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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 lunilor Iulie-Septembrie 2013, în domeniul HIV/SIDA şi Reducerea
Riscurilor.

Дорогие друзья и коллеги!
Представляем вашему вниманию новый выпуск
неправительственных организаций, работающих в
Снижения Вреда в Молдове. В нем мы собрали
мероприятиях и событиях Июля – Сентября 2013
ВИЧ/СПИДа и Снижения Вреда организованных членами

информационного бюллетеня Союза
сфере профилактики ВИЧ/СПИДа и
информацию о наиболее интересных
г., самых важных новостях в сфере
и организациями партнёрами.
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NOUTĂŢI ŞI EVENIMENTE
НОВОСТИ И СОБЫТИЯ

Programele de Reducere a Riscurilor plasate pe agenda publică
a factorilor de decizie din domeniul sănătăţii
“Există un potential vast al ONG-urilor active în domeniul Reducerea
Riscurilor, care trebuie fortificat” constituie una din concluziile mesei
rotunde „Evaluarea Programelor de Reducere a Riscurilor (PRR)
implementată în Republica Moldova: concluzii, recomandări şi
perspective”, organizată la data de 5 iulie în mun. Chişinău.
Evenimentul a fost dedicat prezentării rezultatelor evaluării recente
(martie-iunie 2013) a Programelor de Reducere a Riscurilor/de
prevenire printre grupurile cele mai de risc în transmiterea infecției
HIV şi inițierii dezvoltării planului comun de reconceptualizare a
programelor respective, inclusiv în perspectiva elaborării aplicației de
țară pentru extinderea finanțării din partea Fondului Global pentru anii 2015-2016.
Alte concluzii ale evaluării ţin de necesitatea sporirii acoperirii, îmbunătăţirii calităţii şi diversificării
pachetului de servicii prestat actualmente celor trei grupuri cu risc sporit de infectare: utilizatori de droguri
injectabile, lucrători ai sexului comercial, bărbaţi care întreţin relaţii sexuale cu alţi bărbaţi, stabilite drept
prioritarea pentru intervenţii de prevenire HIV în cadrul Programului Naţional de Profilaxie şi control HIV şi
ITS pentru anii 2011-2015.
Informație detaliată: http://goo.gl/Eb7yaD

Un act de binefacere pentru cinci copii din familii afectate de HIV
În data de 25 iulie 2013, echipa de voluntari ai Asociației “Tinerii
pentru Dreptul la Viață”, Bălți și Centrului de Sănătate Prietenos
Tinerilor „ATIS”, au reușit să aducă zîmbetul pe față a cinci copii
deosebiți.
Acestia au primit în cadou cîte un ghiozdan cu rechizite școlare: caiete,
pixuri, creioane colorate, acuarelă, albume de desen, etc. Dat fiind
faptul că familiile acestor copii sunt afectate de HIV, iar situația
financiară este una dificilă, micile cadouri sunt un stimul pentru ,,pici”
în a începe un nou an școlar cu noi forțe și entuziasm.
Acest evenimet a fost posibil datorită Acțiunii de binefacere cu colectare de fonduri „O femeie este fericită
atunci cînd copilul ei este fericit!”. Astfel voluntarii au fost implicați în mai mult de 10 ateliere creative și au
confecționat diferite obiecte decorative și felicitări, care au fost vîndute în cadrul campaniei respective –
format„Misia Imposibilă”. Astfel, în urma a 3 „Misii Imposibile”, ce au implicat mai mult de 20 voluntari, au

Uniunea pentru Prevenirea HIV şi Reducerea Riscurilor
fost colectati 1400 lei. Bucuria voluntarilor a fost și mai mare atunci cînd Asociatia “Tinerii pentru Dreptul la
Viață”, Bălți a hotărît să doneze adițional 400 lei pentru a suplini setul de cadouri.
Informație detaliată: http://goo.gl/t7vkri

