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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 în cadrul Proiectului „Abilitate versus Dizabilitate – de la înțelegere spre eliminarea discriminării și
incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități auditive și de vedere”, implementat de 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
și al 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.
Opiniile exprimate aparţin autorilor şi nu reflectă neapărat punctul de vedere al donatorilor.
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Bunele practici ale Norvegiei în dezvoltarea și adaptarea locurilor
de muncă pentru persoanele cu dizabilități vor fi aplicate și în
Republica Moldova
O delegație formată din viceministrul Muncii, Protecției Sociale și Familiei, Anastasia Oceretnîi, reprezentanți ai autorităților publice locale din raionul Cahul, municipiul Chișinău și Bălți, precum și ai Congresului Autorităților Locale
din Moldova au efectuat o vizită de studiu în orașul Bergen din Norvegia.
Timp de 5 zile participanții au analizat bunele practici ale Norvegiei în dezvoltarea și adaptarea locurilor de muncă
pentru persoanele cu dizabilități, reabilitarea profesională și angajarea acestora în câmpul muncii. Oficialii au vizitat
companii municipale care prestează diverse tipuri de servicii, cum ar fi: spălătorie, ambalarea fructelor și a unor
echipamente de alimentare, de amenajare a spațiilor verzi, de petrecere a timpului liber și de prelucrare a lemnului.
În aceste companii sunt antrenate persoane cu dizabilități, atât mentale, cât și fizice.
De asemenea, organizațiile date oferă servicii de reabilitare profesională pentru această categorie de persoane,
fiind ulterior angajate prin intermediul Agenției Norvegiene de Angajare (NAV) în câmpul muncii. Astfel, se realizează o legătură strânsă între municipalitate, companii și persoanele cu dizabilități.
”În contextul reformării sistemului rezidențial din Moldova, experiența Norvergiei va fi aplicată pentru a consolida
relațiile de cooperare între instituțiile psihoneurologice care se află în subordinea ministerului și autoritățile responsabile pentru angajarea în câmpul muncii a persoanelor cu dizabilități mentale odată dezinstituționalizate”, a
declarat Anastasia Oceretnîi.
Totodată, viceministrul a subliniat că în perioada următoare în cele 3 zone pilot (c. Brînzeni, r-nul Edineț și mun.
Bălți) urmează a fi create locuri de muncă adaptate pentru persoanele cu dizabilități și asigurată reabilitarea lor
profesională.
Vizita de studiu s-a desfășurat în perioada 15-20 august 2016 și a avut drept scop sensibilizarea partenerilor din
Norvegia asupra efortului depus de Republica Moldova în asigurarea incluziunii sociale a persoanelor cu dizabilități
și a drepturilor persoanelor cu dizabilități din instituțiile rezidențiale la trai în comunitate.
Vizita a fost organizată de compania MAKS în cadrul proiectului finanțat de Ministerul Afacerilor Externe al Regatului Norvegiei ”Entrance project extension – Increase employment of a marginalised group”. Proiectul se implementează în baza Memorandului de înțelegere semnat în 2014 între Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei
al Republicii Moldova și Ministerul Afacerilor Externe al Regatului Norvegiei privind cooperarea în domeniul incluziunii sociale a persoanelor cu dizabilități.
Sursa: http://www.mmpsf.gov.md/ro/content/bunele-practici-ale-norvegiei-dezvoltarea-si-adaptarea-locurilor-demunca-pentru-persoanele
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Promovarea limbajului mimico-gestual din Republica
Moldova prin diferite tematici
Tema „Bucătăria” în limbajul mimico-gestual din Republica Moldova

