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dizabilități și oferă tuturor celor interesaţi o imagine de ansamblu asupra necesităților speciale
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pentru a spori gradul de accesibilitate, incluziune socială a persoanelor cu dizabilități, dar și

Acest Buletin Informativ este o tribună de lobby și advocacy al comunității persoanelor cu
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 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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Pavel Filip a cerut accelerarea procesului de reformare a
sistemului de pensionare
Sistemul public de asigurări sociale de
stat este parte integrantă a sistemului de
protecţie socială, având ca obiectiv principal
acordarea unor prestaţii în bani persoanelor
asigurate, aflate în imposibilitatea obţinerii
veniturilor salariale în urma anumitor situaţii
de risc (bătrânețe, incapacitate temporară
sau permanentă de muncă, maternitate,
şomaj, etc.) şi se bazează pe colectarea
contribuţiilor de asigurări sociale de stat de la
angajatori şi persoanele asigurate şi pe
distribuirea prestaţiilor către beneficiari.
Sistemul de pensii din Republica
Moldova funcţionează în baza schemei
sistemului solidar de pensii (Pay As You Go) ce consumă 8.8% din PIB.
Elaborarea reformei sistemului de pensionare și implementarea acesteia, începând cu 1
ianuarie 2017, a fost subiectul convocării la Guvern, de către Premierul Pavel Filip, a
conducătorilor instituțiilor de resort.
Participanții la ședință au pus în discuție situația actuală din sistemul de pensii, riscurile
existente, precum și necesitatea consolidării eforturilor pentru accelerarea procesului de
reformă.
În context, Pavel Filip a menționat că sistemul de pensii trebuie să devină unul durabil,
echitabil şi sustenabil, care să asigure un trai decent tuturor categoriilor de beneficiari, optând,
totodată, și pentru o abordare complexă, cu luarea în calcul a dinamicii demografice și a
posibilelor riscuri.
”Vreau să creăm împreună un nucleu al tuturor părților interesate – instituții publice,
mediu de afaceri, donatori, care să genereze o viziune unică de reformă, bazată pe cel mai bun
model de sistem de pensionare. Îmi doresc foarte mult să reușim implementarea acestei
reforme începând cu 1 ianuarie 2017, oricât de mare ar fi rezistența cu care ne vom confrunta”,
a afirmat Premierul.
Referitor la elementele de bază ale reformei, Primul-ministru a susținut necesitatea
consolidării unui sistem de asigurări sociale durabil prin unificarea treptată a condiţiilor privind
stagiul de cotizare şi vârsta de pensionare, combaterea fenomenului muncii nedeclarate și a
salariilor “în plic”.
De asemenea, Pavel Filip a spus că optează pentru stabilirea unui raport corect între
contribuţiile achitate de cetățean la bugetul de asigurări sociale şi mărimea pensiei stabilite.
Premierul a mai atenționat asupra sporirii echității în sistemul de pensii prin focusarea mai bună
a plăților sociale pe categoriile vulnerabile, introducerea pensiei de bază și acoperirea
minimului de existență pentru pensionari.
La final, Premierul a dispus crearea unui
grup de lucru, care să se întrunească periodic și
să prezinte Guvernului o viziune unică de
reformă, bazată pe cele mai bune practici
internaționale și tinând cont de realitățile și
necesitățile existente.
Sursa:
http://www.gov.md/ro/content/
pavel-filip-cerut-accelerarea-procesului-dereformare-sistemului-de-pensionare
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O altă reformă - dezvoltarea educației incluzive în
Republica Moldova
Acțiunile întreprinse de Ministerul Educației în vederea realizării reformei sistemului rezidențial și dezvoltării educației incluzive în Republica Moldova au fost prezentate la 17 mai 2016,
de către doamna ministru Corina Fusu, în cadrul Conferinței internaționale ”Asigurarea dreptului
la familie pentru fiecare copil: provocări și soluții”. Evenimentul are loc în perioada 17-19 mai
2016, la Chișinău, în contextul marcării unui deceniu de la lansarea reformei sistemului de protecție a copilului în Republica Moldova.
În ședința plenară a conferinței, Corina Fusu a subliniat impactul pe care îl are sistemul de
învățământ asupra dezvoltării societății: ”Calitatea educaţiei determină calitatea vieţii şi creează
oportunităţi pentru dezvoltarea capacităților fiecărui cetăţean. La baza reformei educaționale este
interesul superior al copilului, de aceea fiecărui copil trebuie să i se asigure accesul la educație,
chiar dacă are necesități speciale sau provine dintr-un mediu social mai puțin favorabil.”
