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 Astmul este o boală inflamatorie 
cronică a căilor respiratorii. Astmul 
produce episoade recurente 
de  respiraţie şuierătoare (wheezing), 
lipsă de aer (dispnee), apăsare în piept 
şi tuse. 
 Simptomele astmatice variază pe 
parcursul aceleiaşi zile, în cadrul 
săptămânii, precum şi pe întreg 
parcursul anului, de la o lună la alta. 
Ele sunt mai grave noaptea şi în 
primele ore ale dimineţii. De asemenea, 
gravitatea astmului diferă de la o 

persoană la alta.  
 În timpul unei respiraţii normale fluxul de aer intră şi iese liber din plămâni. 
Atunci când astmul nu este controlat, căile respiratorii sunt inflamate şi 
edematiate. Ele devin foarte sensibile la schimbările din mediul înconjurător şi 
poate apărea criza astmatică. În timpul acesteia, pereţii căilor respiratorii se 
edematiază, muşchii din jurul acestora se contractă, iar mucusul care se secretă 
în cantitate mare obturează căile respiratorii, făcând respiraţia foarte dificilă.  
 Fiind prima zi de marţi din luna mai, marcăm ziua mondială a astmului. 
Statisticile arată că peste 300 de milioane de oameni suferă pe glob de această 
afecţiune a căilor respiratorii. 
 Potrivit Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii, anual, astmul provoacă un sfert 
de milion de decese. 
 În Europa, unde trăiesc 30 de milioane de astmatici, prevalența este în 
continuă creștere, mai ales în rândul copiilor. În ultimii ani, numărul bolnavilor s-a 

dublat. 
 Simptomele variază de la persoană la 
persoană. În general, acestea includ tuse, 
respirație șuierătoare, dificultăți de respirație, 
dureri în piept sau de presiune, care pot 
apărea de mai multe ori pe zi sau pe 
săptămână și se pot agrava în timpul 
activităților fizice sau în timpul nopții. La nivel 
global, OMS are rolul de coordonator al 
acţiunilor internaționale de combatere a 
acestei afecţiuni, sprijinind statele membre în 

eforturile lor de a reduce invaliditatea şi 
decesurile premature cauzate de această maladie.  
Sursa: https://www.europafm.ro/2-mai-ziua-mondiala-a-astmului-in-2017/ 
  
 

Pro  Sănătate 

În Republica Moldova prevalenţa 

astmului bronşic în ultimii ani s-a 

stabilizat, fiind de 22,6 la 10000 

populaţie în 2013 (22,6 la 10000 

populaţie în 2012) şi constituie 

8033 cazuri, dintre care 1508 la 

copii.  



15 mai - Ziua Internaţională a Familiei  
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 Anual, cu prilejul acestei zile, în 

Republica Moldova se organizează 

tradiționalul concurs naţional „Familii diferite, 

aceeaşi dragoste”. 

  În acest an, în cadrul evenimentului 

desfăşurat în perioada 18 aprilie-11mai, 

Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi 

Familiei (MMPSF) a premiat şase câştigători 

dintre cei 170 de participanți înregistrați la 

concurs. Printre participanți s-au numărat 

familii complete, asistenți parentali 

profesioniști, case de copii de tip familial, 

familii monoparentale, copii care cresc cu unchi, mătuși sau bunei.  

 Ziua Internațională a Familiei a fost instituită de Adunarea Generală a ONU la 20 

septembrie 1993, reprezentând o oportunitate pentru a crește gradul de conștientizare a 

problemelor de familie și a proceselor sociale, economice și demografice care afectează 

familiile.  

 Cu această ocazie Ministerul Muncii, 

Protecţiei Sociale și Familiei i-a premiat în 

data de 14 mai curent, pe cei 6 câștigători 

ai concursului național „Familii diferite, 

aceeași dragoste”, în cadrul evenimentului 

dedicat Zilei Internaționale a Familiei, „În 

familie, acolo este locul meu!”.  

 Concursul național „Familii diferite, 

aceeași dragoste”, are scopul de a 

promova unicitatea familiilor din țara 

noastră. Printre participanți s-au numărat: 

familii complete, asistenți parentali 

profesioniști, case de copii de tip familial, familii monoparentale, copii care cresc cu unchi, 

mătuși sau bunei, din toată țara. 

 Participanții la concurs trebuiau să realizeze un video sau o fotografie, în care să ilustreze 

un moment din familia lor. Cei 6 finaliști au fost selectați la două categorii, secțiunea video și 

foto, de către un juriu format din reprezentanții ministerului și ai partenerilor de dezvoltare, pentru 

originalitatea și respectarea tematicii concursului. 

