0

Uniunea pentru Prevenirea HIV şi Reducerea Riscurilor

Stimați colegi şi prieteni!
Propunem atenției dumneavoastră buletinul informativ electronic al UORN. Pe paginile acestuia găsiți o
colecție de informații despre cele mai interesante noutăți şi evenimente organizate de membrii şi
partenerii UORN pe parcursul lunii Septembrie 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 Сентября 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
Întrunire consultativă "Rolul MAI în prevenirea HIV şi a serviciilor oferite UDI"

În perioada 17-18 octombrie 2012, o delegaţie din partea Republicii Moldova, constituită din reprezentanţi
ai Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Sănătăţii, Fundaţiei Soros-Moldova şi Uniunii pentru
prevenirea HIV şi Reducerea Riscurilor au participat la prima întrunire regională de consultare cu genericul
"Rolul MAI în prevenirea infecţiei HIV/SIDA şi a serviciilor oferite utilizatorilor de droguri injectabile".
Fiind fermi convinşi de faptul că rolul colaboratorilor organelor de drept este unul esenţial în vederea
implementării cu succes a Programelor de Prevenire HIV şi Reducere a Riscurilor, organizatorii întrunirii,
UNODC şi LEAHN (ONG internaţionala "Organele de drept şi HIV/SIDA") au avut grijă să pună în valoare
experienţa pozitivă a ţărilor participante la eveniment şi să creeze o platformă interactivă de discuţii privind
importanţa fortificării implicărilor MAI în programele de prevenire şi control HIV, asigurării nivelului
necesar de instruire a colaboratorilor MAI, interacţiunii cu organizaţiile societăţii civile. Un spaţiu
considerabil în cadrul dialogului a fost dedicat durabilităţii şi integrării programelor HIV în cadrul sistemului
de instruire al MAI.
Întrunirea consultativă s-a desfăşurat în corespundere cu recomandările Comitetului ONU pentru droguri,
anume "Consolidarea relaţiilor de cooperare la nivel naţional între experţi, reprezentanţi ai organelor de
drept, ocrotire a sănătăţii, sferei sociale şi control asupra drogurilor - element extrem de important în
elaborarea măsurilor eficiente de prevenire HIV, tratament şi îngrijiri pentru consumatorii de droguri."
Participanţii la eveniment, în final, şi-au asumat obligaţiunea de a contribui, fiecare în ţările lor, la
fortificarea rolului MAI în prevenirea HIV şi asistenţa consumatorilor de droguri, considerînd întrunirea
consultativă catalizator al acestui îndemn.
Sursa: www.uorn.aids.md