Din cele 65 de instituții, la momentul actual activează 30, dintre care în 6 instituții nu mai
sunt copii în plasament. În perioada de referință numărul copiilor plasați în școli-internat a scăzut
de la 11 000 – la 1 610.
”Programul de dezvoltare a educaţiei incluzive în Republica Moldova pentru anii 20112020, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.523 din 11 iulie 2011, plasează acest tip de educație
la nivel de prioritate. Documentul prevede asigurarea condiţiilor de incluziune a copiilor dezinstituţionalizaţi din învățământul rezidenţial, precum şi şcolarizarea şi incluziunea copiilor cu cerinţe educaţionale speciale în instituţiile de învățământ general. În
această ordine de idei, pentru a asigura acomodarea adecvată a tuturor elevilor în mediile educaționale generale, a fost elaborat un pachet minim de
servicii de educație incluzivă. Asistența specializată
a copiilor cu cerințe educaționale speciale în instituțiile de învățământ general se realizează prin organizarea comisiilor multidisciplinare intrașcolare, crearea echipelor de elaborare și implementare a
planurilor educaționale individualizate, angajarea cadrelor didactice de sprijin, instituirea și dotarea centrelor de resurse pentru educație incluzivă la nivel de instituție de învățământ”, a precizat
sursa citată.
Corina Fusu a dat asigurări că Ministrul Educaţiei va continua acțiunile pentru îmbunătățirea cadrului legal şi instituţional de protecţie a copilului în vederea promovării şi asigurării educaţiei incluzive la nivel de sistem de învățământ, astfel încât rata de acces la educație a copiilor
cu cerinţe speciale și cea de reintegrare socio-educaţională a copiilor aflaţi în instituţiile de tip rezidenţial să crească.
Conferința internațională ”Asigurarea dreptului la familie pentru fiecare copil: provocări și
soluții” este organizată de Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei, AO ”Parteneriate pentru fiecare copil” și organizația ”Lumos Foundation”, cu scopul de a prezenta cele mai importante
realizări obținute în procesul de dezinstituționalizare a copiilor din Republica Moldova și a evidenția conexiunea dintre dezinstituționalizare, dezvoltarea serviciilor bazate pe familie și comunitate,
educația incluzivă și intervenția timpurie.
Sursa:
http://www.edu.gov.md/ro/content/reforma-sistemului-rezidential-si-de-dezvoltareeducatiei-incluzive
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Târgului locurilor de muncă pentru Tineret—şanse
minime de angajare a tinerilor cu dizabilităţi
În perioada 27-28 mai 2016, la Chişinău,
s-a desfășurat a VI-a ediție a Forului meseriilor/
profesiilor în cadrul căruia s-a desfășurat Târgul locurilor de muncă pentru Tineret, eveniment organizat la inițiativa Agenţiei Naţionale
pentru Ocuparea Forţei de Muncă (ANOFM)
sub egida Ministerului Muncii, Protecției Sociale și Familiei, Ministerului Tineretului și Sportului și Ministerului Educației.
Forul meseriilor/profesiilor și Târgul locurilor de muncă pentru Tineret este destinat absolvenților liceelor și gimnaziilor, tinerilor care își caută primul job, șomerilor, precum și persoanelor angajate care doresc să-și schimbe locul de muncă.
Evenimentul a oferit tinerilor posibilitatea de a se familiariza cu instituțiile de învățământ,
cu posibilitățile de însușire a unei profesii, meserii, specialități, de a cunoaşte angajatori din diferite domenii de activitate, de a negocia jobul potrivit, precum și de a se informa despre situația actuală a pieţei muncii. De asemenea, se consider că evenimentul a consolidat legătura instituțiilor de învățământ cu piața muncii a promovat incluziunea pe piața muncii a persoanelor
cu dizabilități, lucru negat total de un grup de tineri cu dizabilităţi care annual merg la astfel de
tîrguri, în speranţa că le va surîde norocul să îşi găsească un job, dar în zadar.
Ofertele instituțiilor şi ale angajatorilor (prezentarea ofertelor de muncă libere, discuții și
negocierea cu agenții economici privind ocuparea unui loc de muncă, aplicarea CV-lor la angajatori), sunt văzute doar pe hîrtie, de către tinerii cu dizabilităţi, drept oportunități de deschidere
a unei afaceri, cursuri de profilare, etc.