 Cu aplauze, felicitări, diplome și premii au fost întâmpinate familiile Drucioc, Țaran și 

Gavrilovici, care sunt asistenți parentali profesioniști și cresc pe lângă copii lor biologici, alți copii 

rămași fără ocrotire părintească, familia Robu care numără în total 13 membri, și familiile Iovu și 

Gavriloi, care au demonstrat prin lucrările lor că familia înseamnă multă dragoste, grijă și 

respect. 

Sursa: http://www.realitatea.md/ase-familii-din-ara-au-fost-premiate-de-catre-ministerul-muncii-in

-cadrul-concursului-na-ional-familii-diferite-aceea-i-dragoste_57567.html 

Pro  Familie 

Potrivit Biroului Naţional de Statistică, anul trecut au 

fost înregistrate 6,9 căsătorii la o mie de locuitori, cu 

aproape 4 mai puţin decât în 2014. Datele oficiale arată 

că în 2015 s-au înregistrat 3,1 divorţuri la o mie de 

locuitori, cu 0,2 la sută în descreştere. Potrivit 

statisticii, 38 la sută dintre moldoveni se căsătoresc 

atunci când au între 25 şi 29 de ani.  

Anul trecut, în ţara noastră au fost înregistrate 

aproximativ 25.000 de căsătorii şi puţin peste 11.000 de 

divorţuri. 
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Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei lansează Programul de Granturi mici, care este 

dedicat susţinerii şi promovării îmbătrânirii active în Republica Moldova, prin care se va oferi, în 

bază de concurs, suport logistic şi financiar. 

 Cine poate aplica? 

La concurs pot participa organizaţiile nonguvernamentale din Republica Moldova care 

implementează proiecte şi iniţiative cu impact asupra promovării politicii din domeniul îmbătrânirii 

active la nivel naţional, cât şi regional. Organizaţiile aplicante trebuie să deţină personalitate 

juridică, să fie organizaţie necomercială în care persoanele vârstnice constituie 2/3 din numărul 

de membri şi din componenţa organelor de conducere, iar scopurile sale statutare sunt orientate 

spre dezvoltarea personalităţii vârstnicilor şi integrarea lor în viaţa publică, socială și culturală. La 

concurs sunt încurajate să depună proiecte organizaţiile care dispun de cofinanţare, acorduri de 

parteneriat din partea diferitor instituţii şi donatori locali şi internaţionali şi pot justifica o 

contribuţie proprie de cel puţin 20% din valoarea totală a proiectului. 

Priorităţile programului de granturi pentru anul 

2017 sunt:  În cadrul Programului Granturi mici pentru 

anul 2017 vor fi susţinute proiectele care vor contribui 

la promovarea îmbătrânirii active în baza priorităţilor: 

Prioritatea I. Participarea vârstnicilor  

Prioritatea II. Servicii pentru vârstnici 

 Prioritatea III. Oportunităţi economice pentru vârstnici 

Tipul activităţilor care pot fi prevăzute în cadrul 

proiectelor sunt următoarele: campanii, cursuri, 

concursuri, târguri, simpozioane, festivaluri, forumuri, 

seminare, traininguri, mese rotunde, expoziții, dezbateri, consultări, congrese, conferinţe, 

schimburi de experienţă bilaterale şi multilaterale, participări la evenimente internaţionale, întâlniri 

oficiale, crearea de site-uri şi de reţele de comunicare, realizarea unor emisiuni radio şi 

televizate, activități de re-integrare socială, cluburi, activități sportive, activități culturale-artistice, 

de cercetare precum şi alte acţiuni similare consacrate domeniului de îmbătrânire activă.  

 Procesul de aplicare:  Dosarul poate fi depus până la data de 14.07.2017,ora 16.00 la 

Cancelaria Ministerului Muncii, Protecției Sociale și Familiei, mun. Chişinău, str. V.Alecsandri 1. 

Dosarul depus la Cancelaria Ministerului trebuie să includă: 

a) Formularul de solicitare a finanţării (anexa nr.1); b) Bugetul detaliat al programului/proiectului; 

c) CV-ul organizației; d) CV-ul coordonatorului de proiect; e) Declaraţia de imparţialitate (anexa 

nr.2); f) Dovada existenţei contribuţiei proprii din partea beneficiarului de cel puţin 20% din 

valoarea totală a proiectului; g) Statutul şi certificatul de înregistrare fiscal şi actele adiţionale 

după caz; i) Dovada existenţei surselor de finanţare oferite de terţi, alte forme de sprijin financiar 

ferm din partea unor terţi; j) Alte documente considerate relevante. 