Caz incredibil la Bălți
La data de 10 iulie a anului curent, doi beneficiari HIV pozitivi ai
Asociației ,,Tinerii pentru Dreptul la Viață”, Bălţi au fost externați
înainte de termen din secția de boli infecțioase a Spitalului Clinic
Municipal Bălți.
La data de 10 iulie 2013, în salonul unde se aflau cei doi beneficiari HIV
pozitivi, a intrat un agent al Companiei naţionale de asigurări medicale
(CNAM), care cu atitudine etichetantă a solicitat polița de asigurare
medicală iar în cazul lipsei, plata pentru serviciile medicale. Persoanele,
nedeţinînd polița de asigurare și nici bani pentru achitarea serviciilor
au fost externați în a doua și a treia zi a tratamentului medical. În
urma acestui caz, aceste persoane au apelat la medicul infecționist, care le-a oferit anterior îndreptarea
pentru internare. La întrebarea ,,Au dreptul medicii să externeze înainte de termen persoanele HIV
pozitive, din motiv că nu au poliță de asigurare medicală?”, medicul a răspuns descurăjător ,,CNAM are
dreptul!”.
Informație detaliată: http://tdvbalti.wordpress.com/2013/08/06/caz-incredibil-la-balti/

Femeia şi HIV - atenţie sporită!
În luna august-septembrie, Uniunea pentru Prevenirea HIV și
Reducerea Riscurilor a organizat 3 ședințe de instruire pentru
personalul Programelor de Reducere a Riscurilor din Bălți și Chișinău
din cadrul Asociațiilor: „Tinerii pentru Dreptul la Viață”, Bălți,
„Reforme Medicale” și „Pentru Prezent și Viitor”.
Activitățile au fost realizate în cadrul proiectului Rețelei Euroasiatice de
Reducere
a
Riscurilor „Fortificarea răspunsului organizațiilor
neguvernamentale la nevoile în creştere ale femeilor utilizatoare
de droguri”, finanțat de Uniunea Europeană. Activitățile proiectului
reprezintă eforturi constante, depuse pentru a fortifica capacitățile
Programelor de Reducere a Riscurilor în abordarea necesităților specifice ale femeilor consumatoare de
droguri, precum și provocărilor existente în asigurarea accesului la servicii de prevenire HIV, tratament și
îngrijire.
Informație detaliată: http://goo.gl/Pker6I
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Adolescenţii şi tinerii din Republica Moldova vor avea un acces mai bun
la servicii de consiliere şi testare voluntară la HIV
În perioada septembrie – octombrie 2013, Asociaţia „Tinerii pentru
Dreptul la Viaţă” Bălţi cu suportul UNICEF, desfăşoară un şir de
instruiri la tema „Consilierea şi testarea la HIV a adolescenţilor şi
tinerilor”. Ultima din şirul de instruiri este organizată în perioada 16-19
octombrie 2013 şi implică în calitate de participanţi, specialişti care
prestează servicii de sănătate adolescenţilor şi tinerilor în cadrul ONGurilor, Centrelor de Sănătate Prietenoase Tinerilor şi Centrelor
Medicilor de Familie din mai multe localităţi ale ţării. Aceste instruiri se
desfăşoară în cadrul proiectului regional UNICEF „Sporirea capacităţilor
ONG în prestarea serviciilor de consiliere şi testare voluntară a
adolescenţolorşi tinerilor cu risc sporit de infectare cu
HIV” implementat cu suportul Uniunii Europene.
Scopul instruirilor este de a oferi cunoştinţe şi abilităţi specialiştilor în lucrul cu adolescenţii în consilierea şi
testare la HIV, iar prin aceasta a creştre accesul şi adresabilitatea acestui grup către serviciu. Mai mult, se
mizează pe faptul că începînd cu anul 2014 vor fi asigurate şi teste rapide la HIV în cadrul centrelor de
sănătate prietenoase tinerilor, ceea ce va oferi atît oportunitatea de a organiza acest serviciu în cadrul
centrelor, cît şi în afara lor, în timpul activităţii în teren, moment important în lucrul cu adolescenţii şi tinerii
cu risc sporit de infectare cu HIV. Testele rapide urmează să fie asigurate din resursele Companiei Naţionale
de Asigurări în Medicină.
Informație detaliată: http://goo.gl/vNxRzK