La eveniment, aveau să participle peste 30 instituţii de învăţământ, peste 30 companii şi
întreprinderi angajatoare, ONG-uri şi autorităţi publice.
Parteneri ai evenimentului: Centrul pentru Educație Antreprenorială și Asistență în Afaceri, Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare Moldova, SOIR Moldova, Asociația
„MOTIVAȚIE” din Moldova, Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova, Asociația Copiilor Surzi din Moldova, Centrul de Dezvoltare a Carierei SYSLAB, Consiliul Național al Tineretului din Moldova.
În perioada 27 - 31 mai 2016,
Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă organizează și Târgul on-line al locurilor de muncă, ediția a IX-a, cu
tematica „Locuri de muncă
pentru Tineret”.
Târgul on-line va fi disponibil
pe platforma
www.e-angajare.md.
Informaţii suplimentare puteți
obține la Centrul de Apel - Piaţa Muncii, tel. 0 8000 1000,
apel gratuit din orice localitate
a Republicii Moldova
(orele de lucru 8:30-15:30, de
luni pînă vineri).
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Localitățile Florești și Ialoveni - un exemplu în asigurarea unor servicii
sociale calitative și durabile
La 19 mai curent, Ministrul Muncii, Protecției Sociale și Familiei, Stela Grigoraș împreună
cu reprezentanții organizaţiei Lumos Foundation din Marea Britanie au înmânat cheile a 2 unități
de transport Direcțiilor de Asistență Socială şi Protecție a Familiei din cadrul Consiliilor Raionale
Florești și Ialoveni.
Această acțiune se înscrie în agenda Conferinței internaţionale „Asigurarea dreptului la
familie pentru fiecare copil: Provocări şi soluţii”, organizate de către Ministerul Muncii, Protecţiei
Sociale şi Familiei al Republicii Moldova, AO „Parteneriate pentru fiecare copil” şi organizaţia
Lumos Foundation din Marea Britanie și are drept scop asigurarea prestării serviciilor sociale de
calitate la domiciliul beneficiarilor.
Referinduse-se la implemetarea
reformei de dezinstituționalizare a copiilor, Stela Grigoraș a declarat că
înţelegerea priorităţilor clare pentru a
face reforma pînă la capăt nu se limitează doar la necesitatea de dezinstituţionalizare a copiilor, ci este legată
de munca de echipă în comunitate, de
cooperarea între sectoare și de politicile interconexe.
"Printr-o conlucrare intersectorială eficientă, Ministerul va încuraja și
alte raioane să urmeze aceste exemple de succes. Or, doar prin asigurarea
durabilității mecanismelor şi serviciilor sociale la nivel local vom fi siguri că această reformă este
una sustenabilă" a subliniat ministra.
În aceeași ordine de idei, președintele raionului Ialoveni, Anatolie Dimitriu a menționat că
este important ca această conlucrare să aibă continuitate.
"O reformă pentru a fi implementată durează, iar noi ne-am asumat punerea în practică a
acesteia și promitem să oferim ajutor celor care doresc să implementeze această reformă la ei
în raion", a declarat Anatolie Dimitriu.
Vicepreședintele pentru probleme sociale din raionul Florești, Vladimir Gutium a mulțumit
pentru suportul acordat menționând: „Aceste reforme sunt necesare în primul rând nouă, celor
din localitate, pentru ca noi ne dorim să asigurăm drepturile și necesitățile tuturor copiilor din raionul Florești".
Directorul Executiv Lumos Foundation din Marea Britanie, Georgette Mulheir a apreciat
curajul de a implementa și a asigura durabilitatea reformelor la nivel local, mentionând:
"Localitățile Florești și Ialoveni au demonstrat că pot fi un exemplu și pentru alte raioane în acordarea de servicii sociale eficiente și calitative".
Menționăm că unitățile de transport au fost oferite de către organizația Lumos Foundation
din Marea Britanie, reconfirmând angajamentul privind promovarea reformelor în domeniul protecției copilului și asigurarea durabilității serviciilor noi create.
Sursa:
http://www.mmpsf.gov.md/ro/content/localitatile-floresti-si-ialoveni-un-exempluasigurarea-unor-servicii-sociale-calitative
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2850 persoane cu dizabilităţi, participanți la cel de-al doilea război
mondial vor primi ajutor material unic
Participanții, persoanele asimilate participanților
celui de-al doilea război mondial și soțiile (soții) supravețuitori statul a hotărit să le acorde un ajutor material
unic cu ocazia zilei de 9 mai, dedicată celei de-a 71-a
aniversare a Victoriei asupra fascismului.