Detalii pe: http://www.mmpsf.gov.md/ro/content/ministerul-muncii-protectiei-sociale-si-familiei-dat-

start-inscrierilor-pentru-programul-de 

Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale și Familiei a dat start 

înscrierilor pentru Programul de Granturi mici 2017 în 

domeniul îmbătrânirii active 

Pro  Acţiune 

Valoarea grantului oferit:  Pentru 

finanţarea proiectelor aprobate de către 

membrii Comisiei de examinare, din 

Bugetul de Stat este alocată suma de 100 

mii lei.   

Proiectele înaintate spre finanţare vor avea 

o durată maximă de implementare de 10 

luni. 
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 În cadrul unei conferințe naționale, care s-a desfășurat la Chișinău vineri, 26 mai 2017, a 

fost lansat primul studiu privind inegalitățile în Republica Moldova.  

Studiul ”Inegalităţile în Republica Moldova: Provocări şi oportunităţi” a fost elaborat în cadrul 

Proiectului „Inițiativa comună de promovare a oportunităților egale”,  implementat de către 

Fundaţia Est-Europeană şi Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare. 

 Potrivit autorilor, scopul studiului este de a 

analiza egalitatea de șanse în R. Moldova și de a 

identifica potențialele diferențe în bunăstare. Cercetarea 

a cuprins trei domenii cheie (nivelul de tai, sănătate, 

piața muncii) și a vizat cinci grupuri vulnerabile: femei, 

tineret, persoane în etate, persoane de etnie Romă și 

persoane cu dizabilități. 

 În ce privește nivelul de trai autorii constată că 

ratele sărăciei absolute precum și profunzimea sărăciei 

absolute pentru grupurile vulnerabile nu sunt mai mari în 

comparație cu aceiași indicatori pentru populația generală. Lacunele curente în metodologia de 

măsurare a sărăciei şi datele pentru sărăcie trebuie luate în considerare cu rezerve, or în anul 

2017 BNS va furniza date privitor la sărăcie după o metodologe nouă, care ne va da o imagine 

mai precisă. Indicatorii ”condiții de trai” și ”acces la utilități” arată că pentru grupurile ţintă 

condițiile de trai sunt mai precare și, totodată, că aceste grupuri au acces mai redus la utilități.  

 În domeniul sănătăţii autorii au constatat că pe parcursul ultimilor ani persistă un nivel 

scăzut de acces a persoanelor cu dizabilități şi persoanelor în etate la serviciile medicale. 

Cauzele majore sunt barierele de infrastructură, atitudine şi accesibilitate geografică.  Totodată 

se constată că plăţile informale pentru serviciile medicale constituie un fenomen în ascendență şi 

afectează toate grupurile vulnerabile, în special femeile. De notat că aproximativ 30% dintre 

respondenţii unui sondaj cu privire la starea sănătății au declarat că nu dispun de asigurare 

obligatorie de asistenţă medicală, o bună parte dintre aceștia fiind tineri: femei şi bărbaţi cu 

vârste cuprinse între 16-29 de ani.  

  În ce privește ocuparea forţei de muncă situația privind grupurile vulnerabile a rămas 

practic neschimbată în ultimii cinci ani, în timp ce inegalităţile din perspectiva calităţii ocupării 

(munca în agricultura de subzistență și munca informală) au crescut. Autorii au constatat, de 

asemenea, că recenta reformă a sistemului de pensii a constituit un pas important care poate 

contribui la creșterea ocupării persoanelor în etate, însă, fără intervenții complementare, aceasta 

presupune riscuri pentru unele grupuri specifice cum ar fi femeile de vârstă pre-pensionară din 

zonele rurale. 

  Atât studiul „Inegalităţile în Republica Moldova: Provocări şi oportunităţi”, cât și conferința 

națională cu același generic, sunt parte a Proiectului „Inițiativa comună de promovare a 

oportunităților egale”,  implementat de către Fundaţia Est-Europeană şi Centrul Parteneriat 

pentru Dezvoltare cu suportul Agenției Elvețiene pentru Dezvoltare și Cooperare, Guvernului 

Suediei și a Ministerului Afacerilor Externe a Danemarcei (DANIDA). 

Proiectul s-a derulat în perioada decembrie 2015 – mai 2017. 

