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Circa 80 de mașini, conduse de persoane cu
deficiențe de auz, vor participa la Marșul
Timp de două zile în mai multe localități din țară s-a desfășurat Marșului Automobilistic „#noisuntem – Nedescriminare, Accesibilitate, Incluziune”. Evenimentul s-a desfășurat în cadrul proiectului
„Advocacy pentru incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități de
auz”, iar numarul mașinilor a fost de circa 80 de unități, care au fost
conduse de persoane cu dizabilități de auz. În Chișinău marșul a început la ora 9:00, pe traseul str. Vasile Alecsandri, 1 – Primăria municipiului Chișinău; la Ialoveni participanții au pornit de Primăria Ialoveni – Vadul lui Vodă.
De la Bălți, automobilele au pornit de dimineață în direcțiile Briceni,
Edineț, Râșcani, Drochia, Soroca, Florești, Fălești, Sîngerei, Orhei,
Vadul lui Vodă.
De la Cimișlia participanții au pornit spre Hîncești, tot aici sunt așteptate și automobilele din Vulcănești, Comrat, Ceadîr-Lunga, Cimișlia, Cahul, Cantemir, Leova.
De la primăria Anenii Noi au pornit mașinile din Ștefan Vodă, Căușeni și Anenii Noi în continuare deplasându-se spre Vadul lui Vodă.
Totodată automobilele din Rîbnița, Dubăsari, Grigoriopol, Tiraspol,
Thighina s-au adunat în fața Primăriei din Criuleni, în continuare deplasându-se spre Cricova (sens giratoriu) și Vadul lui Vodă.
La 24 septembrie, marșul s-a desfășurat pe următoarele trasee:
de la Vadul lui Vodă, baza de odihnă Relaxar, până la Chișinău în
Piața Marii Adunări Naționale.
Traseul prin Chișinău va cuprinde străzile Calea Orheiului – strada Studenților – bulevardul
Moscova – strada Kiev – strada Tudor Vladimirescu – bulevardul Grigore Vieru – strada Albișoara – bulevardul Iuri Gagarin – bulevardul Decebal – bulevardul Dacia – METRO2 – bulevardul Dacia – strada Ciuflea – bulevardul Ștefan cel Mare și Sfînt – Piața Marii Adunări Naționale.
Evenimentul se desfășoară în cadrul Zilelor Persoanelor cu Dizabilități Auditive în Republica
Moldova și vine să atragă atenția politicienilor, autorităților publice locale și centrale asupra problemelor comunității, dar și pentru a focaliza atenția, a identifica problemele și propunerile pentru politici sociale orientate pe necesitățile persoanelor cu deficiențe de auz, în vederea aprofundării drepturilor și
consolidării eforturilor
de incluziune socială.
Sursa:
http://
www.realitatea.md/
cica-80-de-masini-conduse-depersoane-cudeficiente-de-auz-vor-participa-lamarsul-automobilistic
-contradiscriminarii_45634.html
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Marsul Automobilistic #noisuntem în imagini

Pro Democraţie

Flash Mob-ul #noisuntem în imagini

Pro Democraţie
PAGINA

5

Ziua uşilor deschise la Asociația Surzilor din Moldova
Trăiesc într-o lume în care sunetele lipsesc parţial sau chiar în totalitate, dar se bucură de fiecare clipă trăită. Este vorba de persoanele cu dizabilităţi de auz, a căror zi internaţională este marcată la 25 septembrie. Cu acest prilej, la Asociaţia Surzilor din Republica Moldova (ASRM) are
loc Ziua uşilor deschise. În cadrul evenimentului, publicul larg se poate informa despre activitatea ce o desfăşoară persoanele cu dizabilităţi auditive din Moldova, relatează Radio Moldova Actualităţi.
Evenimentul face parte din şirul de acţiuni organizate pe parcursul săptămânii curente de ASRM
şi Alianţa „Infonet”, cu prilejul marcării Zilelor persoanelor cu dizabilităţi auditive în Republica Moldova. Aceste acţiuni au scopul de a le promova drepturile şi de a informa societatea despre viaţa
lor de zi cu zi.
La sediul ASRM sunt organizate mai multe expoziţii,
dar şi concursuri cu participarea persoanelor cu dizabilităţi auditive.
Tot aici va avea loc şi concertul „Noi suntem”, cu participarea artiştilor amatori,
persoane cu dizabilităţi de
auz din Moldova şi Ucraina. Şirul acţiunilor se va
încheia cu o serată festivă,
cu participarea membrilor
de onoare a ASRM.
Mai multe detalii despre
eveniment vezi pe:
http://www.infonet.md/?
p=1267
Sursa:
http://trm.md/ro/
social/ziua-usilor-deschisela-asociatia-surzilor-din-moldova/