Pentru prima dată în Republica Moldova a fost marcată
Ziua internaţională de informare şi sensibilizare cu privire la supradoze

Depăşind contextul național, la data de 31 august în lume este marcată Ziua internaţională de informare şi
sensibilizare cu privire la supradoze rezultate în urma consumului de droguri. În contextul acestei zile, la
data de 4 septembrie 2013, în mun. Chișinău, pe piața din fața Teatrului de Operă și Balet, a avut loc
acțiunea intitulată "Supradozele pot fi prevenite. Viața poate fi salvată."
La data de 5 septembrie 2013, o asemenea acțiune a fost realizată în mun. Bălți, pe Piața ,,Vasile
Alecsandri”, pentru a lansa mesaje şi sensibiliza comunitatea referitor la problema supradozelor în ţară.
Informație detaliată:
În mun. Chișinău - http://positivepeople.md/ru/home_ru/overdose-day-action_ru
În mun. Bălți - http://goo.gl/qwg6hJ
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Să combatem maladia socială – TB!
La data de 5 septembrie 2013, Asociația ,,Pentru Prezent și Viitor” a
organizat o o sesiune de informare cu titlul ,,Combatem TBC prin
implicare și Informare” în incinta C.S Durlești, la care și-au consimțit
prezența bolnavii de tuberculoză, precum și persoane aflate în
instituția medicală pentru diferite consultații și examinări în scop
profilactic și de tratament, asistentul social Angela Tănas, ofițerul
Sectorului de Poliție din or. Durlești, personalul medical al instituției în
frunte cu directorul Ștefan Vârtosu și medicul ftiziopulmonolog de
sector Ion Bugan.
Cei prezenți la sesiune au fost inițiați în problema majoră de sănătate publică – Tuberculoza, simptomatică,
căile de transmitere și metodele de profilaxie a acestei maladii sociale. În contextul în care incidența cu TBC
la nivel global și național este în creștere, cei prezenți s-au dovedit a fi interesați de subiect și în același
timp îngrijorați.
Informație detaliată: http://goo.gl/qDM4sp