Sursa: http://eef.md/index.php?pag=news&id=931&rid=1162&l=ro#sthash.m0xRTN1z.dpuf  

Primul studiu privind inegalităţile în Republica Moldova  

a fost lansat la Chișinău  

Pro  Acţiune 



Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei lansează Premiul Național pentru vârstnicii de 60 

de ani și peste, care au realizat performanţe deosebite în domeniul cultural-artistic, tehnico-

ştiinţific, civic, medicină, antreprenoriat, agricultură, educație, sport, tehnologii informaționale, etc. 

  Dosarul va conține: 

• numele, prenumele candidatului/ei; 

• denumirea completă a instituţiei/persoanei care înaintează dosarul la concurs confirmată prin 

semnătură (ştampilă); 

• materialele care demonstrează succesele și 

realizările în domeniile specificate; 

• curriculum vitae; 

• copia buletinului de identitate a participantului/ei; 

• o scrisoare de recomandare. 

 Premiul Național pentru vârstnici este instituit de către 

Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei și se 

acordă cu prilejul Zilei internaționale a persoanelor 

vârstnice. Câștigătorilor li se va înmâna Diplome de confirmare a titlului de Laureat al Premiului 

pentru vârstnici şi un premiu bănesc. 

 Dosarele pot fi expediate la adresa: 

 Ministerului Muncii, Protecției Sociale și Familiei 

 str. Vasile Alecsandri 1, Chișinău,  

cu mențiunea ”Concursul național de acordare a Premiului Național pentru vârstnici”.  

  

Pentru mai multe detalii, vă 

îndemnăm să apelați la 

numerele de telefon: 022 269 

364, 022 269 365, 022 269 

366 sau pe email: 

maria.gincu@mmpsf.gov.md  

 

Regulamentul concursului 

poate fi descărcat de pe 

pagina web a Miniserului 

Muncii, Protecției Sociale și 

Familiei: http://

www.mmpsf.gov.md/ro/

content/anunt-concurs-de-

acordare-premiului-national-

pentru-varstnici-cu-genericul-

pentru-o-viata 

Anunţ: Concurs de acordare a Premiului Naţional pentru 

vârstnici, cu genericul - ”Pentru o viaţă activă la orice vârstă” 

Pro  Participare P A G I N A  6  

Doritorii de a participa la concurs pot 

expedia dosarele lor până la data de 1 

septembrie 2017.  

Comisia de examinare va analiza dosarele 

participante la concurs şi va nominaliza 

premianţii până la data de 22 septembrie 

2017. 



 La 17 mai 2017 în cadrul Asociaţiei 

Surzilor din Republica Moldova a avut loc 

sesiunea de informare a persoanelor cu 

dizabilităţi de auz privind Serviciul Naţional Unic 

pentru Apelurile de Urgenţă la 112.  

 Apelarea numărului 112 reprezintă o cale 

rapidă de a comunica cu dispeceratele de 

urgenţă atunci când este nevoie. 

 

 

 

 

 

 

 Buletinul Informativ „Pro Accesibiltate, Pro 

Incluziune, Pro Democrație”  acum şi în versiune audio, 

acesta devenind uşor accesibil şi persoanelor 

nevăzătoare. 

 

 Începând cu numărul trecut puteţi asculta versiunea 

audio a buletinului informativ de luni pînă vineri la orele 

09.30 , 13.30 , 17.30 , 21.30, la Radio Vision 

www.radiovision.ucoz.ro  

 www.radiovision.ucoz.ru  

Acesta e un post de radio pe internet. 

Sonorizarea acestuia se face în bază de voluntariat. 

Sesiune de informare a persoanelor cu dizabilităţi de auz 

privind Serviciul Naţional Unic Pentru Apelurile de Urgenţă 

112 din Republica Moldova 

Pro  Servicii 

Buletinul Informativ „Pro Accesibiltate, Pro Incluziune, Pro 

Democraţie”  acum şi în versiune audio 
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 A.O. ”Verbina” a încheiat studiul privind necesitatea introducerii în procesul de 

învățământ a manualelor adaptate, pentru copiii cu dizabilități intelectuale  

 Pornind de la convingerea ca toți copiii pot învăța indiferent de forma de sprijin de care 

au nevoie, AO ”Verbina” promovează procesul de incluziune în învățământul de masa a 

elevilor cu dizabilități intelectuale prin dezvoltarea unui model de educație incluzivă care 

presupune creșterea gradului de participare la învățare cu reducerea excluziunii. 

 În acest sens, echipa proiectului „Dezvoltarea modelului de educație incluzivă pentru 

copiii cu dizabiltăți intelectuale severe”, a organizat în perioada februarie-aprilie 2017 întâlniri, 

mese rotunde, ședințe de consultare cu cadrele didactice, părinții copiilor cu dizabilități, 

specialiști din cadrul Serviciului de Asistență Psihopedagogică, masteranzi de la facultățile de 

profil, care și-au putut exprima părerea vis-a-vis de necesitatea și importanța introducerii în 

procesul de învățământ a manualelor adaptate, pentru copiii cu dizabilități intelectuale.  

