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Cunoaşte-mă pentru abilităţile mele,
nu pentru dizabilităţile mele.
Robert M. Hensel
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Prezentarea raportului de evaluare a instituțiilor speciale pentru copii cu 2
deficiențe auditive

Norvegia va
sprijini în
continuare R.
Moldova în
promovarea
reformelor
privind
incluziunea
socială a persoanelor cu
dizabilităţi

Un „Pod de comunicare” pentru incluziunea socială a persoane- 3
lor cu dizabilităţi de auz

Conferinţă
anuală privind dizabilitatea, 2016 –
Chişinău,
Moldova

Pensii indexate cu 10% din luna aprilie 2016

Uniunea Europeană oferă asistență pentru crearea serviciilor de suport și 5
educație în 5 raioane ale țării
Organizaţia Naţiunilor Unite lansează oportunităţi de stagii pentru persoanele din 6
grupurile vulnerabiledin Moldova
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Acest Buletin Informativ este o tribună de lobby și advocacy al comunității persoanelor cu

dizabilități și oferă tuturor celor interesaţi o imagine de ansamblu asupra necesităților speciale
și a problemelor cu care se confruntă persoanele cu dizabilități din Republica Moldova.
Buletinul îşi propune să faciliteze procesul de comunicare cu autorităţile şi societatea civilă
pentru a spori gradul de accesibilitate, incluziune socială a persoanelor cu dizabilități, dar și
pentru a promova un comportament pro-activ al acestora în viața comunitară.