Republica Moldova, campioană la infecții cu sifilis și gonoree printre adolescenți
Republica Moldova se află pe primul loc printre țările din fosta Uniune
Sovietică, Europa Centrală și de Sud-Est după incidența infectării cu
sifilis și gonoree. Specialiștii în sănătatea reproducerii adolescenților
spun că cifrele alarmante vorbesc despre lipsa educației copiilor atît la
școală, cît și acasă.
Datele publicate de Centrul de sănătate prietenos tinerilor „Neovita”
arată că numărul cazurilor noi de infectare cu sifilis și gonoree printre
tinerii de 15 și 19 ani a constituit 168 de cazuri la 100.000 de oameni
care au aceeași vîrstă. Astfel, printre state ca Ungaria, Cehia, Croația
sau Bulgaria suntem lideri. Vecinii noștri din Ucraina și România se pot „lăuda” cu cifre mai modeste - 42 și
respectiv 23 de cazuri la 100.000 de persoane de aceeași vîrstă.
La acest capitol rușinos nu ne întrece nici măcar Federația Rusă. Statul se află pe locul doi după Republica
Moldova cu 137 de cazuri noi, iar pe locul trei se situează Belarus- cu 82 de cazuri noi. Cel mai mic indice de
infectare a fost înregistrat în Cehia, Serbia, Croația și Armenia.
Informație detaliată: http://goo.gl/5lDPpe
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Consumatorii de droguri au decis să se implice mai activ
în cadrul Programelor de Reducere a Riscurilor
La data de 6 septembrie 2013 în mun. Bălți a avut loc întrunirea
persoanelor consumatoare de droguri din localitățile Chișinău,
Fălești, Soroca, Rîșcani, Drochia, Dondușeni, Florești și Orhei.
Subiectul acestei întruniri a constituit importanța mobilizării sociale a
comunității persoanelor consumatoare de droguri și sporirii rolului lor
în cadrul implementării programelor de reducere a riscurilor. Pe
parcursul întrunirii au fost dezbătute teme legate de criminalizarea
consumului de droguri, lipsa programelor de tratament substitutiv în
alte orașe decît Bălți și Chișinău, aspecte ale implementării
programelor de reducere a riscurilor, dar și aspecte legate de
tratamentul HIV, Tuberculoză, hepatite, dependențe.
Participanții la întrunire au decis să creeze Grupuri de Inițiativă în orașele de unde vin cu scopul de a
favoriza schimbări pozitivă în viața consumatorilor de droguri. Participanții la întrunire au decis de comun
acord asupra importanței creării unui cîmp informațional unic, pentru monitorizarea și schimbul de
informație între membrii comunității; întăririi eforturilor comune în domeniul activismului, advocacy, o mai
mare implicare a persoanelor consumatoare de droguri în definirea politicii privind drogurile, cu scopul de
a îmbunatăți calitatea serviciilor de sănătate, serviciilor sociale, juridice adresate consumatoilor de droguri
din Republica Moldova. Una dintre sarcinile definite drept prioritare constituie acordarea suportului
reciproc în încercarea de a depăși dependența de droguri.
Informație detaliată: http://goo.gl/owuTYI

Proiectul de lege privind controlul tutunului,
blocat din nou la Ministerul Economiei
Analiza impactului de reglementare asupra activității de întreprinzător
la proiectul de control al tutunului a fost din nou respins de către
grupul din cadrul Ministerului Economiei, care urma să examineze
proiectul. Decizia a fost luată contrar prevederilor legale, la solicitarea
unei organizații care reprezintă interesele a patru companii
producătoare de țigări.
Deși era inclus pe ordinea de zi a ședinței Grupului de lucru pentru
reglementarea activității de întreprinzător, documentul analizei
impactului de reglementare a Legii privind controlul tutunului a fot scos
de pe ordinea de zi. Decizia a fost luată după ce Sergiu Toncu,
reprezentantul Amcham (American Chamber of Commerce in Moldova) a solicitat ca subiectul să fie scos
de pe ordinea de zi, motivînd că nu a avut suficient timp să se documenteze asupra documentului.
Viceministrul Economiei, Dumitru Godoroja, care este și președintele grupului de lucru, a decis să scoată
subiectul de pe ordinea de zi, după ce acesta a fost supus votului.
Informație detaliată: http://goo.gl/XHYHm1
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Prin informare numarul cazurilor de infectare cu hepatita B și C pot fi reduse
La data de 25 septembrie 2013, a avut loc seminarul informativ
“Profilaxia hepatitei B și C în rîndul consumatorilor de droguri
injectabile”, desfășurat pentru beneficiarii Programului de Reducere
a Riscurilor din or. Fălești.
Timp de o ora, cei 8 participanți au fost informați despre metodele de
profilaxie, simptomele, căile de transmitere, tratamentul și
consecințele hepatitei B și C. Pe parcursul seminarului, participanții au
avut posibilitate să acorde întrebări, astfel au fost distruse miturile
existente.
La finele sesiunii, participanții au comparat hepatita B și C cu virusul HIV, cu scopul de a înțelege cît mai
bine care sunt diferențele și asemănările dintre aceste trei maladii.
Sursa: www.tdvbalti.wordpress.com