Astfel, circa 2850 persoane au beneficiat de un ajutor
material unic din următoarele categorii:

Persoanele cu dizabilități, participante la cel de-al
doilea război mondial, în cuantum a câte 10 000
lei;

Persoanele asimilate participanților la cel de-al
doilea război mondial, în cuantum a câte 5.000
lei;

Soțiile, soții supravețuitori inapți de muncă, nerecăsătoriți, ai participanților decedați în cel de-al
doilea război mondial, în cuantum a câte 1000 lei.
Ajutorul financiar va fi oferit din mijloacele Fondului republican de susținere socială a populației, parte
componentă a bugetului de stat, în sumă totală de circa
15,0 mln. lei.
Beneficiarii de ajutoare materiale din municipiul
Chişinău pot ridica banii de la filialele băncii „Moldinconbank”, iar cei din raioane de la Î.S.
„Poşta Moldovei”.
Sursa:
http://www.mmpsf.gov.md/ro/content/2850-de-participanti-la-cel-de-al-doilearazboi-mondial-vor-primi-ajutor-material-unic
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Judecătoria Centru Chişinău a
rămas în continuare inaccesibilă pentru utilizatorii de scaun rulant
La 18 mai curent era planificată a doua
şedinţă de judecată între Primăria Chişinău şi
Coaliția ”Fără Bariere”, care urma să aibă loc la
etajul unu al Preturii sectorului Centru. În urma
înştiinţării primite, mai multe persoane în scaun
rulant, atît reprezentanți ai Coaliției ”Fără
Bariere” dar și persoane de rînd, s-au prezentat
la ora stabilită în faţa clădirii Preturii, pentru a
participa la şedinţă. Cu părere de rău însă aceşti
oameni nu au putut intra în edificiu, din lipsa accesibilităţii. După mai multe ore de aşteptare
afară, judecătoarea pe acest caz a refuzat să
iasă din sală şi să discute cu reclamanţii, motivînd că „nu are dreptul să părăsească sala de
şedinţe” şi invocînd persoanelor prezente că
„trebuia să aibă grijă şi să-şi ia cu ei însoţitori
care le-ar fi ajutat să urce cele cîteva trepte de la
intrare”.
Astfel, reclamanții sa-u făcut „vinovați”
pentru faptul că şedinţa de judecată a fost
amînată pentru ultima dată pentru data de 8 iunie
curent, indicația judecătoarei fiind “reclamanţii să
vină cu însoţitori, să-și asigure de sinestătător
dreptul de a participa la proces”.
Membrii Coaliției ”Fără Bariere” au declarat însă că la 8 iunie, în faţa Preturii Centru vor
veni şi mai multe persoane în scaun rulant, care
au dreptul să asiste la şedinţă în calitate de
cetățeni cu drepturi egale, dar nu vor avea nici
un însoţitor, deorece persoanele cu dizabilităţi
sînt oameni în egală măsură cu toţi ceilalţi
cetăţeni şi nu sînt “saci cu cartofi”, care pot fi în
orice moment tăbîrciți pe scări.
Membrii Coaliției ”Fără Bariere” solicită să
le fie respectat dreptul de a participa la şedinţele
de judecată, la care se examinează cererea depusă de ei, să le fie respectat dreptul la accesibilitate şi să nu le fie pereclitată demnitatea
umană.
Amintim că partenerii Coaliției ”Fără
Bariere” au înaintat o cerere de chemare în judecată către Primăria mun. Chișinău privind nerespectarea cerințelor de accesibilitate la reparația
unui segment de drum de pe str. ”Grenoble” din
capitală, iar reclamanţii nu au putut participa nici
la prima şi nici la cea de-a doua şedinţă de judecată din cauza inaccesibilităţii locului în care sînt
programate aceste şedinţe.
Sursa:
http://motivatie.md/index.php?
pag=news&id=1060&rid=905&l=ro
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Asociaţia „MOTIVAŢIE” din Moldova a desfăşurat un nou
training pentru tinerii cu dizabilităţi
În
perioada
24-28
mai
2016,
Asociaţia
„MOTIVAŢIE” din Moldova a organizat un training pentru
membrii grupurilor de iniţiativă a persoanelor cu dizabilităţi.