Această publicație este realizată de Alianţa Centrelor Comunitare de Acces la Informaţie şi Instruire din Republica Moldova, în
parteneriat cu Asociația Surzilor din Republica Moldova, în cadrul proiectului „Edificarea unui „pod de comunicare” proactivă – demers pentru incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități de auz”, implementat cu suportul Fundaţiei EstEuropene, din resursele acordate de Guvernul Suediei și de Ministerul Afacerilor Externe al Danemarcei/DANIDA.
Opiniile exprimate aparţin autorilor şi nu reflectă neapărat punctul de vedere al donatorilor.
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Prezentarea Raportului de
evaluare a instituțiilor speciale pentru copii cu deficiențe auditive
În data de 12 februarie 2016, la Ministerul
Educației, în cadrul unei ședințe ordinare, au fost
prezentate rezultatele raportului de evaluare a
instituțiilor speciale pentru copii cu deficiențe
auditive.
Studiul sintetizează datele evaluării Școlii
speciale internat pentru copii hipoacuzici din
s.Hîrbovăț, r. Călărași și a Școlii speciale internat
pentru copii surzi din or. Cahul, fiind realizat în
perioada februarie 2015 – decembrie 2015, de
Asociația Obștească “Parteneriate pentru fiecare
copil”, în baza acordurilor semnate cu Ministerul
Educației și Consiliile raionale Cahul și Călărași, în
cadrul proiectului USAID “Familie puternică pentru fiecare copil”.
La întrunire au participat Valentin Crudu, șef al direcției învățământ preuniversitar,
Viorica Marț, consultant superior la aceeași direcție, Svetlana Rijicov, reprezentant al
asociației „ Parteneriate
pentru fiecare copil ”,
Rusnac Virginia, director
Centrul
Republican
de
Asistență Psihopedagogică.
Evaluarea are scopul
de a-i informa despre
situația actuală pe toți
actorii care participă la
procesul de reformare a
sistemului
de
educație
preșcolară, implicit pe cei
din
învățământ
preuniversitar pentru copiii
cu deficiențe de auz din
Moldova.
Raportul
mai
examinează
planificarea
reorganizării celor două
instituții specializate, în
baza
necesităților
identificate ale copiilor cu
deficiențe de auz aflați în
plasament, și posibilitatea
dezinstituționalizării lor.
Sursa:
http://edu.gov.md/ro/
content/prezentarearaportului-de-evaluareinstitutiilor-speciale-pentrucopii-cu-deficiente
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UN „POD DE COMUNICARE” PENTRU INCLUZIUNEA
SOCIALĂ A PERSOANELOR CU DIZABILITĂȚI DE AUZ
Astăzi, la peste 5 ani de la ratificarea Convenţiei Organizaţiei
Naţiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi, situaţia în
domeniul accesului la informaţie pentru persoanele cu dizabilităţi de
auz poate fi catalogată drept una alarmantă şi discriminatorie. În
acest context, problema stringentă este cauzată și de numărul extrem
de mic al interpreților în limbajul mimico-gestual. În Republica Moldova avem doar 8 persoane autorizate, ceea ce înseamnă un interpet la
625 de persoane cu dizabilități de auz. Spre comparație, acest indicator în România e de un interpret la 500 de surzi, în timp ce media europeană este de un interpret la 70 de persoane!
Pentru a spori gradul de accesibilitate și implicare în viața
comunitară a persoanelor cu dizabilități auditive și pentru a promova
în societate conceptul limbajului mimico-gestual, Alianța Centrelor Comunitare de Acces la Informație și
Instruire din Republica Moldova (Alianța INFONET), în parteneriat cu Asociația Surzilor din Republica
Moldova au inițiat și anunţă lansarea proiectului Edificarea unui „pod de comunicare” proactivă – demers pentru incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități de auz.
Organizațiile neguvernamentale și-au propus să realizeze următoarle obiective:
O.1 Elaborarea și editarea „Ghidului metodologic pentru preadrea limbajului semnelor în Republica Moldova” cu un tiraj de 300 exemplare.
O.2 Instruirea a 12 intepreți în limbajul mimico-gestual pe parcursul a 3 luni și certificarea oficială a 4-6
translatori la Ministerul Justiției (nivel avansat) și instruirea în limbajul mimico-gestual a 72 de pedagogi
în cadrul a 6 ateliere informative de 2 zile fiecare, pentru 12 pedagogi din fiecare instituțiilor specializată
pentru copiii hipoacuzici (Cahul, Bălți și Hîrbovăț (rnul Călărași) și Chișinău) (nivel începător).
O.3 Elaborarea și desfășurarea unui curs de e-learning „Introducere în limbajul mimico-gestual”, pe
durata a 3 luni, cu participarea a minim 60 de persoane din raionalele Republicii Moldova.
O.4 Promovarea limbajului mimico-gestual ca și mijloc de incluziune socială a persoanelor cu dizabilități
și diseminarea bunelor practici din cadrul proiectului.
Durata proiectului este de 10 luni (3 februarie – 2 decembrie 2016), iar bugetul acestei inițiative
este de 15000 $.
Menționăm că singura instituție care pregătește intrepreți în limbajul mimico-gestual este
Asociația Surzilor din Republica Moldova, iar limbajul mimico-gestual, ca orice altă limbă are nevoie de
mult studiu, de multă interacțiune cu persoane care folosesc această limbă nativ. Limba nu este doar un
mijloc de comunicare. Pentru persoanele cu dizabilități este mult mai mult. Limitarea accesului la
informație nu este doar lezarea unui drept – este limitarea accesului la educație, cultură, servicii
medicale, muncă etc. Iar acest proiect este un model de deschidere pe interior și pe exterior, un „pod
de comunicare” între comunitatea respectivă și autorități, pentru a contribui la incluziunea socială a
persoanelor cu dizabilități de auz.
Pentru informații suplimentare:
Victor Koroli, Director Proiect, +373 69252453, vkoroli@gmail.com
Natalia Babici, Prim Vice-Președinte, Asociația Surzilor din RM +373 69371371, def.moldova@gmail.com
Acest proiect este realizat de Alianța Centrelor Comunitare de Acces la Informație și Instruire din Republica
Moldova (Alianța INFONET), în parteneriat cu Asociația Surzilor din Republica Moldova, cu suportul Fundaţiei Est
-Europene, din resursele acordate de Guvernul Suediei și de Ministerul Afacerilor Externe al Danemarcei/
DANIDA. Sursa: http://www.press-release.md/?go=pr&n=83#.VuZ1kn2LTGg
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Centrul Media pentru Tineri invită organizațiile din
domeniul incluziunii
În anul 2016, cu susținerea SOIR Moldova, AO Centrul
Media pentru Tineri va dezvolta proiectul „Abilitare prin
Comunicare”, în cadrul căruia echipa Centrul Media are
următoarele obiective:

Îmbunătățirea capacităților de comunicare și participare a
tinerilor autoreprezentanți,

Îmbunătățirea capacității organizațiilor partenere de a-şi
spori acţiunile de comunicare, advocacy şi mobilizare comunitară
la nivel local şi naţional, pentru a contribui la crearea unui mediu
favorabil pentru incluziunea socială a copiilor şi tinerilor.
AO Centrul Media pentru Tineri informează organizaţiile
non-guvernamentale despre posibilitatea de a colabora în anul
2016-2017. În cazul în care aţi citit obiectivele menţionate şi
sunteţi interesaţi, expediaţi un mesaj prin care să vă exprimaţi dorinţa de a colabora, pe
adresa youth.media.moldova@gmail.com până la 16 martie, 2016.
Organizaţiile ce vor deveni partenere, vor putea beneficia de asistenţă în comunicare,
vor participa la instruiri, vor participa la acţiuni comune de advocacy şi vor iniţia propriile
evenimente la nivel local/ naţional.
AO Centrul Media pentru Tineri este organizaţie media,
scopul căreia este promovarea vocii copiilor şi tinerilor, din
orice regiune a Moldovei, cu diverse stări sociale, prin
intermediul produselor media -video, foto, presa online.
Alte informaţii găsiţi la numărul 068 81 14 82.
Sursa: www.civic.md