Acționează în scenă pentru securitate în viață

Data 30 septembrie, anul curent, a marcat începutul activităților de profilaxie a Traficului de ființe umane,
bazate pe principiul unei piese interactive de teatru. Piesa dezvăluie în scenă istoria unei tinere care se
confruntă cu dificultăți în familia sa biologică și fiind influiențată de semeni, hotărăște să plece peste
hotare, astfel nimerind în Traficul de ființe umane.
În activitatea sa Asociația „Tinerii pentru Dreptul la Viaţă”, Bălți utilizează deseori tehnici interactive de
informare și sensibilizare, ce permit întărirea procesului educațional nonformal al tinerilor, care de cele mai
dese ori au acces limitat la informație. Activitățile date se încadrează în formatul Campaniei naţionale
„Săptămîna AntiTrafic”, astfel pe parcursul lunii octombrie vor fi realizate încă 10 reprezentări teatrale
pentru tineri, în special tinerele din instituțiile profesionale și superioare de învățămînt din mun Chișinău,
Bălți, dar și orașele Soroca, Ungheni, Dondușeni, Orhei și Drochia.
Informație detaliată: http://goo.gl/jyP0Fw
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ÎN LUME
В МИРЕ

Водителям придется ежегодно проходить тестирование на наркотики
Новый законопроект касается тех, чья деятельность связана с
управлением или организацией движения транспортных средств.
Законопроект о введении обязательного тестирования на
употребление наркотиков и психотропных веществ для отдельных
категорий граждан принят в первом чтении депатутами
Государственной Думы РФ.
К "отдельным категориям" помимо водителей общественного
транспорта причислили также капитанов судов, начальников
поездов, пилотов и тех, кто работает в охранных предприятиях. Тестировать на наркотики
предлагается и тех, кто захочет получить лицензию на приобретение оружия.
Подробности: http://vologda.kp.ru/online/news/1559539/

Cельские жители, а также больные туберкулезом и психическими
заболеваниями – на обочине молдавского общества
Специальный докладчик ООН обратила внимание на
значительное социальное неравенство в Молдове и призвала
власти страны покончить с социальной изоляцией и крайней
нищетой среди наиболее уязвимых категорий населения – лиц с
психическими расстройствами, больных туберкулезом, бедных
сельских жителей и представителей цыганских общин. Посетив
один из туберкулезных диспансеров в Молдове, эксперт ООН
призвала немедленно его закрыть.
Специальный докладчик ООН по вопросу о крайней нищете и
правам человека Магдалена Сепульведа посетила Молдову по приглашению властей этой страны.
Она отметила успехи, достигнутые властями, в деле сокращения масштабов бедности в стране в
целом, однако подчеркнула, что эти успехи коснулись не всех ее жителей.
Подробности: http://www.un.org
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Собственный пример и опыт как мотивация для
ВИЧ-позитивных подростков
Активная и непоседливая Яна в свои 15 лет почти ничем не отличается от
большинства своих сверстников — ей нравится гулять с друзьями во дворе,
заниматься спортом, общаться в популярных соцсетях, она также пытается
казаться взрослее, чем есть — быть очень уверенной и бесстрашной. От
большинства сверстников Яну отличают лишь две вещи. Первое — она лидер и
активный волонтер. А второе — она живет с ВИЧ.
«Мне было 10 лет, когда мама рассказала мне, что я живу с ВИЧ. Я тогда
испугалась, но потом мама рассказала больше об этом вирусе, и я успокоилась. И
почти два года не интересовалась этим», — вспоминает Яна.
Когда Яна впервые рассказала о своей болезни подружке, та испугалась и начала
плакать. «Мы ели одно яблоко на двоих, я теперь, пожалуй, тоже заболела», —
начала переживать девочка. Яна успокоила подружку, рассказав о путях передачи ВИЧ.
Окончательно же подруга успокоилась только после того, как поговорила со своей мамой.
Подробности: http://ecuo.org/ru/ecuo/news