Consilierea și testarea voluntară la HIV a tinerilor cu risc sporit de infectare cu HIV
În perioada 10 – 12 otombrie 2012, în incinta Centrului de Sănătate
Prietenos Tinerilor „ATIS” din municipiul Bălţi a fost organizat și
desfășurat atelierul „Consilierea și testarea voluntară la HIV a
tinerilor cu risc sporit de infectare cu HIV”. La atelier au participat
19 persone – reprezentanţi a trei Centre de Sănătate Prietenoase
Tinerilor și trei organizaţii neguvernamentale antrenate în lucrul cu
tinerii și adolescenţii cu risc sporit de infectare cu HIV din Bălţi,
Dondușeni și Rîbniţa.
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Conștientizînd importanţa continuităţii activităţilor adresate tinerilor și adolescenţilor din grupurile de risc,
moderatorii atelierului, Silvia Stratulat (formator naţional în consiliere și testare la HIV) și Ștefan
Gheorghiță (vicedirector al Centrului Naţional de Sănătate Publică), au structurat agenda astfel încît să
cuprindă atît partea teoretică, oferind informaţii detaliate vizavi de temă, cît și să implice participanţii în
activităţi specifice, care să dezvolte abilităţi practice de lucru cu această categorie de beneficiari. În așa
mod, au fost actualizate aspecte ce ţin de situaţia răspîndirii HIV și a hepatitei B/C în ţară, discutate
momente de importanţă majoră în consilierea pre și post test, argumentate oportunităţile implementării
serviciului de consiliere pre și post test la nivel de instituţii care lucrează nemijlocit cu tinerii și adolescenţii,
pentru a nu-i pierde din vizor și pentru a le acorda toate serviciile necesare într-un timp oportun.
„Știm cu toții cît de greu este să implici un adolescent în grupul de risc în diverse servicii. Noi avem nevoie de
timp pentru a stabili un bun contact cu el, pentru a-l face să aibă încredere în ceea ce facem și ce spunem.
Anume din aceste motive, cred că serviciul de consiliere pre test la nivelul unui Centru de Sănătate Prietenos
Tinerilor ar fi o soluție în a implica tînărul în testare, fără a-l supune stresului de a se deplasa la cabinetul de
testare și consiliere. Sîntem conștienți că foarte mulți dintre ei nu ajung acolo din diverse motive”. (Burlac
Elena, asistent social, CSPT „ATIS”, Bălţi)
„Niciodată pînă acum nu m-am gîndit la importanța consilierii post test, în situația cînd rezultatul este unul
negativ. Doamna Silvia Stratulat a adus atîtea argumente, încît
cred cu adevărat că o bună consiliere este un moment crucial în
ceea ce ține de prevenirea ulterioară a unor comportamente
nedorite pe viitor”. (Lucaș Margareta, moașă, CSPT, Dondușeni)
„În obligațiunile mele de serviciu intră, evident, și consilierea
psihologică a tinerilor beneficiari ai centrului. Mă întrebam ce mai
pot învăța eu. Plec însă cu certitudinea că, acum, pot face calitativ o
consiliere pre și post test la HIV. Cu adevărat particularitățile
acestei activități au fost prezentate într-o manieră clară și
motivantă”. (Elena Stroianeţcaia, psiholog, ONG „Perspectiva”,
Rîbniţa)
În aceeași componenţă, participanţii se vor întîlni în perioada 23 – 25 octombrie 2012, cînd vor fi iniţiaţi în
managementul de caz, acompaniament social și referire la servicii.
Atelierul „Consilierea și testarea tinerilor cu risc sporit de infectare cu HIV” a fost organizat în cadrul
proiectului regional UNICEF, realizat cu suportul Uniunii Europene “Sporirea capacităţilor actorilor
nonguvernamentali în prestarea serviciilor de consiliere și testare voluntară pentru adolescenţii și tinerii cu
risc sporit de infectare cu HIV” și este primul dintr-un șir de ateliere ce vor fi organizate în cele trei localităţi
ale proiectului cu scopul de a forma echipe profesioniste în acordarea serviciilor calitative tinerilor și
adolescenţilor.
Sursa: www.tdvbalti.wordpress.com