Sursa: http://www.infonet.md/?p=1246
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Parcarea ca dovadă de civilizare. Șoferii cu probleme
locomotorii își doresc practicile UE și în Moldova
Conducătorii auto cu probleme locomotorii din Republica Moldova vor ca toate edificiile de menire publică,
fie că sunt de stat sau private, să aibă locuri de parcare special amenajate.
Pentru aceasta, ar trebui preluate practicile europene, unde șoferul în scaun rulant nu se simte discriminat atunci
când urcă la volan...
În Chișinău, locurile de parcare pentru șoferii cu probleme locomotorii pot fi numărate pe degete. Conducătorii auto în cârjă sau în scaun rulant spun că le este foarte greu să-și parcheze mașina. „La două centre
comerciale sunt indicatoare care arată că locurile sunt destinate șoferilor în scaun rulant, iar la un alt centru comercial aceste locuri sunt amenajate cu bare speciale care se încuie. Când vine mașina, paznicul permite accesul”, ne
spune Igor Meriacre, directorul Asociației „Motivație”, un ONG care apără persoanele cu dizabilități locomotorii.
Potrivit lui, Moldova trebuie să preia practicile europene în privința persoanelor cu dizabilități. „Polonia,
bunăoară, a modificat legislația privind accesibilitatea persoanelor cu nevoi speciale încă pe când nu ratificase Convenția ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități (CDPD). Deja în 2003, când am fost pentru prima dată în
această țară, am văzut locuri de parcare marcate cu simbolul scaunului cu rotile. Niciun alt șofer nu are voie să parcheze pe aceste locuri și nimeni nu încălcă legislația, căci amenda este foarte mare”, adaugă Igor Meriacre.
Într-adevăr, Polonia are reguli foarte stricte în acest sens, dar și permisive față de șoferii cu nevoi speciale.
Astfel, portalul Europa.eu menționează că, în Polonia, „deținătorii unui tichet de parcare pentru persoanele cu dizabilități pot să nu respecte (dacă dau dovadă de o extremă prudență) mai multe semne de circulație:„circulație interzisă în ambele sensuri”; „acces interzis autovehiculelor, cu excepția motocicletelor”; „acces interzis motocicletelor”;
„parcare interzisă” etc.
Condiții egale pentru toți cetățenii UE
În prezent, statele Uniunii Europene au transpus în legislația națională prevederile CDPD, document ratificat
în anul 2011 de aceste țări. Odată cu ratificarea, aceste state și-au luat angajamentul să respecte drepturile persoanelor cu nevoi speciale și să ia „măsuri adecvate pentru a le asigura acestor persoane accesul, în condiţii de
egalitate, la mediul fizic, transport, informaţie şi mijloace de comunicare, inclusiv la tehnologii şi sisteme informatice
şi de comunicaţii, precum şi la alte facilităţi şi servicii deschise sau furnizate publicului, atât în zonele urbane, cât şi
rurale...”.
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În România,
potrivit Europa.eu,
cel puțin 4% din numărul total al locurilor de parcare, dar
niciodată mai puțin
de două locuri, din
apropierea serviciilor
publice sau din parcările organizate
sunt adaptate, rezervate și marcate cu
semne recunoscute
pe plan internațional
pentru persoanele
cu dizabilități.
De asemenea, administratorul responsabil de distribuirea locurilor de parcare pe domeniul public alocă în
mod gratuit spații de parcare persoanelor cu dizabilități care au nevoie de ele în apropierea locuinței și depun o cerere în acest sens.
Și în Lituania, pe drumurile publice și în parcări, locurile de parcare rezervate persoanelor cu dizabilități sunt marcate
cu simbolul scaunului cu rotile.
În Portugalia, locurile de parcare rezervate persoanelor cu dizabilități sunt marcate cu simbolul scaunului cu
rotile, cu simbolul unei femei însărcinate sau cu cel al unei femei care ține un copil în brațe. În această țară, unele
autorități locale creează locuri de parcare rezervate în apropierea locuințelor persoanelor cu dizabilități.
Legislaţia UE asigură participarea persoanelor cu dizabilităţi la viaţa comunităţii. Carta drepturilor fundamentale a UE stipulează că „Uniunea recunoaște şi respectă dreptul persoanelor cu dizabilităţi de a beneficia de măsuri care să le asigure autonomia, integrarea socială şi profesională, şi
participarea la viaţa comunităţii”.
În Chișinău, doar în faţa a
câtorva centre comerciale
sunt locuri de parcare pentru
șoferii cu dizabilităţi.
Articol realizat de Asociaţia
Presei Independente (API) cu
suportul financiar al National
Endowment for Democracy
(NED).
Citiţi „Obiectiv European” pe
pagina web www.api.md
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Copiii de vârstă școlară din familii social vulnerabile vor primi
ajutoare materiale
Familiile nevoiașe cu copii de vârstă școlară vor beneficia de ajutoare financiare unice, în ajunul începerii noului an
școlar. În acest sens, au fost alocate 10,0 mln lei din sursele Fondului Republican de susținere socială a populației,
parte componentă a bugetului de stat și 5,6 mln.lei, din mijloacele Fondului municipal Chişinău de susţinere socială a
populaţiei.
Stabilirea beneficiarilor din rândul copiilor de vârstă școlară din republică se va efectua în comun cu instituțiile de
învățământ locale și comisiile obștești pentru evaluarea necesităților de acordare a ajutoarelor materiale, pe lângă
primăriile localităților respective. În mun. Chișinău, circa 8000 copii vor beneficia de ajutoare unice în valoare de 700
lei.
Alocațiile vor fi acordate prin intermediul fondurilor locale de susținere socială a populației, care vor stabili mărimea
acestor ajutoare prin deciziile consiliilor de administrație.
Menționăm că în anul 2015, peste 27 mii de familii defavorizate cu copii de vârstă școlară au beneficiat de ajutoare
materiale unice, suma totală fiind de 14,7 mln. Lei.
Sursa: http://www.mmpsf.gov.md/ro/content/copiii-de-varsta-scolara-din-familii-social-vulnerabile-vor-primi-ajutoaremateriale
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A fost lansată platforma de ghidare în carieră pentru tineri
www.CarieraMea.com Află ce profesie ți se potrivește!
La 3 august curent, viceministrul educației Elena Cernei a participat la lansarea platformei online pentru
ghidarea și orientarea profesională a copiilor și tinerilor –CarieraMea.com
Site-ul le oferă elevilor din țară, cu vârsta între 11 și 18 ani, oportunitatea de a lua decizii bine informate privind
viitorul parcurs profesional.
În deschiderea evenimentului doamna vicemimistru a precizat că la moment se impune o amplă reformă
educațională care ar aduce ca noutate, activitatea de consiliere și orientare școlară privind cariera, începând chiar
din ciclul primar:” Ministerul Educației a constituit un grup de lucru care elaborează cadrul de referință a Curriculumului Național în conformitate cu necesitățile beneficiarilor iar educația antreprenorială este una prioritară.Consilierea și orientarea în carieră devine un instrument principal în dezvoltarea și afirmarea personalității
fiecărui tânăr și alegerea corectă a profesiei conform aspirațiilor, dorințelor și cunoștințelor sale”.
Totodată, Elena Cernei a menționat că portalul web Cariera Mea este un proiect unic, pentru că s-a născut
din ideile venite de la tineri și a fost dezvoltat tot cu ajutorul tinerilor pentru a le oferi oportunitatea de a lua decizii
corecte și bine informate. „ Felicitări tuturor tinerilor şi copiilor care vor avea o sursă eficientă de informare prin acest
portal, căci doar un om informat este protejat şi direcţionat strategic corect”, a adăugat sursa citată.
Dafina Gercheva, coordonator rezident al Organizației Națiunilor Unite și reprezentant permanent al PNUD
Moldova, a precizat că mai bine de 1/3 din populația aptă de muncă a Republicii Moldova muncește peste hotare
încercând să-și găsească opotunități mai bune de angajare: ” Trebuie să ne unificăm eforturile pentru a ne asigura
că potențialul și forța de muncă din Republica Moldova este valorificată și consolidată pentru a face uz de ea în cea
mai bună măsură. Tinerii au nevoie de o ghidare adecvată și de un sfat potrivit privitor la ce educație, deprinderi și
abilități ar avea nevoie pentru a primi locul de muncă dorit”.
Portalul a fost dezvoltat de MiLab (Laboratorul de Inovații Sociale al PNUD Moldova și al Centrului de
Guvernare Electronică), Centrul Republican pentru Copii și Tineret ARTICO împreună cu un grup de inițiativă format
din elevi, studenți și mai mulți voluntari,
cu sprijinul financiar al PNUD. ARTICO
s-a angajat să preia portalul și să asigure dezvoltarea lui pe termen lung.
Sursa:

http://edu.gov.md/ro/

content/afla-ce-profesie-ti-se-potrivestefost-lansata-platforma-de-ghidarecariera-pentru-tineri
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Asociaţia „MOTIVAŢIE” din Moldova selectează beneficiari
pentru Proiectul ”Angajează abilitatea”
În urma lansării Proiectului ”Angajează abilitatea”, Asociaţia
“MOTIVAŢIE” din Moldova (AMM) anunţă începutul procesului de
selecţie a persoanelor cu dizabilităţi, care ar dori să devină beneficiari ai proiectului menţionat.
Persoanele selectate vor beneficia de diverse activități prin
care vor acumula informații relevante despre drepturile lor pe piața
muncii, vor dobîndi cunoştinţe de redactare a unui CV și a unei scrisori de motivare, își vor îmbunătăți abilităţile de prezentare la un interviu de angajare etc.
Totodată, în dependență de competențele persoanelor și de
locurile de muncă disponibile pe piața muncii din Republica Moldova, beneficiarii vor fi ajutați șă
urmeze, la necesitate, cursuri de instruire profesională. Pentru toată perioada de derulare a
proiectului persoanele cu nevoi speciale vor beneficia de suport din partea specialiștilor AMM,
pentru identificarea unui loc de muncă potrivit.
Persoanele eligibile pentru Proiectul ”Angajează abilitatea” sunt femei și bărbați cu dizabilitate fizică, cu vîrsta cuprinsă între 18 - 45 de ani, din municipiul Chișinău și zona de Centru a
Republicii, care posedă abilități de autonomie personală, cel puţin studii medii generale / de
specialitate și motivație înaltă de a obține un loc de muncă.
Dosarele de participare pentru procesul de selecţie, vor conţine CV-ul persoanei şi o scrisoare de motivare, care vor fi expediate la adresa de e-mail: office@motivation-md.org sau pe
adresa poștală: str.Victoriei 1A, or.Vadul lui Vodă, MD-2046, pînă la data de 5 septembrie.
Pentru informaţii suplimentare, ne puteţi contacta zilnic, de la ora 9.00 pînă la ora 17.00, la
numărul de telefon: 0 22 66 13 93.
Sursa: http://motivatie.md/index.php?pag=news&id=1060&rid=946&l=ro#sthash.T2WCtgL9.dpuf