750 de mărțișoare confecționate de
persoanele cu dizabilități, au adus
primăvara la Gas Natural Fenosa
De cinci ani consecutiv, compania Gas Natural Fenosa
oferă angajaților săi mărțișoare confecționate de persoane cu dizabilități, beneficiare a Asociației ”MOTIVAȚIE” din Moldova. Și în acest an, compania a ales să continuie frumoasa tradiție. Astfel, prin concurs deschis, a fost ales un model de mărțișor, propus de meșterița Tatiana Bezerdic, care a rămas surprinsă, dar și mîndră de faptul că anume modelul ei a fost selectat. ”Confecţionez lucrări hand-made de mai mulţi ani şi întotdeauna m-am bucurat aprecierea cumpărătorului. Venitul obţinut îmi oferă o ocazie în plus pentru a investi în materiale noi şi
a continua să confecţionez lucrări deosebite” a specificat Tatiana Bezerdic.
„Noi salutăm colaborarea pe care o are deja de cîțiva ani cu compania Gas Natural
Fenosa, deoarece, ne dă o şansă în plus de a schimba situaţia în domeniul dizabilitate. Pe
lîngă faptul că mărțișoarele au menirea de a bucura angajații companiei Gas Natural Fenosa,
ele oferă un venit suplimentar persoanelor cu dizabilități, care le confecționează și cărora le
este destul de greu să se promoveze și să-și vîndă lucrurile. Totodată apreciem insistența și
inspirația de care dau dovadă meșterițele noastre an de an”, a menționat Igor Meriacre,
director executiv, Asociaţia “MOTIVAŢIE” din Moldova.
În 2016, au fost confecționate 750 de mărțișoare, care au fost dăruite de 1 martie, angajaților companiei Gas Natural Fenosa în Moldova.
Sursa: www.motivatie.md
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Uniunea Europeană oferă asistență pentru crearea serviciilor de suport și
educație în 5 raioane ale țării
Un proiect finanțat de Uniunea Europeană care va facilita accesul în primii ani de viață ai
copiilor cu necesități speciale la serviciile comunitare de suport și educație a fost lansat la 3
martie curent, la Chișinău. Proiectul va fi desfășurat în perioada anilor 2016-2018, în cinci
raioane ale țării: Cahul, Călărași, Fălești, Nisporeni și Ungheni.
Obiectivul general al acestui proiect este de a asigura accesul copiilor cu necesități
speciale, cu vîrsta cuprinsă între 0-7 ani și familiilor acestora la programe de suport, dezvoltate
în cadrul acestui proiect. Programele vor fi orientate spre consolidarea capacităților părinților,
profesioniștilor și oferirea acestei categorii de copii a celor mai bune oportunități pentru dezvoltarea în primii ani de viață a potențialului de care dispun.
„Noi conștientizăm cît de important este sprijinul în primii ani de viață ai copilului pentru ai asigura un start sigur și sănătos. De aceea, familia trebuie să aibă suportul necesar pentru
asigurarea accesului la servicii ce țin de dezvoltarea abilităților parentale, de suport în creșterea
copilului cu necesități speciale, atît din partea profesioniștilor cît și a comunității” a declarat
ministrul, Stela Grigoraș.
Reprezentantul delegației Uniunii Europene, Wicher Slagter a reiterat ”Drepturile copilului
este un domeniu important în relațiile dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană. Iată de
ce susținem toate programele de asigurare a drepturilor copiilor care rămân una din categoriile
cele mai vulnerabile în Moldova. Astfel, împreună cu partenerii noștri vom oferi protecția
necesară copiilor cu necesități speciale”.
Programele de suport și educație care vor fi dezvoltate în cadrul proiectului sunt:

Terapia prin muzică sau Meloterapia – program de comunicare prin muzică;

Portage – serviciu de asistență și suport în educație la domiciliu, pentru familiile cu copii cu
necesități speciale;

