Proiect: Fortificarea răspunsului organizațiilor neguvernamentale la nevoile în
creştere ale femeilor utilizatoare de droguri
Drept rezultat al eforturilor depuse în mod continuu pentru a găsi un răspuns
adecvat nevoilor femeilor utilizatoare de droguri, precum și provocărilor existente
în asigurarea accesului la serviciile de reducere a riscurilor ca posibilitate de
prevenire HIV, tratament și îngrijire, EHRN și IGPN au lansat proiectul
„Fortificarea răspunsului organizațiilor neguvernamentale la nevoile în
creştere ale femeilor utilizatoare de droguri”.
Țări partenere: Azerbaijan, Belarus, Georgia, Moldova, Rusia, Ukraina
Coordonatorul național pentru Moldova este Uniunea pentru Prevenirea HIV și
Reducerea Riscvurilor (UORN).
Durata proiectului: 36 luni (2012 - 2014)
Obiectiv general:
Consolidarea capacităților actorilor non-statali în organizarea campaniilor de
advocacy şi prestarea serviciilor care să crească accesul la activități de prevenire
HIV, testare, tratament şi de prevenire a infectării pe cale verticală pentru
femeile utilizatoare de droguri.
Obiectiv specific 1: Îmbunătățirea accesului femeilor utilizatoare de droguri, la
serviciile de prevenire HIV și creșterea calității acestor servicii prin adaptarea
activităților de reducere a riscurilor şi a altor servicii la necesitățile femeilor
utilizatoare de droguri în 12 localităţi.
Obiectiv specific 2: Îmbunătățirea politicii naționale referitoare la necesitățile
femeilor utilizatoare de droguri, prin dezvoltarea capacităților programelor de
reducere a riscurilor a organizațiilor nestatale care lucrează cu femeile de a se
implica constructiv în dialogul politic.
Obiectiv specific 3: Consolidarea legăturilor de parteneriat, cooperare şi schimb
de bune
practici între partenerii
proiectului şi actorilor
nestatali
din
ţările implicate în proiect.
Grup țintă:
- rețele regionale și naționale;

- programe locale de reducere a riscurilor și alte servicii locale.
Beneficiari finali: femei care consumă droguri din 6 țări.
Rezultate estimate:
4000 femei vor fi afectate direct de îmbunătățirea accesului la servicii de reducere
a riscurilor calitative, adaptate în bază de gen în 12 (cîte 2 localități per țară)
localități țintă și 527990 femei utilizatoare de droguri din 6 țări vor fi afectate mai
puțin direct de îmbunătățirea policilor și a dialogului politic.
Activități de bază:
-

Training pentru traineri și asistenți tehnici;
Fortificarea coalițiilor locale și a sistemelor de referire;
Suport tehnic continuu prestatorilor de servicii;
Suport tehnic în evaluarea procesului advocacy și a politicilor naționale;
Facilitarea schimbului de bune practice și lecții învățate;
Elaborarea strategiei de advocacy în țările implicate în proiect;
Promovarea rețelelor, schimbului de iformație și cooperării;
Crearea grupului consultativ al proiectului.