Discoteca – spaț iul unui mod sănătos de viaț ă

„Discoteca trebuie să devină spațiu liber de alcool, țigări și alte tipuri de droguri” – înarmaţi cu această
convingere voluntarii Asociaţiei „Tinerii pentru Dreptul la Viaţă”, filiala Bălţi au lansat o provocare tinerilor
din orașul Dondușeni, vizitatori permanenţi al Clubului de noapte „Golden – Scorpion” din acest oraș.
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Astfel, la 13 octombrie 2012, cei peste 40 de vizitatori ai Clubului de noapte au participat la o serată
tematică, implicîndu-se activ în diverse activităţi.
Iniţierea în tema serei, Discoteca – spațiul unui mod sănătos de viață, a început chiar la intrarea în local,
unde era aranjată expoziţia „Drogul ucide” și masa cu materiale informative, menite să informeze tinerii
despre diverse aspecte ale unui mod de viaţă sănătos. „Somnul – element de bază pentru sănătate”,
„Importanța activității fizice”, „Alimentația sănătoasă”, „Efectele negative ale alcoolului”, „Igiena
personală”, „Controlează-ți stresul”, „HIV/SIDA. Riscul de infectare”, „Schimbă viziunea despre HIV/SIDA”,
„Tuberculoza. Întrebări și Răspunsuri”, „Drogurile – adevăși și
minciună”, „Spune NU drogurilor”– acestea sunt doar cîteva
dintre titlurile materialelor distribuite. Cea mai solicitată
broșură s-a dovedit a fi „Prezervativul- eroul timpurilor
noastre” și „Infecțiile cu transmitere sexuală”.
Odată intraţi în sala de dans, vizitatorii erau întîmpinaţi de
salutul DJ-iului, care anunţa tema serii și-i invita să participe la
concursurile propuse de voluntari. De-a lungul serii, mesajele
enunţate de DJ („tu ai dreptul să alegi un mod de viaţă
sănătos”; „spune nu drogurilor”; „utilizează prezervativul la
fiecare act sexual”; „viaţa ta are prioritate”; „HIV nu se
transmite prin străngere de miini”; etc.) completau
atmosfera, contribuind la întregirea mesajului general.
La îndemnul DJ-iului, tinerii veniţi să se distreze s-au dovedit
a fi destul de receptivi în a răspunde la întrebările celor
două concursuri propuse de voluntarii TDV Bălţi și în a
formula mesaje pentru semenii lor. În așa mod, la concursul
de slogane au participat 26 persoane, dintre care 5 au fost
premiate: „În fiecare zi poţi învăţa ceva nou, depinde de tine
ce vei învăţa”, „Ai grijă ce faci, ce consumi… Viaţa are
prioritate”, „Oстановись- Подумай о будущем”, „Дышите полной грудью. Любите всем сердцем.
Дорожите семьёй. Берегите здоровье.”, „Distrează-te cu prietenii, nu cu drogurile”
Acțiunea a fost realizată de către Asociația „Tinerii pentru Dreptul la Viață”, Bălți, cu ajutorul ONGului
„Tinerele Femei Cernoleuca”, Dondușeni.
Acţiunea comunitară a fost organizată în cadrul proiectului regional UNICEF realizat cu suportul Uniunii
Europene “Sporirea capacitaţilor actorilor non-statali în prestarea serviciilor de consiliere si testare
voluntară pentru adolescenţii si tinerii cu risc sporit de infectare cu HIV”.
Sursa: www.tdvbalti.wordpress.com

Servicii mai calitative pentru tinerii și adolescenții vulnerabili din Moldova
18 specialiști – reprezentanţi ai organizaţiilor non-guvernamentale și centrelor de sănătate prietenoase
tinerilor din orașele Bălţi, Donduşeni şi Rîbniţa – au participat în perioada 23-25 octombrie 2012 la un
atelier de instruire cu genericul„Managementul de caz pentru adolescenții cu risc sporit de infectare cu
HIV”. Timp de 3 zile participanţii au obţinut cunoștinţe teoretice și abilităţi practice privind realizarea cu
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succes a managementului de caz pentru adolescenţii vulnerabili. Abordarea interactivă, exerciiţiile
practice, jocurile de rol șistudiile de caz au creat o atmosferă favorabilă pentru ca toţi participanţii să se
implice activ în lucrările atelierului. Specialiștii au analizat situaţiile riscante în care pot fi implicaţi
adolescenţii, au depistat modalităţile de intervenţie și au elaborat planuri individuale de lucru cu
beneficiarii.
”Este o experiență ce ne dă speranța că toate cunoştințele acumulate în cadrul acestei instruiri vor fi
aplicate cu succes în practica de lucru cu fiecare beneficiar al
centrului nostru,cei mai avantajați fiind adolescenții din grupul de
risc”, a menționat Tatiana Lungu, recepționist la centrul „ATIS”,
mun. Bălți, participantă la atelier.
„Pentru prima oară am aflat ce este o “ecomapă”. Să știți că m-a
impresionat cîtă informație poți afla despre un adolescent fără a
acorda prea multe întrebări inutile. Anexată la dosar și
completată cu noi și noi detalii, ecomapa prezintă itinerarul vieții
copilului care stă în fața noastră”, a mai spus Aliona Ciobanu,
psiholog Asociația „Tinerii pentru Dreptul la Viață”, Bălți.
Atelierul „Managementul de caz pentru adolescenții cu risc
sporit de infectare cu HIV” a fost organizat în cadrul
proiectului regional UNICEF, realizat cu suportul Comisiei
Europene “Sporirea capacităților actorilor nonguvernamentali
în prestarea serviciilor de consiliere și testare voluntară
pentru adolescenții și tinerii cu risc sporit de infectare cu HIV”.
Acesta esteal doilea atelier organizat pentru specialiștii din
cele trei localităţi ale proiectului, cu scopul de a forma echipe
profesioniste în acordarea serviciilor calitative tinerilor și
adolescenţilor.