Mellow Parenting – terapie de curs pentru consolidarea abilităţilor părinteşti şi fortificarea
relaţiei dintre părinţi şi copii bazată pe teoria ataşamentului.
În cadrul acestui proiect va fi dezvoltat, la nivel naţional, programul de comunicare
Makaton, care implică folosirea semnelor și a simbolurilor pentru a ajuta oamenii să comunice.
Acesta va fi integrat ca instrument de lucru pentru toți actorii implicați în procesul educațional cu
copiii care au probleme în vorbire și comunicare.
Acțiunile proiectului menționat vor contribui la implementarea Programului Național de
Dezvoltare a Educației Incluzive pentru anii 2011-2020 și a Strategiei pentru protecția copilului și
familiei pentru anii 2014-2020, prin consolidarea capacităților autorităților publice centrale și
locale în realizarea acestor programe. Bunele practici obținute în cadrul proiectului vor fi
diseminate în alte 6 raioane ale țării, cu integrarea acestora în sistemul național de educație și
protecție socială.
Proiectul ”Sporirea accesului copiilor cu necesități speciale la servicii comunitare de
suport și educație în primii ani de viață” va fi implementat de AO ”Parteneriate pentru fiecare
copil”, în colaborare cu consorțiul format din Organizațiile Mellow Parenting și HealthProm din
Marea Britanie, cu susținerea Ministerului Muncii, Protecției Sociale și Familiei, Ministerului
Educației și a administrațiilor publice locale din cele cinci raioane beneficiare ale proiectului.
Proiectul în valoare totală de 680,000 euro este finanțat de Uniunea Europeană.
Sursa : http://www.mmpsf.gov.md/ro/content/uniunea-europeana-ofera-asistenta-pentru-crearea
-serviciilor-de-suport-si-educatie-5-raioane
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Recomandările ONU pentru asigurarea drepturilor persoanelor cu
diazbilități în Republica Moldova
Raportorul Special al ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități, Catalina Devandas Aguilar, a prezentat Raportul cu privire la implementarea drepturilor persoanelor cu dizabilități în Republica
Moldov și asigurarea participării lor depline în societate în condiții de egalitate cu ceilalți.
În raport, oficialul ONU prezintă oportunitățile și provocările cu care Republica Moldova se confruntă în implementarea drepturilor persoanelor cu dizabilități și asigurarea participării lor sociale în condiții de egalitate cu restul membrilor.
În cei șase ani de la ratificarea Convenția privind drepturile persoanelor cu dizabilități, Republica
Moldova a făcut pași fermi în realizarea drepturile persoanelor cu dizabilități și în alinierea normelor juridice și a politicilor în conformitate cu această Convenție.
Cu toate acestea, Raportorul Special al ONU constată cu îngrijorare prevalența puternică a înțelegerii medicale a dizabilității, ceea ce duce la acceptarea pe scară largă în Moldova a excluderii persoanelor cu dizabilități din societate și subminează eforturile de a dezvolta o abordare bazată pe drepturile
omului. Catalina Devandas Aguilar și-a exprimat neliniștea în legătură cu tendința de instituționalizare a
unor categorii sociale și amploarea abuzurilor drepturilor omului raportate în aceste instituții.
„Recomandările formulate în raport încurajează Republica Moldova să își continue eforturile pentru avansarea drepturilor tuturor persoanelor cu dizabilități în concordanță cu abordarea bazată pe drepturile omului, respectă demnitatea persoanelor cu dizabilități și facilitează participarea lor deplină și egală
în societate”, a menționat Cornelia Adeola, consultant național în drepturile persoanelor cu dizabilități în
cadrul Oficiului ONU pentru Drepturile Omului.
Unele dintre recomandările și constatările Raportorului Special al ONU se referă la:

Modificarea prevederilor Codului Civil astfel încât să fie ajustate la art.12 din Convenția privind
drepturile persoanelor cu dizabilități și reexaminarea, fără întârziere, a tuturor cazurilor de incapacitate juridică cu scopul de a restabili acest drept persoanelor respective. Eliminarea practicilor care
solicită existența de incapacitate pentru anumite proceduri administrative, cum ar fi primirea unei
pensii; accelerarea restabilirii capacității juridice pentru persoanele care au fost private de ea;

Adoptarea în lectură finală a Legii nr.87 privind stabilirea unui drept de apel împotriva tutelei și
drept de vot pentru persoanele aflate sub tutelă. Promulgarea neîntârziată a legii

Elaborarea unei mecanism de redistribuire a fondurilor publice de la instituții către serviciile comunitare, și alocarea de resurse suficiente de la bugetul central pentru dezvoltarea serviciilor de sprijin
în comunitățile locale. Aceste dispoziții ar trebui să ofere tuturor persoanelor cu dizabilități, indiferent de deficiențele acestora, sex sau vârstă, alegere și control să ducă o viață autonomă, în conformitate cu art.19 din Convenția privind drepturile persoanelor cu dizabilități. Ca parte integrantă a
redistribuirii fondurilor de a investi în accesul la locuințe sociale, servicii de sprijin și asistență personală ca modalitate de promovare a vieții și incluziunii în comunitate. Alocarea resurselor pentru
locuințe sociale în cadrul comunităților pentru persoanele care revin din instituții și creșterea numărului acestor locuințe;