 Astfel, timp de 3 luni am consultat mai mult de 200 persoane din următoarele instituții 

de profil: 

Liceul Teoretic ”Miguel de Cervantes” din Chișinău  

Gimnaziul „Nicolae H. Costin” din Chișinău 

Scoala auxilara nr.7 din Chișinău 

Liceul Teoretic "Mihail Sadoveanu" din Chișinău 

Gimnaziul "Decebal" din Chișinău 

UPS ”Ion Creanga”, Catedra de Psihopedagogie speciala  

 Serviciul Asistență Psihopedagogică (SAP) – orașele Chișinău, Căușeni, Stefan-Voda, 

Bălți, Sângerei 

Liceul Teoretic ’’Dimitrie Cantemir’’ – rl. Sângerei 

Liceul Teoretic ,,Olimp’’ – rl. Sângerei 

Gimnaziul ’’Anton Crihan’’- rl. Sângerei 

Gimnaziul ’’Valentin Mereniuc’’- rl. Sângerei sat. Bilicenii Vechi 

Școala primară ’’Grigore Vieru’’ – rl. Ștefan-Voda 

Gimnaziu ’’Mihai Eminescu’’-rl. Ștefan-Voda sat. Antonești 

Școala internat slab văzători mun. Balți 

Asociația Logopezilor - Chisinau 

Școala primară ”Spiridon Vangheli” din mun. Bălți  

Asociația Obștească «SOS AUTISM» mun. Chisinau. 

După aplicarea și analiza rezultatelor chestionarelor urmează să valorificăm toate sugestiile și 

ideile propuse cu referire la complexitatea conținutului manualelor, prin elaborarea unui raport 

care va elucida necesitatea acestora.  

Acest eveniment face parte din ciclul de consultări organizate de AO “Verbina” cu pedagogii și 

părinții copiilor cu dizabilități intelectuale realizate în cadrul proiectului „Dezvoltarea modelului 

de educație incluzivă pentru copiii cu dizabiltăți intelectuale severe” , susținut financiar de către 

AO Reprezentanța IM Swedish 

Development Partner. 

 Sursa: http://www.verbina.org/

index.php?

AO ”Verbina” a încheiat studiul privind necesitatea introducerii în procesul de 

învăţământ a manualelor adaptate, pentru copiii cu dizabilităţi intelectuale 

Pro  Accesibilitate 

Modelul de educaţie 

incluzivă care presupune 

creşterea gradului de 

participare la învăţare cu 

reducerea excluziunii. 



 Asociația tineretului ucrainean din Republica Moldova „Zlagoda” a invitat tinerii motivați, în 
vârstă de 13-20 ani, să participle la Seminarul „Alfabetizarea digitală - utilizarea tehnologiilordigi-
tale și a resurselor Internet de către tineri pentru rezolvarea problemelor comunității”. 

 În cadrul seminarului aceştia au putut afla mai multe despre responsabilitate digitală; 

 siguranța informației personale online;  

rolul mediului digital în edificarea unei societăți echitabile;  

participarea și implicarea voluntară a tinerilor în rezolvarea problemelor comunitare prin interme-
diul platformelor web și alte subiecte interesante. 

  Participanții au avut posibilitate să facă cunoștință cu activitățile  Centrul de Excelență în 
Domeniul TIC “Tekwill”,în cadrul căruia s-a desfășurat activitatea. 

  Seminarul a avut loc în data de 20 mai 2017, la  Centrul de Excelență în Domeniul TIC 
“Tekwill”, Chișinău.  

  Menționăm că, activitatea a fost realizată în cadrul Programului de Granturi 2017, cu su-
portul financiar oferit de Ministerul Tineretului şi Sportului, în parteneriat cu Asociația Națională a 
Companiilor din Domeniul TIC și cu suportul Agenției Statelor Unite pentru Dezvoltare Inter-
națională (USAID) și Guvernului Suediei prin intermediul Agenţiei Suedeze pentru Dezvoltare şi 
Cooperare Internaţională (Sida) în cadrul Proiectului "Dezvoltarea Centrului de Excelență în Do-
meniul TIC Tekwill". 

