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Structura prezentării:



• Lucrătoarele sexuale și femeile care consumă droguri 
nu au acces la contracepție adecvată în multe regiuni, 
cu excepția prezervativelor. Nu există suficiente unități 
mobile sau centre specializate unde aceste persoane 
pot primi asistență.

• Lucrătoarele sexuale și femeile care consumă droguri, 
se confruntă cu probleme de acces la servicii, inclusiv 
asistență juridică, adăposturi și servicii sociale –
victime ale discriminării.

Raport RM CEDAW 2019 Promo-Lex&UORN (1):



• În Moldova nu funcționează programe de reabilitare care să 
ofere servicii să răspundă nevoilor femeilor consumatoare de 
droguri. De exemplu, nu există un astfel de centru care să 
permită femeilor să participe la un program de reabilitare a 
drogurilor împreună cu copiii lor.

• Nu există servicii adaptate și sensibile la dimensiunea de gen, 
cum ar fi servicii disponibile in program de seară și servicii de 
mobile corespunzatoare în această perioadă.

Raport RM CEDAW 2019 Promo-Lex&UORN (2):



• se confruntă cu niveluri mai ridicate de stigmatizare și rușine;

• dețin sarcini gospodărești mai substanțiale; 

• lipsa de finanțe;

• sunt influențate mai mult de rolul lor parental în problemele 
legate de consumul drogurilor și recuperare; 

• au un partener care joacă un rol definitor în inițierea 
consumului de droguri, continuarea și recăderea, expunerea la 
infecții transmisibile de sânge și violență;

• lipsa suportului din partea familiei;

• violența gender.

În comparație cu bărbații din GRSI și PTH, femeile: 



- Acces redus la servicii de asistență medicală primară;

- Povara economică sporită;

- Primesc mai puțin sprijin social moral;

- Mai expuși unor maladii netransmisibile – de ex. 
cardiovasculare;

- Necesități mai puțin analizate decât necesitățile femeilor –
sănătate și social;

- Mai mult confort în procesul de primire a serviciilor.

În comparație cu femeile, bărbații: 



женщины                   мужчины

• с какими проблемами сталкиваются?

• какие возможности открыты для них?

• какие УСЛУГИ являются наиболее важными и 
актуальными для них?

Servicii noi sau servicii care fac parte din aceste pachete, dar care nu sunt pe
deplin accesibile sau a caror calitate trebuie îmbunătățită

Размышления/рефлекций:



• Schimbul de seringi și distribuirea șervețelelor cu alcool; 

• Distribuirea prezervativelor şi a lubrifianţilor; 

• Tratamentul de substituție cu opioide

• Consilierea şi testarea la HIV;

• Testare la Sifilis, HVC și HVB;

• Screening-ul Tuberculozei;

• Comunicarea, informarea şi educarea cu scopul prevenirii HIV,

• HVB, HVC, TB și ITS

• Prevenirea supradozelor

Pachetul de servicii:

Harm Reduction



• Acces la medicamente, soluții dezinfectante și produse de sănătate; 

• Profilaxia pre-expunere la HIV; 

• Profilaxia post expunere la HIV; 

• Materiale informative și educative;

• Referire/ acompaniere (medicală/ psihologică/socială);

• Grupuri de autoajutor;

• Asistență psihologică, socială și juridică și reprezentarea intereselor GRSI;

• Servicii de sănătate sexuală și reproductivă;

• Servicii de prevenire a violenței, traficului de persoane și asigurarea securității
beneficiarilor PRR;

• Servicii de motivare și sporire a atractivității serviciilor; 

Servicii suplimentare comune:



Servicii PTH:

- Informare
- Consiliere psihologică
- Consiliere juridică
- Asistență medicală
- Recuperare fizică
- Reintegrare în 

familie/comunitate
- Agrement pentru copii
- Asistență socială
- Consultanță de la egal la egal
- materiale informaționale
- materiale p/u ședinte în grup 

(școala pacientului, sporirea 
aderenței TARV...)



Cum dezvoltăm și promovăm
comunitățile în contextul

HIV/SIDA

Никого не оставлять позади!

НИЧЕГО для НАС, без НАС!

Как развивать сообщества в 
сфере ВИЧ/СПИД?



Участие сообществ

Ce oportuntăți de implicare
dețin comunitățile în procesul
organizării și prestării
serviciilor specifice?

Какие возможности 
участия есть у сообществ 
в процессе организации и 
предоставления услуг?



• Beneficiari/clienți

• Parteneri 

• Lideri 

Implicarea comunităților:



• Asigurați resurse adecvate pentru realizarea și
extinderea programelor gender-transformative.

• Analizați inegalitățile de gen în mediul grupurilor cu 
risc sporit de infectare și PTH – de la observări la 
cercetări.

• Implicați femeile și bărbații beneficiari de servicii în
în monitorizarea și evaluarea progresului -
serviciilor.

• Investiți în potențialul comunităților afectate –
instruire, creștere, liderism, implicare.

• Extindeți serviciilor – de la prevenire la….

• Aplicați abordarea gender orientată pentru a schimba
normele de gen și stereotipurile dăunătoare!

Acțiuni de realizat:



Principii de organizare a serviciilor în contextul HIV:

Necesități

Acces 

Echitate 

Confort

Calitate





Кастрюлька

https://www.youtube.com/watch?v=R5xng-d0LvA

https://www.youtube.com/watch?v=lIDX1rKBmIY

https://www.youtube.com/watch?v=RKh169VZibg

https://www.youtube.com/watch?v=fKmuUDQdcXc

Materiale video utilizate:

https://www.youtube.com/watch?v=R5xng-d0LvA
https://www.youtube.com/watch?v=lIDX1rKBmIY
https://www.youtube.com/watch?v=RKh169VZibg
https://www.youtube.com/watch?v=fKmuUDQdcXc