Raportorul Special al ONU a remarcat pentru municipiul Bălți existența și funcționarea locuințelor
protejate. Catalina Devandas Aguilar s-a întâlnit cu
locatarii locuințelor protejate, doi dintre care au fost
instituționalizați
anterior.
Locuitorii s-au declarat
mulțumiți de programul de
locuințe protejate, deoarece a permite să trăiască
independent și să ia decizii
proprii în viața cotidiană.
Sursa:
http://www.comunicate.md/
index.php?
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Organizația Națiunilor Unite lanseazăoportunități destagii pentru
persoanele din grupurile vulnerabile din Moldova
Organizația Națiunilor Unite a lansat primul program de stagii pentru persoanele din grupurile vulnerabile din Moldova.
Obiectivul principal al noului program este de a transpune în practică mesajul ONU în domeniul non-discriminării și al incluziunii, precum și pentru a încuraja alte organizații și instituții din
Republica Moldova să urmeze acest exemplu și să creeze mai multe oportunități similare.
Un studiu recent al Oficiului Înaltului Comisar al Naţiunilor Unite pentru Drepturile Omului
(OHCHR) a constatat că un contact direct cu persoanele din grupurile subreprezentate reduce
considerabil distanța socială și crește incluziunea socială.
Stagiile disponibile pentru persoanele din grupurile subreprezentate - cum ar fi minoritățile
etnice, persoanele cu dizabilități, persoanele care trăiesc cu HIV, etc. - nu doar deschid noi oportunități, ci și contribuie la o mai bună incluziune socială, cultivând atitudini de acceptare în cadrul
organizațiilor și instituțiilor beneficiare.
Data de lansare oficială a programului de stagii a fost aleasă pentru a marca Ziua Zero
Discriminare, celebrată la nivel mondial pe 1 martie. Prin această inițiativă, Organizația Națiunilor
Unite îşi asumă rolul de model prin fapte concrete, pentru a combate stigmatizarea și discriminarea.
„Este foarte simbolic faptul că astăzi, de Ziua internațională Zero Discriminare, ONU Moldova lansează programul său de stagii, un program inovator și unic pentru a stimula incluziunea
şi acceptarea. Sperăm astfel să avem în echipa ONU mai multe femei şi bărbaţi din grupurile
sub-reprezentate din Moldova: persoane cu dizabilități, persoane care trăiesc cu HIV, romi și alte
minorități etno-lingvistice – iniţial ca stagiari, dar mai târziu, posibil şi în calitate de colegi și prieteni.”, a afirmat coordonatoarea rezidentă ONU şi reprezentanta rezidentă PNUD, Dafina Gercheva.
„Având ca sarcină primordială protejarea drepturilor şi libertăţilor, suntem solidari cu acest
program. Aceasta este o punte pentru viitoarea angajare. Noi vom urma acest exemplu şi vom
îndemna alte autorităţi să procedeze la fel. Ne dorim o societate incluzivă”, susţine viceministra
Protecţiei Sociale, Muncii şi Familiei, Laura Grecu.
„Evenimentul dat pune accent pe formula de a crea programe nu doar pentru persoanele
sub-reprezentate, ci şi cu participarea lor. Acest stagiu va fi ca o trambulină şi va crea o reacţie în
lanţ”, spune ombudsmanul Mihail Cotorobai.
La evenimentul de lansare au
fost prezentate oportunitățile de stagii
incluse în program. Totodată, ONU a
venit cu un apel către ONG-uri, autorități publice, agenți economici, massmedia și alte organizații, să-și consolideze eforturile lor de a susţine diversitatea și să lanseze public cel puţin
un program similar cu durata de unadouă luni.
Sursa:

http://md.one.un.org/content/
unct/moldova/ro/home/
presscenter/press-releases/
organiza_ia-na_iunilor-unite-
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Conferinţă anuală 2016 :
«Creştem împreună: de la iniţiative locale la strategii
naţionale în domeniul intervenţiei timpurii»
Asociaţia Europeană a Prestatorilor de Servicii pentru Persoane cu Dizabilităţi (EASPD) în colaborare cu Alianţa Organizaţiilor pentru Persoane cu Dizabilităţi din Republica Moldova şi
cu sprijinul EurlyAid, Zero Project, Ministerului Austriei al Muncii,
Afacerii Sociale şi Protecţiei Consumatorului, Inclusion Europe, Unicef Moldova şi SOIR Moldova organizează între 21-22
aprilie 2016 o conferinţă internaţională în Chişinău, Moldova care
va explora situaţia actuală a intervenţiei timpurii în Europa.
Perioada copilăriei timpurii este cea mai importantă perioadă de dezvoltare a vieţii care determină bunăstarea, sănătatea, dezvoltarea cognitivă, emoţională şi socială la maturitate.
Cercetările vaste din domeniu arată că serviciile de intervenţie
timpurie de înaltă calitate pot îmbunătăţi traiectoria de dezvoltare
a copiilor, având astfel un impact pozitiv pe termen lung atât asupra copiilor, famililor acestora
dar şi a comunităţii. În acelaşi timp, serviciile de intervenţie timpurie sunt mai eficiente şi mai
puţin costisitoare pentru guvernele naţionale dacă sunt oferite cât mai repede copiilor cu dizabilităţi.
Pentru a respecta drepturile reglementate de Convenţia asupra Drepturilor Copilului şi
Convenţia Naţiunilor Unite privind Drepturile Persoanelor cu Dizabilităţi, guvernele naţionale sunt
obligate să dezvolte ţi să implementeze servicii sociale corespunzătoare pentru copiii cu dizabilităţi pentru ca aceştia să poată beneficia pe deplin de toate drepturile în acelaşi mod ca şi ceilalţi
copii.
Dezvoltarea de servicii de intervenţie timpurie de înaltă calitate la nivelul comunităţii
necesită o varietate de elemente: politici care să sprijine dezvoltarea de programe şi servicii de
intervenţie timpurie sustenabile la nivel local, regional şi naţional, un personal bine pregătit,
servicii şi terapii inovative ancorate în studii biomedicale şi comportamentale, sprijin axat în
special pe familie, şi aşa mai departe.
Aducând laolaltă diferiţi actori din domeniul intervenţiei timpurii, cum ar fi organizaţii ale
părinţilor persoanelor cu dizabilităţi, organizaţii ale persoanelor cu dizabilităţi, furnizori de servicii
pentru persoane cu dizabilităţi, cercetători, experţi şi factori de decizie la nivel naţional şi
internaţional, conferinţa va analiza într-un mod critic dezvoltarea strategiilor naţionale necesare
pentru organizarea de servicii de intervenţie timpurie de înaltă calitate la nivelul comunităţilor atât
în Europa Occidentală cât şi în Europa Centrală şi de Est. De asemenea, conferinţa se va axa în
principal pe schimbul de experienţă şi bune practici din domeniul intervenţie timpurii din Europa şi
nu numai.
Principalele obiective ale conferinţei sunt:

Învăţare reciprocă şi schimb de experinţă transnaţional între diferiţi actori implicaţi în
domeniul intervenţiei timpurii;

Consolidarea dezvoltării de servicii de intervenţie timpurie la nivelul comunităţii prin
promovarea metodelor şi modelelor inovative din domeniu;

Identificarea barierelor din cadrul legislaţiei, formării profesionale, sistemelor de finanţare
dar şi alte obstacole care împiedică dezvoltarea de servicii de intervenţie timpurie de înaltă
calitate.
Sursa: http://easpd.eu/en/content/conferinta-anuala-2016-chisinau-moldova
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FINANŢĂRI:

Norvegia va sprijini în continuare RM în promovarea reformelor
privind incluziunea socială a persoanelor cu dizabilităţi
Vicepremierul Andrei Galbur, ministru al Afacerilor Externe şi Integrării Europene a primito, în data de 26 februarie 2016, pe ambasadoarea Regatului Norvegiei în Republica Moldova cu
sediul la Bucureşti, Tove Bruvik Westberg, relatează MOLDPRES cu referire la Serviciul de
informare şi comunicare cu mass-media al MAEIE.
În cadrul întrevederii a fost menţionată dinamica pozitivă a relaţiilor bilaterale moldonorvegiene, fiind exprimată încrederea că acestea vor cunoaşte o dezvoltare ascendentă şi pe
viitor. În acest context, ministrul Andrei Galbur a mulţumit Guvernului Norvegiei pentru asistenţa
acordată ţării noastre în promovarea reformelor structurale şi implementarea unor proiecte
sociale, în particular, cele realizate prin intermediul Misiunii norvegiene de experţi pentru
promovarea supremaţiei legii în Moldova (NORLAM), precum şi cele vizînd buna guvernare,
consolidarea capacităţilor instituţionale şi incluziunea socială a persoanelor cu dizabilităţi. La
rîndul său, diplomatul norvegian a reiterat disponibilitatea ţării sale de a sprijini în continuare
Republica Moldova în eforturile sale de promovare a reformelor şi modernizare a ţării.
Sursa: http://www.moldpres.md/news/2016/02/26/16001651