Sursa: http://www.mts.gov.md/content/tinerii-sunt-invitati-sa-participe-la-seminarul-alfabetizarea-
digitala-utilizarea 
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La 20 mai tinerii au participat la seminarul  

„Alfabetizarea digitală - utilizarea tehnologiilor digitale și 
a resurselor Internet de către tineri pentru rezolvarea 

problemelor comunității” 

Pro  Participare 



 Keystone Moldova are deosebita plăcere să o 

felicite pe Veronica Rotaru (manager Locuința protejată 

Fălești), care anul acesta a câștigat Premiul de 

Recunoaștere a Persoanelor de Suport Profesioniste, 

oferit de Rețeaua Americană de Resurse și Opțiuni 

Comunitare (ANCOR - American Network of Community 

Options and Resources). 

 Dragă Veronica, mulțumim pentru suport și 

implicare! Să aveți cât mai multe realizări frumoase în 

domeniul incluziunii sociale a persoanelor cu dizabilități! 

 Mai jos puteți să citiți despre nominalizarea și premiul Veronicăi Rotaru: 

”Veronica este persoană de suport profesionistă de trei ani și lucrează în Locuința protejată din Fălești, un 

serviciu de tip comunitar creat pentru 6 persoane cu dizabilități care au fost dezinstituționalizate din 

instituții rezidențiale mari. Este un loc provocator pentru orice persoană de suport. Nominalizată de 

Nicolae Ciocan, Veronica a câștigat premiul internațional de recunoaștere a persoanelor de suport 

profesioniste pentru anul 2017. Nicolae a nominalizat-o pe Veronica în baza succeselor pe care le-a 

obținut în incluziunea socială a unui tânăr.  

Tânărul are 36 de ani, 33 dintre care i-a trăit în diverse 

instituții rezidențiale. Visul lui era să aibă un loc de muncă 

pentru a-și câștiga banii proprii. Veronica a făcut un mare 

efort pentru a stabili relații cu persoanele din comunitate și a 

reușit să-i găsească un loc de muncă potrivit. Continuare pe 

http://www.nationaladvocacycampaign.org/sites/default/files/

news/recognizingexcellence_2017compressed.pdf  

Rețeaua americană de Resurse și Opțiuni Comunitare este 

o asociație națională, ce reprezintă mai mult de 1 200 de 

prestatori privați. Prestatorii privați acordă servicii de suport 

pentru traiul în comunitate și angajare în câmpul muncii 

pentru peste 800 000 de persoane cu dizabilități. ANCOR 

pledează pentru rolul crucial pe care prestatorii privați îl joacă în susținerea și îmbunătățirea vieții 

persoanelor cu dizabilități și familiilor lor.  Premiul de recunoaștere a persoanelor de suport profesioniste 

este oferit de ANCOR celor ce întruchipează valorile Campaniei Naționale de Advocacy ANCOR. 

Persoanele nominalizate sunt evaluate în conformitate cu succesele obținute în oferirea de suport 

persoanelor cu dizabilități în construirea rețelelor sociale și implicare în participare comunitară și 

capacitatea de a pleda pentru drepturile persoanelor cu dizabilități.   

Sursa: http://www.keystonemoldova.md/ro/news-and-events/article.php?id=242 

Premiul de Recunoaștere a Persoanelor de Suport 
Profesioniste, câștigat de managerul Locuinței protejate 

Fălești 

Pro  Implicare 
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Din 2007, ANCOR apreciază munca 

persoanelor de suport profesioniste şi 

acordă Premiul de Recunoaștere a 

Persoanelor de Suport Profesioniste 

pentru munca exemplară în 

promovarea incluziunii în comunitate 

şi participare deplină la viaţa 

comunităţii a multor persoane cu 

dizabilităţi intelectuale, de dezvoltare 

ş.a.   



 Ministerul Sănătății şi Rețeaua organizațiilor neguvernamentale, care oferă asistență 

persoanelor în etate sau bolnave,  vor semna, în premieră, un acord de colaborare. Scopul 

cooperării este de a dezvolta, la nivel național, serviciile integrate de îngrijiri la 

domiciliu.  Decizia a fost luata astăzi în cadrul unei mese rotunde, la Ministerul Sănătății.  

 În Republica Moldova sunt înregistrate aproximativ o mie de organizații specializate în 

prestarea serviciilor comunitare, dintre care doar 30 sunt active.  Ministerul Sănătății vrea să 

ajute aceste instituții să depășească dificultățile pe care le întâmpină în procesul de acordare a 

serviciilor medicale şi sociale la domiciliu.  