Participanţii au făcut o retrospectivă a perioadei precedente şi au acumulat informaţii noi referitor la comunicarea eficientă cu reprezentanţii Administraţiilor Publice
Locale (APL); formularea corectă a mesajului; discursul în
public; organizarea unui eveniment public; etc.
Totodată, tinerii au avut parte de exerciţii practice, în cadrul cărora aplică cunoştinţele teoretice. Astfel, ei vor formula invitaţii pentru reprezentanţii APL, elaboreazî agendele pentru evenimentele speciale, fac exerciţii de oratorie.
Trainingul este organizat în cadrul proiectului "Tinerii cu și fără dizabilități participă activ în
viața comunitară și luare a deciziilor şi promovarea dezvoltării unui cadru legal pentru antreprenoriat social” și este posibil datorită ajutorului generos al poporului american oferit prin intermediul Agenției SUA pentru Dezvoltare Internațională (USAID), în cadrul proiectului Parteneriate
pentru o Societate Civilă Durabilă în Moldova (MPSCS), implementat de FHI 360. Opiniile exprimate aparțin Asociației "MOTIVAȚIE" din Moldova și nu reflectă în mod necesar poziția USAID,
FHI 360 sau a Guvernului SUA.
Sursa: http://motivatie.md/index.php?pag=news&id=1060&rid=902&l=ro

Aniversare - 29 de ani de la fondarea Studioului de înregistrări sonore
şi 10 ani de la fondarea Centrului Naţional de Informare şi Reabilitare
al Asociaţiei Nevăzătorilor din Moldova
La data de 24 mai 2016, în incinta bibliotecii specializate a CNIR al ANM, a fost celebrată
aniversarea a 25 de ani de la fondarea Studioului de înregistrări sonore al
ANM şi 10 ani de la fondarea Centrului Naţional de Informare şi Reabilitare
al ANM. A avut loc un concert extraordinar cu invitaţi de la Direcţia Centrală,
angajaţi ai asociaţiei, precum şi admiratori şi cititori ai cărţilor sonore editate
la Centrul ANM.
Publicul a avut parte de impresii şi urări de bine şi din partea directorului Centrului ANM, Tatiana Chiper, precum şi inginerului-şef Viorel Zaporojan, care la moment este responsabil pentru toate activităţile studioului.
Aceștia au venit cu intenţii bune şi pozitive de a înmîna diplome de
onoare tuturor beneficiarilor, angajaților, colaboratorilor și partenerilor Centrului de Informare şi Reabilitare al ANM pentru efortul și munca depusă în activitatea şi susţinerea persoanelor cu dizabilităţi vizuale din Republica Moldova.

Radiovision –
primul post de radio online pentru nevăzători din Moldova
Acest post de radio difuzează programe informative, social-politice, instructiv-educative, cognitive, distractive şi de promovare a modului sănătos de viaţă în limba română şi rusă. Acesta
poate fi accesat la adresa:

http://radiovision.webs.md
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Standarde Internaţionale în Accesibilitate
adoptate ca şi standarde naţionale
În cadrul procesului de litigare strategică lansat de către CAJPD şi A.O.“Motivaţia“ împotriva Primăriei mun. Chişinău cu privire la obligarea autorităţilor responsabile să asigure condiţiile de accesibilitate conform normativelor în construcţii şi a Legii 60 în legătură cu realizarea lucrărilor de reparaţie capitală a străzii Vasile Alecsandri şi bd. Constantin Negruzii, s-a obţinut
adoptarea unui şir de standarde internaţionale în accesibilitate.
Conform site-ului www.advocacy.md, la 22.04.2016, la solicitarea reprezentantului
CAJPD Ion Cibotărică, din 20.04.2016 adresată către Ministerul Construcţiei şi Dezvoltării Regionale, au fost adoptate prin Hotărîrea nr. 117 din 22.04.2016 ISNO următoarele standarde internaţionale în accesibilitate ca şi standarde naţionale:
SM ISO 19029:2016 “Proiectare accesibilă. Semnale auditive de ghidare în clădirile publice
SM ISO 21542:2016 “Construcţii imobiliare. Accesibilitate şi utilizabilitate a mediului de construcţie“;
SM ISO 23599:2016 “Mijloace de asistenţă pentru persoane nevăzătoare şi cu deficienţe de vedere. Marcaje tactile în zonele pietonale“
Astfel începînd cu 22.04.2016 subiecţii responsabili pentru eliberarea certificatelor de urbanism, proiectare, verificarea proiectelor, eliberarea autorizaţiilor de construcţie, executarea lucrărilor de construcţie şi reparaţie capitală cît şi cei responsabili pentru semnarea actului de
recepţie a lucrărilor executate nu vor mai putea invoca faptul ca
Republica Moldova nu are adoptate standardele respective în
accesibilitate. Sursa:
http://www.advocacy.md/ro/standardeinterna%C5%A3ionale-%C3%AEn-accesibilitate-adoptate-ca-%
C5%9Fi-standarde-na%C5%A3ionale

Ciclul de instruiri
„Introducere în limbajul mimico-gestual” - a luat sfîrșit
Alianța Centrelor Comunitare de Acces la Informație și Instruire din Republica Moldova (Alianța INFONET), în
parteneriat cu Asociația Surzilor din Republica Moldova au finalizat ciclul de instruiri „Introducere în limbajul
mimico-gestual”. Seminarele de instrire au avut loc în perioada 21 martie – 16 mai 2016 și s-au desfășurat în
cadrul proiectului „Edificarea unui „pod de comunicare” proactivă – demers pentru incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități de auz”.