Concursul “Mini-Grant” de ONG-ul “Education Moldova”
Cu prilejul noului an scolar incurajăm elevii si profesorii sa participe la concursul mini-grant oferit de Education
Moldova. Data limita pentru depunerea formularului este data
de 25 a fiecarei luni; pana la data de 15 a urmatoarei luni
sunt anuntate rezultatele. Succese!!
Condiții de Participare:
Vă invităm să ne trimiteți o descriere a proiectului pe care doriți să-l realizați. Propunerea
trebuie redactată în format Word.
Echipa de implementare a proiectului trebuie să cuprindă cel puțin 3 persoane. O prezentare scurtă a membrilor echipei D-voastră este necesară.
Descrierea comunității căreia se adresează proiectul și a problemei educaționale pe care
doriți să o abordați.
Acțiunile concrete pe care echipa D-voastră dorește să le întreprindă.
Rezultatele pe care doriți să le obtineți sau efectele pe care doriți să le creați.
Sursa: www.educationmoldova.org/minigrant/
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Doi câştigători ai concursului naţional la tema drepturilor omului
vor vizita Geneva
Până pe data de 12 septembrie a.c. puteți depune dosare la Concursul naţional de articole/reportaje
şi emisiuni la tema drepturilor omului în Republica Moldova, cu accent pe îndeplinirea angajamentelor
asumate de autorităţi în cadrul exerciţiului internaţional - Evaluarea Periodică Universală (EPU). Concursul este organizat de API şi Centrul pentru Jurnalism Independent și este destinat jurnaliştilor de la toate
instituţiile mass-media naţionale şi locale/regionale din R. Moldova: posturi de radio şi televiziune, ziare,
site-uri/portaluri informaţionale.
Ce este EPU? EPU este un mecanism creat în cadrul Consiliul ONU pentru Drepturile Omului,
acum zece ani, prin intermediul căruia are loc evaluarea politicilor publice în domeniul drepturilor omului
din ţările lumii. Scopul EPU este de a contribui la eliminarea tuturor formelor de discriminare şi de a determina autorităţile statelor membre ONU să respecte angajamentele în domeniul drepturilor omului, asumate
în faţa altor ţări. În cadrul sesiunii a XIX-a a Consiliului ONU pentru drepturile omului (2012), Moldova a
fost inclusă, pentru prima dată, în acest exerciţiu internaţional. În toamna anului 2016, autorităţile Moldovei vor raporta în faţa ONU despre situaţia drepturilor omului din ţara noastră şi despre felul cum au fost
realizate timp de patru ani cele 122 de angajamentele asumate în acest domeniu.
Condiţiile concursului
- Jurnaliştii sunt îndemnaţi să publice/difuzeze articole/reportaje şi emisiuni bine documentate la tema
drepturilor omului şi a angajamentelor internaţionale ale Moldovei, asumate în cadrul EPU; vor fi acceptate materialele publicate/difuzate în perioada martie – septembrie 2016;
- Jurnaliştii interesaţi vor trimite la concurs cel mult trei articole şi/sau reportaje/emisiuni, cu indicarea
instituţiei mass-media unde au fost publicate şi a datei publicării, şi CV-ul actualizat al autorului;
- Dosarele la concurs vor fi transmise la adresele de e-mail: api@api.md şi ion.mazur@api.md sau la adresa: mun. Chişinău, str. Bucureşti 41/5, MD-2012, cu menţiunea: Concurs: Evaluarea Periodică Universală
Notă: Par ticipanţii la concur s vor pr ezenta r epor tajele şi emisiunile audio/video pe un CD la sediul
API sau vor trimite link-uri la materialele publicate/difuzate, asigurându-se ca acestea să fie accesibile.
- Termenul limită de acceptare a materialelor la concurs – 12 septembrie 2016, ora 17.00.
Juriul şi criteriile de evaluare
Materialele câştigătoare vor fi selectate de un juriu, din componenţa căruia vor face parte jurnalişti
şi experţi în domeniul drepturilor omului, în baza următoarelor criterii de evaluare:
relevanţa materialelor realizate faţă de tematica anunţată;
impactul articolului/reportajului/emisiunii asupra problemei;
documentarea subiectului şi lucrul cu sursele de informaţie/
relevanţa surselor (experţi naţionali şi internaţionali, ONG-uri,
cetăţeni simpli, autorităţi, etc.); acurateţea şi veridicitatea faptelor; separarea faptelor de opinie; imparţialitatea; dreptul la replică; limbajul coerent.
Notă: În cazul egalităţii punctelor acordate de juriu candidaţilor, participarea la trainingul „Cum monitorizăm eficient
angajamentele Moldovei de îmbunătăţire a politicilor publice în
domeniul drepturilor omului?”, organizat de API şi CRD la 4
martie 2016, va fi considerat un avantaj.
Vizita în Geneva