  „Până în prezent nu a existat o comunicare eficientă între organizațiile respective și 

autoritățile din domeniul sănătății.  Consider că anume această 

situație a stagnat dezvoltarea serviciilor comunitare integrate la 

nivel național.  O cooperare bună între Ministerul Sănătății și 

organizațiile neguvernamentale din domeniu va spori accesul 

bătrânilor şi bolnavilor la îngrijiri sociale şi medicale la 

domiciliu. În același timp, vom putea monitoriza  calitatea 

serviciilor comunitare prestate şi soluționa rapid problemele 

care periclitează dezvoltarea acestora”, a declarat ministrul 

Sănătății, Ruxanda Glavan.  

  Reprezentanții organizațiilor neguvernamentale își doresc o conlucrare mai eficientă cu 

instituțiile medicale şi administrațiile publice locale. Ei speră că parteneriatul cu Ministerul 

Sănătății va contribui la consolidarea cooperării la nivel local, în domeniul acordării îngrijirilor la 

domiciliu. 

  „Asistența comunitară integrată prevede o cooperare strânsă între medicul de familie, 

asistentul medical şi asistentul social. În prezent, în localitățile unde nu activează organizații 

neguvernamentale specializate în acordarea asistenței medico-socială bătrânilor şi bolnavilor, 

această colaborare nu există. În condițiile respective, pacienții nu beneficiază de  servicii 

comunitare calitative”, a precizat Tamara Adaşan, președintele Rețelei organizațiilor 

neguvernamentale în domeniul îngrijirilor la domiciliu. 

 Sursa: http://www.ms.gov.md/?q=stiri/servicii-ingrijiri-medico-sociale-domiciliu-vor-fi-create-

nivel-national 

Servicii de îngrijiri medico-sociale la domiciliu 

vor fi create la nivel național 
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În prezent, reţeaua acordă 

asistenţă medicală şi socială la 

domiciliu pentru cel puţin  60 

de mii de persoane.  



Centrul de Informare și Documentare privind Drepturile Copilului anunță concurs de constituire a unui 

grup de adolescenți ce va cerceta opiniile semenilor despre cum se respectă drepturile copilului în 

Republica Moldova și va contribui la administrarea Platformei Copiilor. Scopul Platformei este de a face 

opinia copiilor cunoscută publicului, în special profesioniștilor, autorităților și organizațiilor, etc. ce 

lucrează cu și pentru copii.  

Printre sarcinile principale ale grupului de copii vor fi: 

elaborarea şi utilizarea instrumentelor interactive în mediul online pentru a colecta opinii diferite de la 

semeni despre respectarea drepturilor 

oferirea informațiilor accesibile tuturor copiilor despre drepturile lor. 

Fiind membru al acestui grup vei învăța mai multe despre: 

ce sunt drepturile copilului şi cine sunt responsabilii de asigurarea acestora; 

care sunt principalele probleme/ provocări întâlnite de copii în diferite medii în Moldova; 

ce trebuie să întreprindă profesioniștii și autoritățile pentru a îmbunătăți respectarea şi protecţia 

drepturilor copilului; 

cum se realizează o cercetare; 

cum să faci fotografii și video calitative; 

cum să utilizezi rețelele sociale pentru a colecta informații și promova mesaje, etc. 

Grupul de copii va fi constituit pentru o perioadă de 2 ani și se va convoca în timpul vacanțelor școlare 

în ateliere de lucru a câte 2-3 zile fiecare. În perioada dintre ateliere, participanții vor avea de realizat 

sarcini ce țin de informarea colegilor, studierea situației în propriile comunități, documentarea foto și 

video, redactarea textelor etc. 

Cine poate deveni membru al grupului? 

Fete și băieți: cu vârsta cuprinsă între 13-18 ani; din sat sau oraș; din sudul, nordul sau centrul 

Moldovei; de orice naționalitate, etnie, religie și limbă vorbită; cu orice reuşită şcolară; din familii 

numeroase, cu părinți acasă, cu părinți plecați peste hotare, monoparentale sau fără părinți, etc.; ce au 

acces la internet acasă, la școală sau la bibliotecă, etc.; ce au cunoștințe și abilități de bază de utilizare 

a calculatorului; ce sunt motivaţi să se implice voluntar. 

Dacă ești interesată/interesat să faci parte din grup, completează formularul. După încheierea etapei de 

înscriere, te vom contacta pentru anunțarea rezultatelor. 