Principalii beneficiari de instruire au fost cadrele didactice din cele 6 instituții de învățământ special pentru
persoane cu deficiențe auditive .De asemenea, la aceste instruiri au participat și părinți, bunici, preoți. Numărul
total al beneficiarilor s-a ridicat la 138 de persoane, din care 120 femei și 18 bărbați. Instruirea a fost livrată
de către 3 experţi din cadrul Asociaţiei Surzilor din Republica Moldova. Experţii sunt translatori în limbajul semnelor certificați de Ministerul Justiţiei.
Aceste activități vin acopere o necesitate stringentă din cadrul sistemului edicațional din Republica Moldova; vin
să contribuie la consolidarea capacităților comunităţii persoanelor cu dizabilităţi de auz; vin ca o mobilizare pe
interior, pentru a spori gradul de accesibilitate și implicarea în viața comunitară, dar şi ca o deschidere spre
exterior pentru a promova în societate conceptul limbajului mimico-gestual. Demersul general al acestui proiect
presupune mai multe intervenţii pe domeniul aprofundării drepturilor omului cu
scopul de a edifica un „pod de comunicare” între comunitatea respectivă și autorități şi de a contribui la incluziunea socială a persoanelor cu dizabilităţi de auz.
Total pe tot ciclul de instruiri:
• Perioada de instruire – 21 martie – 16 mai 2016; • 6 seminare în 6 instituții
speciale în care învață copii cu dizabilități de auz; • 12 zile de trening; • 138 participanți instruiți, din care 120 femei și 18 bărbați; Pentru informații suplimentare: Victor Koroli, Director Proiect, +373 69252453, vkoroli@gmail.com
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Noi realizări - un film documentar și 4 spoturi video despre
incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități
Alianța Centrelor Comunitare de Acces la Informație și Instruire din Moldova anunţă tender
pentru selectarea unui prestator de servicii (persoană juridică) care va realiza un film documentar și 4
(patru) spoturi în cadrul Proiectului „Abilitate versus Dizabilitate – de la înțelegere spre eliminarea
discriminării și incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități auditive și de vedere” (http://
www.infonet.md/?p=1105), implementat de Alianța Centrelor Comunitare de Acces la Informație și
Instruire din Republica Moldova (Alianța INFONET), în parteneriat cu Asociația Surzilor din Republica
Moldova și Centrul Național de Informare și Reabilitate (CNIR) a Asociației Nevăzătorilor din Moldova.
Compania selectată va realiza:
un film documentar (cu o durată de 15 minute),
4 (patru) spoturi video (cu o durată de 30-60 secunde fiecare).
Materialele elaborate vor fi în limba romănă și vor promova conceptul de incluziune socială a
persoanelor cu dizabilități din Republica Moldova.
Candidaţii eligibili: Entităţile eligibile pentru a participa la acest concurs sunt persoane juridice,
companii specializate în prestarea serviciilor solicitate. Candidaţii trebuie să demonstreze experienţa
anterioară în domeniu.
Descriere produse: Film Documentar şi Spoturi video
Prestatorul selecat va elabora scenariul, va realiza filmările și montarea filmului
documentar „Omul din lumea sunetelor. Ghid pentru înțelegerea lumii persoanelor cu dizabilități de
vedere”.