Rezultatele studiului național privind consumul de alcool, droguri şi tutun
în rîndul elevilor din Republica Moldova (ESPAD 2011)
Observatorul Naţional pentru Droguri din cadrul Centrului Naţional de Management în Sănătate are
deosebita plăcere de a aduce la cunoştinţă primul raport despre “Rezultatele studiului naţional privind
consumul de alcool, droguri şi tutun în rîndul elevilor din Republica Moldova (ESPAD),” desfăşurat în anul
2011 în 36 ţări din Europa, Republica Moldova find parte.
Scopul studiului vizează obţinerea la nivel european de date comparabile privind cunoştintele, atitudinile,
practicile elevilor de 16 ani în privinţa consumul de droguri, alcool şi tutun făcînd în acest fel posibila
conturarea unor tendinţe privind caracteristicile consumului la acest segment de vîrstă, la nivel naţional şi
european. Rezultatele studiul ESPAD 2011 sunt cele mai recente date privind consumul de alcool, droguri şi
tutun, înregistrate la nivel naţional (malul drept al rîului Nistru) în rîndul populaţiei şcolare născute în 1995.
În realizarea acestui studiu, Centrul Naţional de Management în Sănătate (Observatorul Naţional pentru
Droguri) a beneficiat, la etapa de colectare a datelor, de contribuţia şi sprijinul Ministerului Educaţiei,
companiei sociologice CBS AXA, conducătorilor şi cadrelor didactice din instituţiile selectate.
Reultatele studiului la: http://observator.mednet.md/noutati/last.shtml
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Protest cu prosoape la Ministerul Sănătății: Alocați bani pentru bolnavii cu HIV!

Protest la Ministerul Sănătăţii. Cîteva zeci de persoane au legat
prosoape naţionale de gardul instituţiei, cerînd autorităţilor să
aloce bani pentru tratamentul persoanelor cu HIV.
Reprezentanţii Ministerul Sănătăţii spun că vor face tot posibilul
ca să asigure cu medicamente aceşti bolnavi.
Organizatiile neguvernamentale care apără drepturile
persoanelor HIV pozitive, sunt îngrijorate de faptul că din 2014
vor fi alocate mai puţini bani pentru tratament.
Deşi nu au înteles exact despre ce este vorba, gestul i-a
emoţionat pe unii trecători. Cele 101 prosoape au fost strînse şi
urmează să fie expediate demnitarilor, înainte de Anul Nou, cu
rugămintea de a aloca bani pentru tratamentul bolnavilor de SIDA. Datele prezentate de Ministerul
Sănătăţii arată că în Republica Moldova sunt circa 8 mii de persoane infectate cu HIV.
Video la:
http://m.protv.md/stiri/social/protest-cu-prosoape-la-ministerul-sanatatii-alocati-bani-pentru.html
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ÎN LUME
В МИРЕ
ЛЖВ в Канаде могут не сообщать о своем ВИЧ-статусе