Date de contact:  

 

Irina Gușan, Comunicator CIDDC  

Tel: (022) 747813; 716598; 744600. Mob:068 499746;  

Facebook: facebook.com/platformacopiilor/  

Email: platformacopiilor[@]gmail.com  

 

Sursa: www.monitor.drepturilecopilului.md 

Devino membru al unui grup de adolescenți ce va cerceta cum sunt respectate 

drepturile copilului  

Pro  Cercetare P A G I N A  1 2  

CIDDC este o organizaţie 

non-guvernamentală ce are o 

experienţă de peste 15 ani în 

promovarea drepturilor 

copilului. Echipa centrului 

este convinsă că cei care ştiu 

cel mai bine cum se respectă 

drepturile copilului sunt chiar 

copiii. 



 Centrul de Instruire în 

Domeniul Sănătății 

Reproductive (CIDSR) a lansat 

un poster tematic privind 

drepturile la sănătatea sexuală 

și reproductivă a femeilor cu 

dizabilități din Moldova. 

 Amintim că CIDSR a 

lansat recent și un raport 

privind Analiza situațională a 

problemelor cu care se 

confruntă femeile și fetele cu 

dizabilități ale aparatului 

locomotor din Moldova în 

exercitarea drepturilor și 

sănătății sexuale și 

reproductive. 

  El a scos la iveală șirul 

de lacune din sistemul medical 

și cel legat de barierele privind 

accesibilitatea și percepția 

socială a femeilor cu nevoi 

speciale.  

 De asemenea, raportul 

a pus accent pe necesitatea 

consolidării angajamentelor 

internaționale și celor legate de 

implementarea politicilor 

naționale privind acest 

domeniu. 

 Raportul integral îl 

puteți găsi la: 

https://www.sanatateafemeii.md/wp-content/uploads/2016/10/Raport_Evaluare-DSR-persoane-cu-

dizabilitati_FINAL_27.02.17.pdf 

 

Sursa: http://motivatie.md/

index.php? 

Lansarea posterului tematic privind drepturile la 

sănătatea sexuală și reproductivă a femeilor cu 

dizabilități din Moldova 

Pro  Drepturi 
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Drepturile sexuale și reproductive sunt drepturi fundamentale ale 

omului deja recunoscute atât de cadrul legislativ, standardele şi 

acordurile pe plan internaţional, cât şi de cele regionale şi naţionale. 

Acestea includ dreptul la autonomie şi autodeterminare, dreptul 

fiecăruia de a lua decizii informate în mod liber şi de a avea 

controlul asupra propriului corp. 
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 „Edificarea unui „pod de comunicare” proactivă – demers pentru incluziunea socială a persoanelor cu 

dizabilități de auz”. 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 . 

Redactori:  Ion Ciobanu şi Mariana Ţîbulac-Ciobanu 

Chişinău - 2016 

 

 

 

 

„Abilitate versus Dizabilitate – de la înțelegere spre eliminarea discriminării și incluziunea socială a persoanelor cu 

dizabilități auditive și de vedere”. Acest proiect este realizat de Alianţa Centrelor Comunitare de Acces la Informaţie şi 

Instruire din Republica Moldova (Alianţa INFONET), în parteneriat cu Asociaţia Surzilor din Republica Moldova şi Centrul 

Naţional de Informare şi Reabilitare a Asociaţiei Nevăzătorilor din Moldova, cu suportul financiar al Programului Egalitate şi 

Participare Civică al Fundaţiei Soros-Moldova. Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a 

Fundaţiei Soros-Moldova. 

 Programul Egalitate şi Participare Civică al Fundaţiei Soros-Moldova urmăreşte să sporească eficienţa aplicării 

Legii cu privire la asigurarea egalităţii, în parteneriat cu organizaţiile societăţii civile şi instituţiile publice, şi să contribuie la 

promovarea egalităţii şi diversităţii.  

Persoana de contact: Ana Coreţchi, Directoare de Program,  e-mail: acoretchi@soros.md  

Telefon de contact: (+373 22) 27-00-31.  

 

 

Acest buletin a fost elaborat cu suportul informativ AOPD în cadrul Proiectului „Parteneriate pentru incluziunea persoanelor cu 

dizabilități”, implementat de Alianța Organizațiilor pentru Persoanele cu Dizabilități în cadrul Programului „Inițiativă Comună de 

Promovare a Oportunităților Egale” implementat de Fundația Est Europeană și Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare din 

resursele acordate de Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare, Guvernul Suediei și de Ministerul Afacerilor Externe 

al Danemarcei/DANIDA și al proiectului  „Advocacy pentru incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități de auz”, 

implementat de de Alianța INFONET, în parteneriat cu Asociația Surzilor din Republica Moldova, cu suportul financiar al 

Ambasadei Finlandei la București.  

Opiniile exprimate aparțin autorilor și nu reflectă neapărat punctul de vedere al donatorilor. 

 

Chişinău 2017 