La realizarea filmărilor și montarea filmului documentar compania media va colabora în strînsă
legătura cu experții CNIR și echipa de implementare a proiectului. Filmările se vor realiza în localuri
publice, preponderent în muniicipiul Chișinău. După necesitate acestea pot avea loc și în cadrul
organizației teritoriale Ialoveni a Asociației Nevăzătorilor din Moldova. În calitate de protagoniști vor fi
invitate 2-4 persoane cu dizabilități de vedere, fiind respectat principiul gender. Filmul montat va avea o
durată de minim 15 minute. După finalizare și aprobare va fi difuzate de către beneficiar în rețeaua de
posturi tv regionale, social media.
Spoturile video sunt parte a campaniei de informare și conștientizare a conceptului de„necesități
speciale”, a modelelor pozitive de incluziune socială a persoanelor cu dizabilități auditive și dizabilități de
vedere și diseminarea bunelor practici din cadrul proiectului „Abilitate versus Dizabilitate – de la
înțelegere spre eliminarea discriminării și incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități auditive și de
vedere”. Prestatorul selecat va elabora scenariul, va realiza filmările și montarea spoturilor video.
Spoturile video vor fi accesibile, fiind realizate cu translare simultană în limbajul semnelor sau vor avea
linie cursivă.
După finalizare și aprobare va fi difuzat de către beneficiar în rețeaua de posturi tv regionale,
social media și pe monitoarele LED din transportul public din municipiile Bălți și Chișinău.
Condițiile concursului: Persoanele interesate sunt invitate să prezinte dosarele complete, care vor
conţine: Oferta tehnică: CV-ul companiei; portofoliul, care include lucrările realizate anterior; numele a 3
persoane de referinţă (cu indicarea datelor de contact); scenariul succint de realizare a filmului.
Oferta financiară trebuie să fie prezentată în lei moldovenești (cu TVA inclus) şi trebuie să
includă bugetul total. Remarcă: Dosarele incomplete nu vor fi evaluate.
Perioada de contractare: Consultantul va fi contractat pentru prestarea serviciilor descrise mai sus în
perioada 1 iunie – 31 iulie 2016.
Termen limită: Ofertele se vor depune prin e-mail (cu indicarea denumirii de tender) nu mai
târziu de luni, 30 mai 2016, orele 17:00 la adresa accaii.moldova@gmail.com.
Remarcă: Doar compania selectată va fi contactată.
Pentru informații suplimentare: Victor Koroli, coordonator proiect „Abilitate versus Dizabilitate
– de la înțelegere spre eliminarea discriminării și incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități auditive
și de vedere”, e-mail: accaii.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 și
Centrul Național de Informare și Reabilitare a Asociației Nevăzătorilor din Moldova, cu suportul financiar
al Programului Egalitate și Participare Civică al Fundaţiei Soros-Moldova.
Sursa: http://www.infonet.md/?p=1158
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Ai noştri tineri
— Tatiana Druc, campioană la armwrestling în cadrul
Festivalului Internaţional de sport—TAURUL DE AUR

Tatiana Druc – tînăra cu dizabilităţi, venită din Varnița, a
arătat tuturor participanţilor la cea de-a 4-a ediţie a festivalului
internațional "Taurul de aur" potențialul fizic de care dispune.
Chiar dacă are o dizabilitate locomotorie din copilărie,
Tatiana mereu a fost animată de ideea implicării în orice gen
de competiţii, mai ales cele sportive, care o curtau încă de pe
băncile şcolii.
Astăzi, fiind campioană la acest festival, Tatiana
menţionează că astfel de evenimente îi unește pe toți tinerii cu
dizabilităţi și le oferă șansa de a-și pune în valoare abilitățile.
“Viață sănătoasă este întotdeauna benefică pentru
organism,
de
fapt,
orice
exercițiu, indiferent de la care muschii
sunt antrenate trebuie să contribuie la
întărirea
sistemului
imunitar
şi
îmbunătăţirea aspectului fizic, desigur,
dacă faci totul correct” – a menţionat
Tatiana, bucuroasă că a luat cupa şi
medalia pentru lupta Arm Wrestling.
"Nu este o mare diferenţă dintre
sportul
care
îl
practic
ca
şi
armwrestling, mai ales ceea ce ţine de
tehnică şi disciplină. Am avut timp în
care am primit instrucţii şi am învăţat
procedeele tehnice noi. Este ceva
interesant pentru mine şi o nouă
provocare, de asta am şi participat" a mai adăugat Tatiana.