Austria va susţine RM în promovarea antreprenoriatului social
Guvernul Austriei va susţine în continuare autorităţile Republicii Moldova în
implementarea proiectelor de reformare şi modernizare a domeniului protecţiei consumatorului,
precum şi la dezvoltarea cadrului legal privind antreprenoriatul social. Declaraţia a fost făcută
astăzi de Gero Stuller, şeful Biroului ataşatului pentru muncă, afaceri sociale şi protecţia
consumatorului din cadrul Ambasadei Austriei, în cadrul unei întrevederi de lucru cu viceprimministrul, ministrul Economiei, Octavian Calmîc. În această ordine de idei, interlocutorii au făcut
un schimb de opinii asupra activităţii grupului interministerial antrenat în elaborarea proiectului
de modificare şi completare a actelor legislative/normative privind antreprenoriatul
social, implicarea cât mai activă în acest proces a autorităţilor şi instituţiilor publice, inclusiv
societăţii civile.
La moment, în elaborarea proiectului legii privind antreprenoriatul social, care urmează a fi
finalizat până la 31 martie curent, sunt implicate mai multe asociaţii obşteşti şi ONG-uri, inclusiv
”Societatea Orbilor din Moldova”, ”Societatea Invalizilor din Republica Moldova”, ”Asociaţia
Surzilor din Moldova”, Confederaţia Naţională a Sindicatelor, Centrul Analitic Independent
Expert-Grup, etc.
În context, vicepremierul Octavian Calmâc a specificat că modificarea şi completarea legislaţiei
naţionale la capitolul respectiv este foarte importantă pentru ţara noastră, deoarece vizează şi
soluţionarea problemei de integrare în câmpul muncii a persoanelor cu dizabilităţi. La rândul
său, Gero Stuller a menţionat că Austria are o experienţă foarte bună la compartimentul
antreprenoriatului social şi este dispusă să ofere autorităţilor moldoveneşti sprijinul necesar,
utilizând cele mai bune practici internaţionale.
Pe parcursul ultimilor doi ani, autorităţile de la Viena au susţinut implementarea a şase proiecte
în Republica Moldova, care vizează ocuparea forţei de muncă, afaceri sociale şi protecţia
consumatorului, inclusiv ”Reabilitarea profesională a tinerilor cu dizabilităţi prin dezvoltarea unei
întreprinderi social-economice în domeniul Catering”, crearea cantinei social-economice în baza
proiectului promovat de Volkhilfe Solidaritat în satul Răzeni, raionul Ialoveni, etc.
Sursa: http://www.interlic.md/2016-03-11/austria-va-sus-ine-republica-moldova-in-promovareaantreprenoriatului-social-43116.html
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Mai bine de 700 de moldoveni cu probleme de auz
nu au proteze
Peste 700 de moldoveni cu deficienţe de auz nu dispun de proteze.Oamenii spun că nu ştiu cum
şi de unde pot face rost de aparatele auditive gratuite, oferite de stat. Între timp, Ministerul Muncii şi cel
al Sănătăţii nu pot împărţi responsabilităţile şi obligaţiunile ce vizează asigurarea pacienţilor cu astfel de
dispozitive. Fiind dezinformaţi, oamenii obţin cu greu protezele auditive.
Oamenii cu deficienţe de auz povestesc cât de greu este să faci rost de o proteză care trebuie schimbată o dată la trei ani.
"Mai întâi, m-am dus şi am făcut audiograma, pe urmă m-am întors la Asociaţie să întreb unde trebuie
să merg mai departe. Mi-au indicat pas cu pas ce să fac, dar e foarte greu. Mama, tata n-au ştiut unde
să meargă, l-au cumpărat singuri", a menţionat o tânără.
"Persoanele surde vin la noi, pentru că în primul rând ei nu au acces de comunicare în aceste centre şi
sunt nevoiţi să se adreseze la asociaţie, noi scriem demerse, îi rugăm, îi pun în rând şi aşteptaţi", a
menţionat managerul de oficiu al Asociaţiei Surzilor, Natalia Babici.
În timp ce oamenii încearcă să găsească o cale mai uşoară de a obţine un aparat
auditiv, autorităţile nu pot să decidă ce instituţie este responsabilă de repartizarea
protezelor.
Oficial, în Moldova, sunt înregistraţi peste 3.000 de oameni cu deficienţe de auz.

Proiecte implementate de Asociaţia Copiilor Surzi RM
Asociatia Copiilor Surzi din Moldova (ACSM) este o organizatie neguvernamentala,
independenta, apolitica. Aceasta a fost inregistrata la Ministerul Justitiei pe 23 iulie 1996 si este
atestata drept organizatie de utilitate publica. ACSM este membra a Aliantei Organizatiilor pentru
Persoane cu Dizabilitati (AOPD).
Misiunea si viziunea organizaţiei este:
Integrarea copiilor si tinerilor cu deficiente de auz intr-o societate
toleranta;
Crearea unei societati sigure cu sanse egale pentru toti copiii si tinerii.
Scopul asociaţiei este: Acordarea asistentei socio-psiho-pedagogice copiilor si tinerilor cu
deficiente auditive
Asociatia Copiilor Surzi din Moldova (ACSM) a implementat şi continuă să dezvolte următoarele
proiecte:

"Aducem Drepturile Omului mai aproape de Elevii cu Dizabilităţi", proiect implementat
graţie suportului financiar al Ambasadei Statelor Unite ale Americii

Transformam izolarea in integrare (FEE Moldova).