В ближайшие три года на борьбу с ВИЧ/СПИДом, туберкулезом и малярией
понадобятся 15 миллиардов долларов
Для борьбы с ВИЧ/СПИДом, туберкулезом и малярией в
ближайшие три года понадобятся 15 миллиардов долларов. Об
этом сообщает Глобальный фонд по борьбе с этими тремя
заболеваниями.
Его эксперты предупреждают, что без поступления этих средств
три миллиона человек будут лишены возможности лечиться от
туберкулеза, 196 тысяч человек в год будут умирать от малярии и
2,6 миллиона человек ежегодно будут пополнять армию ВИЧинфицированных.
Последствия бездействия будут не только гуманитарными. Затраты на лечение и другие
экономические потери обойдутся в 47 миллиардов долларов США.
Исполнительный директор Глобального фонда Марк Дайбул, ссылаясь на успехи в борьбе с этими
заболеваниями и новые научные достижения, заявил, что у человечества появилась уникальная
возможность одержать победу над малярией, туберкулезом и ВИЧ/СПИДом.
Подробности: http://www.un.org
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Приковались, чтобы выжить!
ВИЧ-позитивные пациенты клиники Лавра разуверились в пустых
обещаниях власти и приковали себя наручниками к кроватям в
стационаре клиники. Таким образом активисты решили выразить
позицию 9000 пациентов клиники. Представители Всеукраинской сети
людей, живущих с ВИЧ, обещают оставаться в здании до тех пор, пока
не будет осуществлен переезд клиники в обещанное помещение по
улице Амосова. Об этом сегодня заявили активисты во время прессбрифинга в помещении клиники Лавра.
Пациенты представили присутствующим копию распоряжения, в
котором указано, что стационар клиники должен переехать в здание бывшего кожвендиспансера по
улице Галицкой. Данное здание по выводам экспертов не может использоваться как стационар для
ВИЧ-положительных больных или для больных с диагнозом гепатит.
«Наша акция — это протест против лжи, которой нас пытаются накормить. На наших глазах
пренебрегают всеми документально закрепленными договоренностями, которые закреплены в
Меморандуме. Лица, принимающие эти решения, руководствуются непонятными мотивами и не
считают нужным довести строительство новой клиники на Амосова до конца», — отметил в своем
выступлении Виталий Ткачук, ВИЧ-положительный пациент клиники.
Подробности: http://goo.gl/wmzfJS

Лечение гепатита С в Украине будет стоить в 2 раза дешевле
Цены на препараты для лечения гепатита С, закупленные за средства
государственного бюджета, будут снижены минимум в 2 раза. Это стало
результатом
договоренностей,
достигнутых
общественными
организациями, Министерством здравоохранения и фармацевтическими
компаниями «РОШ Украина» и «МСД Украина», которые являются
производителями лекарств от гепатита в Украине.
Первыми о снижении цены сообщили представители компании «МСД
Украина» в среду, 11 сентября, во время заседания комиссии Министерства
здравоохранения по закупке первой партии лекарств для больных
гепатитом С, в соответствии с утвержденной Государственной программой
противодействия гепатитам.
На заседании было обнародовано официальное письмо о снижении цены на основной препарат для
лечения гепатита — пегелированный интерферон от компании «МСД Украина» на 50 %.
Детальную информацию по: http://goo.gl/I642sh
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В Латвии "пропали" деньги на лечение гепатита С
Для бесплатного лечения больных гепатитом С в Латвии требуется
3 млн латов (4,2 млн латов). Деньги нашлись, но Министерство
здравоохранения решило направить эти средства на другие цели,
сообщает портал lsm.lv.
Гепатит C иногда называют "ласковым убийцей", ведь он может
протекать совсем без симптомов. В Латвии от этого заболевания
страдают около 40 тысяч человек. Как отметил в беседе с
телеканалом LTV профессор Язеп Кейшс, это, в основном,
молодёжь и люди работоспособного возраста - от 20 до 40 лет.
Министерство здравоохранения запросило из бюджета 2014 года
на компенсации по закупке медикаментов 22 млн латов (31,3 млн евро), в том числе и необходимые
3 млн латов на оплату лечения больных гепатитом С. Министерство финансов просьбу
удовлетворило, выделив даже на 6 млн латов больше. Но, когда проект бюджета уже был подан на
рассмотрение, стало известно, что пункт об оплате лечения больных гепатитом С из документа исчез.
Вместо него появился другой пункт - о компенсации медикаментов.
Подробности: http://regnum.ru/news/fd-abroad/1717564.html#ixzz2hhTDbGrN
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ANUNȚURI
ОБЬЯВЛЕНИЯ