Высший суд Канады вынес решение относительно того, когда ВИЧ-позитивный
человек может не сообщать сексуальным партнерам о своем ВИЧ-статусе.
5 октября судьи Верховного суда Канады единогласно приняли решение, что
ВИЧ-позитивный человек может не сообщать о своем ВИЧ-статусе своему
сексуальному партнеру в случае, если вирусная нагрузка у ВИЧ-позитивного
человека низкая, и при сексе используется презерватив.
Верховный суд рассматривал этот вопрос в связи с апелляцией, поданной Канадской правовой сетью
по ВИЧ/СПИД (The Canadian HIV/AIDS Legal Network) на решения местных судов, признавших
виновными двоих ВИЧ-позитивных, не сообщивших о своем положительном ВИЧ-статусе своим
сексуальным партнерам. В результате апелляции, обвинения были сняты с женщины, у которой
вирусная нагрузка в рассматриваемый период времени была не определяемая, а в отношении
обвиненного ранее мужчины были сняты часть обвинений – по случаям, когда он пользовался
презервативами.
Канадская правовая сеть по ВИЧ/СПИД назвала это решение «половиной победы». Такая оценка
вызвана тем, что в своем решении Верховный суд не уточнил, какой именно уровень вирусной
нагрузки можно считать «низким».
Источник: www.hivrus.ru

В результате лечения ТБ и борьбы с ним спасено 20 миллионов человеческих жизней

По оценкам "Доклада ВОЗ о глобальной борьбе с туберкулезом 2012 г.", сегодня вследствие
прямого результата лечения туберкулеза и борьбы с ним спасено 20 миллионов человек.
"За 17 лет 51 миллион человек получил успешное лечение и уход в соответствии с рекомендациями
ВОЗ. Без этого лечения 20 миллионов человек не были бы сегодня живы, – заявил д-р Марио
Равильоне, директор Департамента ВОЗ "Остановить ТБ". - Это достижение отражает решимость
правительств преобразовать борьбу с туберкулезом».
Эти успехи были достигнуты благодаря лидерству эндемичных стран и международной поддержке,
но сегодня ВОЗ предупреждает, что результаты глобальной борьбы с этой болезнью остаются
непрочными.
"Набранным темпам в борьбе с этой болезнью угрожает реальная опасность. Сейчас наступил
переломный момент – либо мы ликвидируем туберкулез на протяжении нашей жизни, либо новые
миллионы людей будут умирать от этой болезни", – заявил д-р Равильоне.
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Данные из 204 стран и территорий
Новые данные из "Доклада ВОЗ о глобальной борьбе с туберкулезом 2012 г." подтверждают, что
сегодня туберкулез остается одной из главных инфекционных причин смерти. Полученные данные
свидетельствуют о следующем:
число людей, заболевающих туберкулезом, продолжает уменьшаться, но глобальное бремя
болезни остается по-прежнему огромным – 8,7 миллиона новых случаев заболевания в 2011
году;
по оценкам, произошло 1,4 миллиона случаев смерти от туберкулеза, в том числе
полмиллиона случаев смерти среди женщин, что свидетельствует о том, что эта болезнь
является одной из основных причин смерти женщин в мире;
показатели новых случаев заболевания и смерти во всех шести регионах ВОЗ снижаются, но
Африканский и Европейский регионы все еще не набрали темпов, необходимых для
достижения целей по снижению к 2015 году уровней смертности в два раза по сравнению с
уровнями 1990 года;
наблюдается устойчиво медленный прогресс в области принятия ответных мер на МЛУ-ТБ; по
оценкам, во всем мире диагноз был поставлен лишь у каждого пятого пациента.
Детальную информацию на:
http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2012/tb_20121017/ru/index.html