În calitate de premiu, doi câştigători ai concursului vor beneficia de o vizită de documentare în Geneva (Elveţia), pe data de 4 noiembrie a.c., la sesiunea Consiliului ONU pentru drepturile omului, în cadrul
căreia autorităţile Republicii Moldova vor prezenta raportul de realizare a recomandărilor EPU.
Pentru informaţii suplimentare: tel.: (22) 22 09 95, 068 983 983, persoană de contact – Ion Mazur.
Concursul se desfăşoară în cadrul proiectului ”Promovarea drepturilor omului, toleranţei şi diversităţii prin mass-media”, implementat de API cu suportul financiar al Civil Rights Defenders.
Sursa: http://www.civic.md/concursuri/33980-concurs-doi-castigatori-ai-concursului-national-la-temadrepturilor-omului-vor-vizita-geneva.html#sthash.CmFb49TD.dpuf
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Consiliul pentru prevenirea şi eliminarea discriminării şi asigurarea egalităţii
și Institutul de Politici Publice anunță lansarea Concursului de fotografii cu
tematica nediscriminării
Concursul este adresat celor pasionați de fotografie care au dorința și ambiția de a reda un mesaj vizual
puternic în scopul prevenirii și combaterii discriminării în baza criteriilor de: rasă, culoare, naţionalitate, origine etnică,
limbă, religie sau convingeri, sex, vârstă, dizabilitate, opinie, apartenenţă politică sau orice alt criteriu similar,
contribuind astfel la crearea unei societăți bazate pe principiile egalității, nediscriminării, diversității, toleranței,
incluziunii și lipsei de prejudecăți.
Condițiile concursului: Fiecare participant poate înscrie maxim 3 fotografii realizate în format digital.
Acestea vor fi expediate prin e-mail sau transfer, în format digital, cu o dimensiune minima de 2400 pixeli. Nu se
accepta fotografii tipărite sau în format panoramic. Titlurile fotografiilor digitale trebuie sa conțină numele fotografului
și denumirea imaginii.
Fotografiile câștigătoare vor fi premiate, expuse și promovate pe paginile web ale organizatorilor, precum și
în cadrul expozițiilor ce urmează a fi organizate în toamna anului curent, la Chișinău și în regiunile
țării. Organizatorii acceptă modificările digitale ale fotografiei, daca acestea sunt necesare în exprimarea mesajului.
Organizatorii concursului Consiliul pentru prevenirea şi eliminarea discriminării şi asigurarea egalităţii și Institutul de
Politici Publice nu vor percepe taxa de înscriere, asumându-și costurile competiției.
Concursul este adresat tuturor doritorilor de a participa atât din țară, cât și din afara ei.
Data limită până la care se accepta trimiterea fotografiilor este 21 septembrie 2016, miercuri, ora 18:00.
Înscrierea se va face prin e-mail la adresa maria_stratan@ipp.md sau allacodreanu@gmail.com . Mesajul
trebuie să conțină: numele/prenumele autorului, localitatea, maxim 3 fotografii, denumirea, comentariile fotografiilor
nu sunt obligatorii și pot fi incluse după necesitate, la discreția autorului. Drepturile de autor ale tuturor fotografiilor
înscrise trebuie să fie deținute de participantul la concurs. Prin înscrierea la concurs participanții își exprimă
consimțământul și permit organizatorilor de a folosi fotografiile înscrise în concurs, pentru promovarea în materialele
de vizibilitate, paginile web sau în presă a concursului.
La rândul său organizatorii, se angajează să respecte dreptul moral al fiecărui autor, precum dreptul la
paternitate, dreptul la nume și dreptul la respectarea integrității creației. Participanții la concurs se angajează să nu
afecteze drepturilor altor persoane. Mai multe informații despre concurs, dar și despre activităţile de eliminare a
discriminării și asigurarea egalității găsiți pe www.egalitate.md sau la numărul de telefon: 022 27-67-85.
NOTĂ: Concursul este realizat în cadrul campaniei de informare al proiectului ”Consolidarea capacității
sistemului național din Republica Moldova în vederea combaterii fenomenului de discriminare prin intermediul
participării societății civile” realizat de către IPP în parteneriat cu Consiliul pentru prevenirea şi eliminarea
discriminării şi asigurarea egalităţii din Republica Moldova. Proiectul este susținut financiar de către Uniunea
Europeană prin Instrumentul European pentru Democrație și Drepturile Omului și cofinanțat de către Fundația SorosMoldova. Sursa: http://www.egalitate.md/index.php?pag=news&id=832&rid=1356&l=ro#sthash.GOe13hcP.dpuf
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Protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu
dizabilităţi psiho-sociale şi intelectuale discutate din nou
la Chişinău
„Noi