Alăturați-vă ,,Săptămînii europene de testare la HIV”, 22-29 noiembrie 2013
Inițiativa ,,HIV în Europa” face apel la comunitatea europeană cu
scopul de a uni eforturile în săptămîna 22 – 29 noiembrie 2013,
pentru a desfășura o campanie eficientă și de succes ,,Săptămîna
europeană de testare la HIV”.
Scopul evenimentului constă în creșterea numărului de oameni care
sunt conștienți de statutul lor HIV și de a reduce diagnosticarea tîrzie.
Organizațiile comunitare, spitalele, organizațiile guvernamentale,
nonguvernamentale și toți cei cointeresați se pot abona la ,,Săptămîna
europeană de testare la HIV”, la adresa electronică
hiveurope@cphiv.dk. De asemenea, pot să se aboneze on-line,
începînd cu 18 septembrie 2013, pe site-ul ,,Săptămînii europeane de
testare la HIV”, www.hivtestingweek.eu. Organizațiile care se vor abona la ,,Săptămîna europeană de
testare la HIV” vor demonstra pregătirea de a se implica pentru îmbunătățirea situației în domeniul testării
HIV.
Există mai multe modalități de participare la ,,Săptămîna europeană de testare la HIV”:
Invitarea altor organizații, să se aboneze la ,,Săptămîna europeană de testare la HIV”;
Participarea la organizarea activităților în cadrul săptămînii de testare;
Creșterea nivelului de informare cu privire la importanța testării HIV, în rîndul grupurilor cu risc
sporit de infectare;
Activități de advocacy în vederea extinderii și îmbunătățirii calității testării la HIV.
Activitățile realizate în cadrul săptămînii de testare nu vor fi acoperite financiar. În schimb, inițiativa ,,HIV în
Europa” sprijină organizațiile prin oferirea unor materiale, modele, idei pentru realizarea activităților, în
plus, denumirile organizațiilor abonate vor apărea pe site-ul săptămînii de testare.
Informație în limba rusă la link-ul: http://itpcru.org/news/post_464.html
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COMPETIȚIE DESCHISĂ pentru finanţarea participării la
evenimente internaționale în domeniul HIV/SIDA
În cadrul Programul “Reducerea impactului infecţiei HIV în Republica Moldova”,
finanţat de Fondul Global de Combatere a SIDA, Tuberculozei şi Malariei,
Centrul pentru Politici şi Analize în Sănătate (Centrul PAS) invită ONG-urile
active în domeniul HIV/SIDA, să depună cereri de solicitare a sprijinului
financiar complet sau parţial pentru participarea membrilor săi la evenimente internaţionale în domeniul
HIV/SIDA (conferinţe, ateliere de lucru, seminare, stagii), în vederea îmbunătăţirii activităţii şi ridicării
calificării managerilor, angajaţilor, voluntarilor.
Sunt eligibili pentru finanţare reprezentanții organizaţiilor neguvernamentale apolitice, non-profit, legal
constituite în Republica Moldova, active în domeniul HIV/SIDA care prestează servicii de suport persoanelor
care trăiesc cu HIV şi populaţiilor cheie.
Nu sunt eligibile pentru participare organizaţiile patronale, sindicatele, organizaţiile academice, ştiinţifice,
religioase, sportive şi asociaţiile profesionale.
Nu vor fi finanţate cererile de participare la seminare ştiinţifice, adunări ale asociaţiilor profesionale,
festivaluri şi evenimente culturale, artistice şi religioase, competiţii şi activităţi sportive.
Cererile de participare vor fi recepționate pe toată perioada anului 2013 dar nu mai târziu de 30 Noiembrie
2013. Cererile de participare necesită a fi prezentate cu minim 4 săptămâni înainte de derularea
evenimentului.
Decizia, privind asigurarea sprijinului financiar pentru participare la eveniment aparține Comisiei de
Evaluare, fiind bazată pe următoarele criterii de selecție:




Impactul aşteptat asupra ONG-ului
Corelarea evenimentului cu activitatea ONG-ului
Experienţa de lucru a solicitantului în cadrul ONG-ului

Solicitanţii vor prezenta un dosar care va conţine:











Cerere de participare la eveniment;
Invitaţia nominală (cu detalii financiare);
Descrierea evenimentului (informaţii despre conţinut, agendă, etc.);
Curriculum Vitae al participantului;
O scrisoare de motivare în care participantul îşi va expune scopurile şi obiectivele vizitei, rezultatele
aşteptate;
O scrisoare semnată de preşedintele organizaţiei/membrii Consiliului de administrare prin care se
va da o apreciere a activităţii solicitantului în cadrul organizaţiei şi va fi explicată importanţa
participării la evenimentul internațional pentru ONG;
Informaţie despre organizaţia pe care o reprezentaţi (maximum 1 pagină);
Copia buletinului de identitate;
Alte materiale pe care le consideraţi necesare.

Dosarele incomplete nu vor fi examinate.
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NOTĂ:
Persoanele pot beneficia de finanţare în cadrul acestui component o singură dată pe an.
Dosarul complet va fi expediat la adresa: Str. Vasile Alecsandri, 99/1, Chişinău MD-2012, Centrul pentru
Politici și Analize în Sănătate (Centrul PAS).
Versiunea
electronica
a
dosarului
poate
fi
transmisa
la
adresele
de
email: liliana.caraulan@pas.md, cezar@captaciuc@pas.md cu specificarea: „Cerere de finanţare pentru
participare la evenimente internaționale”.
Cererea de participare la eveniment poate fi accesată pe www.pas.md

Înregistrează-te pentru a crește profesionalismul!
Alianța Internațională în HIV/SIDA din Ukraina a elaborat resursa on-line ,,Lecții de Reducere a
Riscurilor”.
Site-ul poate fi accesat de orice persoană din domeniul profilaxiei HIV și Programelor de
Reducere a Riscurilor, pentru a avea acces la curs este necesar de accesat linkul: http://aidslessons.org.ua/ru/ și de înregistrat.
Sursa: www.uorn.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-social pentru persoanele
dependente de substanţe psihoactive
Localitatea
Denumirea
Chişinău
Centrul ”Pas cu Pas”

Bălţi

Centrul ”PULS”

Cahul

Centrul ”Pas cu Pas”

Tiraspol

Centrul "Точка опоры"

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

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
Telefon de încredere:
(0533) 2-66-66
Tel.(0533) 6-66-62

Serviciile Centrelor Comunitare:
Servicii suplimentare:
Consultaţii ”de la Egal la Egal”
Cursuri de limbă română sau engleză
Grup de suport reciproc ”12 Paşi”
Petrecerea timpului liber (tenis de masă,
Grup de suport reciproc pentru PTH
jocuri de masă, bibliotecă, activităţi la aer
Grup de suport moral-spiritual
liber)
Grup de suport pentru persoane
Spălarea rufelor
codependente;
Maşină de cusut
Grup informaţional
Pachete alimentare
Consiliere juridical
Consiliere psihologică
Servicii de asistenţă socială

Uniunea pentru Prevenirea HIV şi Reducerea
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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.
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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”.

Uniunea pentru Prevenirea HIV şi Reducerea
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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.