Чай, шоколад и вино защитят нервные клетки при ВИЧ
Зеленый чай, шоколад и красное вино содержат вещества,
защищающие нервные клетки при ВИЧ-инфекции.
Группа полифенолов растительного происхождения (катехинами),
содержащиеся
в
этих
продуктах,
потенциально
могут
предотвращать неврологические осложнения, характерные для
людей, живущих с ВИЧ. Об этом говорится в статье,
опубликованной в журнале «Journal of NeuroVirology».
Исследование, проведенное под руководством доктора медицины
Джозефа Стейнера из отделения неврологии Университета Джонса Хопкинса в Балтиморе, показало,
что катехины – особенно эпикатехин и эпигаллокатехина галлат могут стимулировать выработку
белка, который называется нейротрофический фактор головного мозга (BDNF). Этот белок
необходим нейронам для правильного функционирования.
Современные исследования, включая работу, проведенную в Медицинском центре Университета
Джорджтауна, которая была опубликована в прошлом месяце в журнале «Journal of Neuroscience»,
подтверждает, что люди, живущие с ВИЧ, могут быть подвержены нейрокогнитивным нарушениям и
депрессии, из-за низкого уровня BDNF в мозгу по сравнению с теми, у кого нет вируса.
Эти исследования открыли дверь для ряда новых методов лечения. В том числе, было начато
исследование веществ, которые стимулируют выработку BDNF в мозге.
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Стейнер и его коллеги начали анализировать действие примерно 2000 веществ, включая
растительные вещества и одобренные для применения лекарственные препараты. Ученые
определяли, как именно они действуют на нейроны в лабораторных условиях. Девять тестируемых
веществ были связаны с эпикатехином, который содержится в зернах какао и листьях зеленого чая.
Дальнейшие исследования и сравнения с ресвератролом, антиоксидантом из красного вина,
определили, что эпикатехин и эпигаллокатехина галлат наиболее эффективно защищают нейроны,
стимулируя выработку BDNF.
Детальную информацию на:
http://www.ecuo.org/ru/teens/news/2012/10/10/tea-chocolate-wine/

Povestea unor tineri bolnavi îşi castigă singuri existența, deşi societatea i-a marginalizat

Cîțiva tineri din Constanța, infectați cu HIV, sunt o dovadă emoționantă că în viață trebuie să te descurci
cu ce ai.
Ei au fost respinşi de societate din cauza bolii cumplite de care suferă, dar s-au ambiţionat şi au pus pe
picioare o microfermă unde cultivă legume şi cresc animalele. Îşi asigură astfel traiul zilnic şi vînd tot ce au
în plus, ca să aibă bani de chirie pentru casa în care locuiesc.
Un medic cu suflet mare a reusit, în 1998, să cumpere o casă ţărănească şi a adăpostit acolo 14 copii
seropozitivi. Tinerii au crescut, însă cînd au vrut să se angajeze s-au lovit de bariera discriminării. Pînă la
urmă, cu ceva ajutor, au reuşit să-şi cumpere cîteva animale, iar un inginer agricol i-a învăţat să cultive
legume. Sistemul de irigaţii a fost cumpărat prin fonduri europene.
Lari a fost angajat la o spălătorie auto din Constanţa, dar cînd cei din jur au aflat că este infectat cu HIV, l-au
alungat. Acum este angajat al microfermei, cu jumătate de normă.
Rodica Matusa, Asociaţia "Speranţa": "Unii dintre ei au făcut o facultate şi tot le este greu să-şi găsească un
loc de muncă şi de aceea este foarte important să inființăm această intreprindere socială".
Rolul de administrator al acestei gospodării îl joacă o fostă asistentă medicală, care i-a îngrijit şi în spital şi
care acum este atentă să îşi ia tratamentele.
Această fermă i-a dat speranţe şi Mioarei, o fată de 24 de ani, care a reusit să-şi intemeieze o familie. Şi
soţul ei este bolnav.
În anii '90, la Constanţa erau 1.700 de copii seropozitivi. Pe 300 dintre ei părinţii i-au lăsat la spital.
Video la: http://stirileprotv.ro/stiri/social/povestea-unor-tineri-bolnavi-isi-castiga-singuri-existenta-desisocietatea-i-a-marginalizat.html
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ОБЯВЛЕНИЯ

