работающих в области Профилактики  ВИЧ и Снижения Вреда. 

Подборка новостей публикуется один раз в месяц,  информационный бюллетень 

можно получать через рассылку по электронной почте или на сайте сети 

www.uorn.wordpress.com. 

Все пожелания и новостные сообщения направляйте по адресу: 

secretariat.uniune@yahoo.com.  

Чтобы подписаться на информационный бюллетень, пожалуйста, оправьте письмо 

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

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