nu

avem

dreptul

să

decidem asupra vieţii noastre, suntem
percepuţi

ca

oameni

lipsiţi

de

capacităţi de a înţelege şi acţiona
raţional”

–

este

reprezentantului

unui

afirmaţia
grup

al

persoanelor cu dizabilităţi care au
participat astăzi la dialogul informal
„Eu sunt important! Drepturile mele
contează!”
Preşedintele Consiliului pentru
prevenirea şi eliminarea discriminării şi asigurarea egalităţii, Ian Feldman, prezent la eveniment
confirmă că: „deşi ţara noastră dezvoltă tot mai multe servicii pentru persoanele cu dizabilităţi şi vine
cu acţiuni concrete pentru incluziunea socială a acestora, statistica Consiliului pentru egalitate spune că
anume aceste grupuri sunt cel mai des discriminate în cîmpul muncii, în accesul la bunuri şi servicii sau
învăţămînt. Societatea noastră încă nu acceptă faptul că dizabilitatea este doar o chestiune de perceptie.
Fiecare om poate face anumite lucruri, lucruri pe care altii nu le pot face. Apăraţi-vă drepturile! Fiţi voi
înşivă, noi vă susţinem!”
Evenimentul s-a desfăşurat cu participarea reprezentenţilor misiunilor diplomatice, oficiali ai
agenţiilor ONU, ai Guvernului şi societăţii civile, dar şi ai grupurilor reprezentative ale persoanelor cu
dizabilităţi psiho-sociale şi intelectuale din Bălţi, Soroca, Ungheni, Orhei, Cimişlia, Cahul şi Chişinău.
Fiind primul eveniment de acest fel organizat pînă acum, vine să evidenţieze necesitatea persoanelor cu
dizabilităţi de a fi tratate corect, precum şi faptul că stigma şi prejudecăţile nu-şi mai au locul într-o
societate modernă.
Organizatorii