Spune Nu discriminarii (PNUD Moldova);

Indrazneste si vei reusi (proiect implementat in parteneriat cu Asociatia Slujirea Vietii,
finantat de Comisia Europeana prin programul „Tineri in Actiune”);

Sportul si creativitatea ne unesc (proiect implementat in parteneriat cu Asociatia Slujirea
Vietii, finantat de Comisia Europeana prin programul „Tineri in Actiune”);

Elaborarea paginii Web a ACSM si CRCSM (Ambasada Republicii Lituania in Republica
Moldova);

Organizarea in cadrul CRCSM a activitatilor corectional-recuperatorii pentru copii cu
deficiente auditive si verbale (Asociatia AGAPE-Germania);

Deschiderea claselor integrative pentru copii cu deficiente de vorbire (Fundatia ABILIS).
ABILISFinlanda);
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Bolnavii de hepatită vor primi tratament
gratuit la Spitalul „Toma Ciorbă”. Ordinul semnat de
Ministerul Sănătăţii a intrat în vigoare.
S-a constatat că un procentaj aparte al persoanelor cu dizabilităţi din
Republica Moldova suferă şi de hepatită, fie din cauza neglijenţei sănătăţii, fie din
cauza altor factori.
Din 1 martie 2016, toţi pacienţii bolnavi de hepatită virală vor beneficia de
asistenţă medicală la Spitalul Clinic de Boli
Infecţioase ”Toma Ciorbă”.
Printr-un
Ordin
al
Ministerului
Sănătăţii, toate stocurile de medicamente
necesare pentru asigurarea tratamentului
antiviral al pacienţilor au fost transferate la
instituţia respectivă.
În
acelaşi
timp,
anunţăm
că
reprezentanţii Spitalului Clinic Republicanau
transmis şi listele pacienţilor care beneficiază de acest tratament, precum şi listele
pacienţilor care sunt în aşteptare.
Această reglementare a fost introdusă cu scopul de a facilita accesul pacienţilor la
tratament antiviral, având în vedere că Spitalul Clinic de Boli Infecţioase „Toma Ciorbă”
este o instituţie specializată în acest sens.
Menţionăm că în Republica Moldova indicele morbidităţii prin hepatită virală B acută
s-a redus de la 25,46 la 100 mii populaţie în anul 1997 până la 0,96 în anul 2015; prin
hepatită virală C acută – de la 6,14 până la 1,23 şi prin hepatită virală D (HVD) – de la 1,89
până la 0,1 în 2015.
În prezent, 155 de pacienți beneficiază de tratament împotriva hepatitei virale B, 180
de pacienţi sunt trataţi împotriva hepatitei virale C şi 30 - împotriva a hepatitei virale D.
Totodată, în total, pe lista de aşteptare figurează 1362 de bolnavi.
Conform datelor statistice, urmare a acestei patologii, în Republica Moldova
decedează anual circa 3.000 de persoane, iar 200 devin persoane cu dizabilităţi.
Sursa:
http://unimedia.info/stiri/bolnavii-de-hepatita-vor-primi-tratament-gratuit-la-spitalul-tomaciorba--ordinul-semnat-de-ministerul-sanatatii-a-intrat-in-vigoare-110479.html

PAGINA

12

Pensii indexate cu 10% din luna aprilie 2016
Guvernul a aprobat, recent, Hotărârea cu privire la indexarea prestațiilor de asigurări sociale
și a unor prestaţii sociale de stat. În total, de majorări vor beneficia aproape 700 de mii de oameni, din 1aprilie 2016
Documentul prevede o majorare cu 10,1 % a pensiilor pentru limita de vârstă, a pensiilor cetățenilor care au avut de suferit după catastrofa de la Cernobîl, dar și a indemnizațiilor de întreținere a persoanelor cu grad de invaliditate în urma unui accident de
muncă sau boală profesională.
Totodată, de la 1 aprilie curent va fi
indexată cu 9,7% compensația bănească lunară în schimbul asigurării cu produse alimentare și medicamente pentru persoanele participante la lichidarea consecințelor catastrofei de la Cernobîl și la experienţele nucleare.
Concomitent, cu același procent vor fi indexate pensiile militarilor și persoanelor din corpul de
comandă și din trupele organelor afacerilor interne.
Sursa: http://www.zdg.md/stiri/stiri-politice/pensii-indexate-cu-10-din-luna-aprilie
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