Marți, 20 Septembrie 2016,
în Chişinău, s-a desfăşurat o Conferință de presă cu tema
„#noi suntem - Comunitatea surzilor din Republica Moldova marcheză Ziua Internațională a Persoanelor cu Dizabilități de Auz”.
Conferința de presă poate fi urmărită aici:
https://www.youtube.com/watch?
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Incluziunea socială și financiară a femeilor și fetelor cu dizabilități din
Moldova – subiect abordat la ședința Clinton Global Initiative
Rezultatele obținute de Keystone Moldova și Keystone Human Services în domeniul incluziunii
sociale a persoanelor cu dizabilități au fost relevate în cadrul ședinței plenare a Clinton Global
Initiative, care se desfășoară în perioada 19-21 septembrie 2016 la New York, SUA. Tamara
Andrieș, o tânără Auto-reprezentantă și Ludmila Jalbă, persoană de suport a grupului de Autoreprezentanți din Fălești, au participat la eveniment și au susținut discursuri despre viața
femeilor și a fetelor cu dizabilități în R. Moldova.
Invitația de a participa la eveniment a venit în urma unui angajament luat în 2013 de către
Keystone Human Services în fața Clinton Global Initiative: „Dizabilitatea: Incluziunea Socială și
Financiară a Femeilor și Fetelor”. Angajamentul presupune îmbunătățirea incluziunii sociale și
financiare a femeilor și fetelor cu dizabilități în SUA și Europa de Est, inclusiv Republica Moldova.
”Datorită Keystone Human Services, prin angajamentul asumat față de Clinton Global Initiative,
familia mea este un exemplu viu că viața în comunitate poate fi responsabilă social, viabilă financiar, practică și liberă. Este corect să faci acest lucru pentru persoanele cu dizabilități, familiile lor, și pentru comunități. După ani de pledoarie și eforturi comune, sunt mândră să vă
comunic că legislația Moldovei tratează în măsură egală și cu demnitate toate persoanele, atât
cu abilități, cât și cu dizabilități. Incluziunea socială se referă mai ales la femeile și tinerele, care
încă suferă prea des de dubla discriminare”, a declarat Ludmila Jalbă, care este și părinte al
unei fetițe cu dizabilități.
Tamara Andrieș a vorbit despre experiența ei de viață, ca tânără cu dizabilități, dar și ca Autoreprezentantă, care învață să lupte pentru drepturile ei. „Eu învăț cum să-mi revendic dreptul la
muncă. În prezent sunt în căutarea unui loc de muncă. Merg la reprezentanții autorităților publice și la angajatori, discut cu semenii care au reușit în acest sens. Visul meu este să fiu angajată și să nu depind totalmente de familia mea. Visez să-mi pot ajuta părinții exact așa cum o
fac și ei pentru mine. Vreau ca oamenii sa înțeleagă că și persoanele cu dizabilități au abilități,
că suntem parte a societății, și avem aceleași drepturi ca ceilalți”, a concluzionat tânăra.
Vă invităm să le urmăriți discursurile aici: http://livestream.com/CGI/AnnualMeeting/
videos/136286622 (min. 52). Fondată în 2005 de către președintele Bill Clinton, Clinton Global
Initiative, o inițiativă a Clinton Foundation, întrunește lideri mondiali pentru a crea și implementa soluții inovative pentru cele mai stringente
provocări
ale
lumii.
https://
www.clintonfoundation.org/clinton-globalinitiative
Sursa:http://www.civic.md/stiri-ong/34260incluziunea-sociala-si-financiara-a-femeilor-sifetelor-cu-dizabilitati-din-moldova-subiectabordat-la-sedinta-clinton-globalinitiative.html#sthash.7s4wvLvB.dpuf