evenimentului

fost

Înaltului

Oficiul

au

Comisar

ONU pentru Drepturile Omului,
Organizaţia Mondială a Sănătăţii,
în

parteneriat

cu

Asociaţia

SOMATO.
Sursa:http://www.egalitate.md/
index.php?
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În atenţia bolnavilor de astm şi nu numai Cea mai mare salină din țară s-a deschis la Cahul
Cea mai mare salină din Republica Moldova s-a deschis la Cahul. Aceasta are o suprafaţă de 120 de
metri pătraţi şi o capacitate de 100 de persoane, scrie dincahul.md.
Medicii spun că procedurile de acolo vor fi utile, în special, pentru cei care suferă de boli ale căilor respiratorii, dar
şi de alergii. Aerul sărat este şi o bună metodă de prevenire a răcelei.
O procedura durează până la trei ore, iar pentru a simţi efectul deplin a tratamentului sunt necesare 23 de şedinţe.
O oră în salină costă 30 de lei, două ore – 50 de lei, iar pentru procedurile de trei ore va trebui să achitaţi 70 de lei.
Copiii cu vârste de până la 14 ani vor beneficia de o reducere de 50%..
Calităţile terapeutice ale aerului din saline se datorează în mare parte aerosolilor. Aceştia sunt particule foarte fine
de minerale cu efect curativ, care plutesc în aer, fiind uşor de inhalat. Sursa aerosolilor din saline sunt chiar pereţii
de sare ai peşterilor.
Inhalarea lor tratează o serie întreagă de probleme produse de stres, precum tulburările de somn şi anxietatea.
Specialiştii spun că este necesară o cură de minimum două săptămâni pe an pentru ca tratamentul să fie eficient,
iar rezultatele să se menţină pentru lung timp.
Tratamentul în saline este foarte bun pentru cei cu astm, inclusiv pentru copiii care suferă de această boală. Mersul la saline poate scădea frecvenţa crizelor în timpul cărora pacientul simte că se sufocă.
Aceste crize survin pe fondul inflamaţiilor de la nivelul căilor respiratorii, care se îngustează şi produc senzaţia de
lipsă de aer. Aerosolii din interiorul salinelor sunt formaţi în special din ioni de sodiu care, atunci când sunt inhalaţi,
calmează inflamaţiile şi contribuie la refacerea mucoaselor căilor respiratorii. Totuşi, specialiştii avertizează că
acest tip de terapie nu poate înlocui tratamentul clasic pentru astm.
Terapia la saline nu este recomandată persoanelor care suferă de tuberculoză pulmonară, de micoze pulmonare
sau de cancer la plămâni. Dacă suferi de boli contagioase va trebui să le tratezi înainte de a merge la salină. De
asemenea, sunt contraindicate tratamentele balneare în saline dacă ai crize de angină pectorală, epilepsie, dacă
suferi de claustrofobie sau dacă eşti însărcinată.
Salinele artificiale înlătură stresul
În unele oraşe au fost amenajate
saline artificiale. Pentru accesul în
aceste centre nu este nevoie de
trimitere din partea medicului, iar
şedinţele se plătesc pe oră. Beneficiul principal al expunerii la aerul
din interior constă în faptul că
înlătură stresul.