Panglica Roşie 2012

“Panglica roşie” reprezintă simbolul global al mişcării împotriva HIV/SIDA. Premiul este destinat
persoanelor care demonstrează implicare şi liderism în reducerea răspîndirii şi impactului maladiei SIDA la
nivel naţional. În cadrul celei de-a patra ediţii a ceremoniei „Panglica Roşie” vor fi premiate persoanele din
instituţiile de stat, ONG, A.O., sectorul religios, mass-media, sectorul privat, s.a. care s-au implicat cel mai
mult în răspunsul naţional la HIV/SIDA şi au obţinut rezultate incontestabile.
Regula de aur pentru ediţia din acest an constă în ideea ca o anumită organizaţie/instituţie poate
nominaliza candidaţi doar din afara organizaţiei date.
Pentru a participa la concurs vă îndemnăm să completați şi să ne expediați formularul ataşat pînă la 20
noiembrie 2012.
Reguli de participare:
Organizația/instituția poate nominaliza/desemna doar pe cineva în afara organizației sale, care sa implicat activ, după părerea lor, în lupta contra HIV/SIDA pe parcursul anului 2012 şi a avut un
impact considerabil.
Organizaţia/instituţia poate nominaliza/desemna mai mulţi candidaţi.
Vor fi descrise detaliat/clar activităţile în care s-a implicat candidatul şi rezultatele obţinute.
Punctaj suplimentar vor primi persoanele, care nu au un salariu în proiecte/ programe ce ţin de
HIV/SIDA şi /sau persoane, care s-au remarcat în activităţi, care nu sunt specificate în fişa de post.
Formularele incomplete nu vor fi acceptate.
Termenul limită pentru aplicare este 20 noiembrie 2012.
Formularele completate sunt aşteptate pe adresa: Chişinău, str. Bucureşti 67 sau prin e-mail la:
andries.svetlana@gmail.com
Formularele vor fi analizate de către o comisie de experţi care va lua decizia finală de acordare a premiului.
Cîştigătorii vor fi premiaţi în cadrul Ceremoniei „Panglica Roşie 2012”.
Informaţie detaliată şi formularele de participare la link-ul:
http://aids.md/aids/index.php?cmd=item&id=1250&lang=ro
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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 substanțe psihoactive
Localitatea Denumirea
Chişinău
Centrul ”Pas cu Pas”

Bălți

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
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RESURSE INTERNET UTILE
ПОЛЕЗНЫЕ ИНТЕРНЕТ РЕСУРСЫ
www.uorn.aids.md
Site-ul conţine 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 conţine informaţie relevantă despre activităţile desfăşurate în domeniul profilaxiei
HIV/SIDA, în Republica Moldova[Ala1].

www.ccm.md
Acest site conţine noutăţi și evenimente organizate în domeniul controlului infecţiei HIV/SIDA,
infecţiilor cu transmitere sexuală și de control al tuberculozei şi reflectă activitatea Consiliului
Naţional de Coordonare a Programelor Naţionale de Profilaxie și Control al infecţiei HIV/SIDA,
infecţiilor 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 informaţii despre infecţia HIV/SIDA și noutăţi/activităţi ale Fundaţiei Alături de
Voi, Romania.

www.a-doua-sansa.ro

Uniunea pentru Prevenirea HIV şi Reducerea Riscurilor
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 soluţii 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 Riscurilor

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.