La închiderea celei de-a IV-a ediții a festivalului Sportiv ”Taurul de Aur”, a participat
şi Igor Dodon. Politicianul a premiat
învingătorii competițiilor sportive din
cadrul acestui eveniment, care s-a
desfășurat în perioada 23-25 mai, la
Criuleni. ”Am decis să sprijin
desfășurarea
acestui
eveniment
important de talie internațională în
urma adresării Asociației Obștești
Clubul Sportiv ,,Inva-profil”. La
festival au participat 150 de persoane
cu dizabilităţi fizice din Moldova,
Rusia, Ucraina, România, Belorusia,
Franța, etc.”, a scris Igor Dodon pe
contul său de pe o rețea de
socializare.
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Deputata Liliana Palihovici sustine mamicile copiilor cu
autism (postare de pe facebook)
Astăzi, (25 mai 2016) am avut deosebita plăcere să mă întâlnesc cu un grup de
mămici ale căror copii suferă de autism. M-a
impresionat curajul cu care vorbesc despre
autism și mai ales faptul că și-au unit eforturile, una câte una, și au creat AO ''SOS Autism'' Moldova”. Această organizație oferă
servicii de abilitare a copiilor cu autism, prin
diverse intervenții terapeutice de tip cognitiv
și comportamental.
În cadrul discuțiilor am ascultat mărturiile unei mămici care s-a confruntat cu un
comportament discriminator când i-a fost
refuzată înscrierea copilului la grădiniță prin
calificativul ”nu primim un copil d….”.
Curajul extraordinar al mamelor care
vorbesc deschis despre problemele cu care
se confruntă copiii și familiile susmenționate m-au determinat și mai mult să
lupt pentru drepturile omului.
Modul în care societatea noastră percepe copiii și oamenii care sunt diferiți este
RUȘINOS. Intoleranța nu doar că distruge
speranța celor care au nevoie de înțelegere
și empatie, dar generează comportamente
agresive și ignoranță.

Subliniez că progresele înregistrare
de către „SOS Autism” în activitatea cotidiană cu copiii afectați de autism este
elocventă. Prin intermediul serviciilor de calitate care sunt oferite părinților, autismul
poate fi tratat sau ameliorat până la limite
neobservate și copilul poate atinge potențialul maxim, ducând o viață normală și fericită.
Link-ul de mai jos vă oferă mai multe detalii cu privire la progresele înregistrate în domeniu: https://goo.gl/jeL7Bk
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Violurile de la Internatul Psihoneurologic din Bălți, fără
sentință
Pe 25 mai, a avut loc ședința finală
în dosarul violurilor de la Internatul Psihoneurologic din Bălţi. Acest caz a apă-ut în
atenția publică în februarie 2013, când o
beneficiară a internatului și-a sunat rudele, anunțându-le că a fost violată.
Atunci, la faţa locului, s-a deplasat
grupul operativ al Comisariatului de poliţie
și procurori din Bălți, recepționând plângerea victimei, care a anunțat că ar fi fost violată de medicul care o tratează. Fiind supusă unei
expertize psihiatrice, femeia a fost calificată ca fiind responsabilă, fapt care a servit drept temei
pentru inițierea unei cauze penale în baza
art. 171 Cod Penal al R. Moldova „Viol”.
Ulterior, în timpul investigațiilor, au fost
identificate și alte victime, în total, 16.
Pe 25 mai, la Judecătoria din Bălți
a avut loc ultima ședință pe acest dosar,
după cum se anun-țase în prealabil. La
proces a fost prezent inculpatul Stanislav
Florea, precum și avocatele ambelor
părți. Procuroarea Cristina Rimari a cerut pentru inculpatul învinuit de viol 15 ani privațiune de
libertate. Ședința s-a desfășurat cu ușile închise. Însă, „s-au amânat replicile și sentința până pe
data de 22 august”, a spus la ieșire avocata Violeta Gașițoi.
Jurnaliștii nu au reușit să discute
cu inculpatul. Accesul la el a fost stopat
de avocata acestuia, Angela Procopciuc.
Aceasta a ținut să declare că „dl Florea
permanent s-a declarat nevinovat.
Solicită achitarea pe toate capetele
de cerere pe motivul lipsei elementelor
constitutive ale componentei de infracțiune și din motiv că unele infracțiuni sunt
învinuite din anii ʼ88, ʼ90, ʼ93, când exista un alt cod penal și o altă răspundere”, a spus aceasta.
Sursa:

http://www.zdg.md/video/video-violurile-de-la-internatul-psihoneurologic-din-balti-

sentinta-amanata
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