Sursa: http://unimedia.info/stiri/cea-mai-mare-salina-din-tara-s-a-deschis-la-cahul-120521.html
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Premierul Pavel Filip a demarat procesul de reformare a sistemului
de pensii
Prim-ministrul Pavel Filip a semnat decizia de aprobare a conceptului de reformă a sistemului actual de pensii, un proces de schimbare complex, care va pune accent pe echitatea
socială.
Premierul a avut o serie de consultări cu
membrii grupului de lucru pentru elaborarea reformei sistemului de pensii din Republica Moldova. Din componenţa acestuia fac parte reprezentanți ai Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale
şi Familiei, ai Casei Naţionale de Asigurări Sociale, ai patronatelor, ai sindicatelor, ai partenerilor de dezvoltare, ai sectorului asociativ, precum
şi experţi în domeniu. Pavel Filip a solicitat Ministerului Muncii Protecției Sociale și Familiei să
continue consultările, pornind de la conceptul dat și să elaboreze împreună cu partenerii sociali
și de dezvoltare, precum și cu specialiștii în domeniu, legislația necesară reformei, astfel încât
aceasta să poată intra în vigoare de la 1 ianuarie 2017.
Totodată, Premierul a cerut grupului de lucru ca în baza elaborării noii legislații cetăţenilor să le fie garantat dreptul la un trai decent la bătrâneţe şi să fie excluse inechităţile sociale
dintre diferite categorii de beneficiari de pensii.
”Noi am demarat în ultimele șase luni reforme importante pentru Republica Moldova în
mai multe domenii. Cele mai multe se regăsesc în Foaia de Parcurs. Dar trebuie să ținem cont
că aceste reforme trebuie să fie suportabile și echitabile, mai ales pentru categoriile social vulnerabile. Nu facem experimente pe oameni, ci legi bune pentru oameni”, consideră Primministrul Pavel Filip.
Conceptul de reformă a sistemului de pensii prevede, între altele, reducerea inechităților
din sistemul de pensii şi racordarea la principiile de asigurări sociale, crearea unui sistem de
pensii atractiv, cu un nivel sporit al beneficiilor, asigurarea unei guvernanțe transparente și cu
capacități consolidate de administrare a sistemului de pensii.
În urma analizei efectuate, membrii grupului de lucru au identificat trei probleme majore:
inechitatea în stabilirea pensiei între diferite categorii de cetățeni, nivelul redus al beneficiilor și
faptul că sistemul de pensii nu este sustenabil.
În opinia specialiştilor, dacă sistemul de pensii nu va fi reformat, decalajul dintre câștigurile persoanelor și pensiile lor va crește.
Nivelul pensiei, pentru toți cetățeni, indiferent de statutul lor, trebuie să corespundă contribuțiilor achitate. Grupul de lucru a apreciat că nu este echitabil ca pensia unor categorii să
constituie 75% din salariul mediu, pe când la marea majoritate a pensionarilor această rată de
înlocuire este de trei ori mai mică, de doar 26% raportat la salariul mediu.
În măsura în care reformele și capacitățile bugetare vor permite, beneficiile pensionarilor
se propun a fi majorate nu doar prin indexarea anuală, ci și prin instituirea valorizării venitului
asigurat, cu recalcularea pensiilor, precum și instituirea concomitentă a pensiei de bază.
Toate aceste deziderate pot fi realizate prin asigurarea funcționării unui sistem de pensii
sustenabil, în primul rând din punct de vedere financiar. Astfel, urmează să fie create condiţii
pentru creşterea numărului de contribuabili şi lărgirea bazei impozabile inclusiv prin combaterea
fenomenului achitării salariilor în plic.
Potrivit datelor statistice, în Republica Moldova sunt 679.877 de pensionari.
Sursa:
http://www.gov.md/ro/content/premierul-pavel-filip-demarat-procesul-de-reformaresistemului-de-pensii
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Cine sunt cei trei sportivi care vor reprezenta
Moldova la Jocurile Paralimpice
La ediția din anul acesta a Jocurilor Paralimpice din Rio de Janeiro, Republica Moldova va fi reprezentată
de trei sportivi. Aceștia sunt Larisa Marinenkova, Oxana Spătaru și Alexandru Covaleov. Jocurile Paralimpice se
vor desfășura în perioada 7-18 septembrie 2016, la RIO de Janeiro.
Jocurile Paralimpice au fost organizate pentru prima dată la Londra, în 1948, fiind o competiţie pentru sportivii care au avut de suferit în urma războiului. Acum, Olimpiada le permite sportivilor cu dizabilităţi să concureze.
Este vorba despre persoane cu dizabilităţi motorii, care au suferit amputări, persoane cu deficienţe de văz şi chiar
cu paralizie cerebrală.
La ediția din Londra în 2012, Ștefan Roșca si Larisa Marinencova au reprezentat Republica Moldova. Ștefan Roșca s-a clasat pe locul 9 la proba de powerlifting. Larisa Marinencova si Stefan Roșca au fost singurii reprezentați ai Moldovei la Jocurile Paralimpice de la Londra. Pentru performanța de la Londra, Ștefan Roșca și antrenorul său au primit de la Guvern câte 20 de mii de euro.
Larisa Marinenkova, power lifting

Născută în 1969, a reprezentat Moldova la Jocurile Paralimpice de la Londra, a terminat pe locul
al optulea în finala de powerlifting, categoria
67,5 kg, după ce a ratat toate cele trei încercări
de 77 kg pe halteră.

Spătaru Oxana, atletism, împingerea ghiulelei

Născută în 1997, Oxana a absolvit anul acesta
liceul, iar acum se pregătește de Jocurile Paralimpice.

Covaleov Alexandru, înot

A participat la campionatul Deschis din Berlin,
care s-a petrecut de pe 6 până pe 12 iunie în
Berlin. Evoluția lui Alexandru din acest campionat i-a permis calificarea pentru Jocurile Paralimpice din Rio de Janeiro.
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„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
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. 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 Corețchi, Directoare de Program, e-mail: acoretchi@soros.md
Telefon de contact: (+373 22) 27-00-31.

„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

Această publicație este realizată în cadrul proiectelor:
„Abilitate versus Dizabilitate – de la înțelegere spre eliminarea discriminării și incluziunea socială a persoanelor
cu dizabilități auditive și de vedere”, implementat de 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,
„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.
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