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Precizare privind activitatea instituțiilor de învățământ
special pentru copiii cu deficiențe de auz
Ca urmare a nemulțumirilor exprimate de unii membri ai societății civile, Ministerul Educației vine
cu anumite precizări privind activitatea instituțiilor de învățământ special din Republica Moldova
pentru copiii cu deficiențe de auz.
Pentru implementarea Strategiei de dezvoltare a educației pentru anii 2014-2020 (aprobată prin
HG nr. 944 din 14 noiembrie 2014) și conform Programului de dezvoltare a educaţiei incluzive în
Republica Moldova pentru anii 2011-2020 (aprobat prin HG nr. 523 din 11.07.2011), Ministerul
Educației desfășoară evaluarea instituțiilor rezidențiale și instituțiilor de învățământ special, cu
scopul examinării posibilității de incluziune socio-educațională a copiilor plasați în asemenea tip
de școli. Evaluarea instituției nu presupune neapărat lichidarea instituției, așa cum afirmă unele
persoane.
În perioada 2011-2016 au fost evaluate Şcoala-internat specială pentru copii surzi şi hipoacuzici
(or. Cahul) și Şcoala-internat specială pentru copii hipoacuzici (s. Hârbovăţ, r-nul Călăraşi), iar
ca rezultat a fost luată decizia de a reorganiza aceste două instituții (nu de a le lichida).
Legea nr. 140 din 14 iunie 2013 privind protecţia specială a copiilor aflaţi în situaţie de risc şi a
copiilor separaţi de părinţi reglementează plasamentul planificat al copilului.
Ministerul Educație precizează că plasamentul planificat în școli speciale al elevului cu deficienţe
de auz se efectuează conform dispoziției autorității tutelare teritoriale, cu avizul autorității tutelare locale și numai în baza avizului pozitiv al Comisiei pentru protecția copilului aflat în dificultate,
având ca temei: decizia Comisiei de specialitate a Ministerului Sănătății, în baza indicaţiilor medicale pentru plasament în instituţia de învățământ specială; certificatul de dizabilitate; raportul
de evaluare al Serviciului de asistență psihopedagogică.
La admiterea în plasament se solicită cererea părinţilor/reprezentantului legal al elevului și fișa
de repartizare eliberată de Ministerul Educației /Organul local de specialitate în domeniul învățământului, care este însoțită de avizul Ministerului Muncii, Protecției Sociale și Familiei.
Ministerul Educației are ca obiectiv asigurarea accesului la instruire de calitate pentru TOȚI copiii, inclusiv pentru cei cu cerințe educaționale speciale. În această ordine de idei, Ministerul Educației a solicitat susținerea experților în domeniu, iar cu aportul lor, la sfârșitul lunii octombrie curent va fi definitivată Viziunea strategică privind dezvoltarea unui sistem de servicii educaționale
și de suport specializat pentru copiii cu dizabilități auditive și familiile acestora din Republica
Moldova. Menționăm că în Republica Moldova activează trei școli speciale pentru copii cu deficiențe de auz, două dintre care sunt în subordinea Ministerului Educației, iar una – în subordinea
municipiului Chișinău. În aceste școli își fac studiile 199 de copii. Pe parcursul anului de studii
2014-2015 au fost plasați în instituțiile de învățământ special pentru copii cu deficiențe de auz 5
elevi, iar în anul de studii 2015-2016 – 2 elevi.
Sursa:
http://edu.gov.md/ro/content/precizare-privind-activitatea-institutiilor-de-invatamantspecial-pentru-copiii-cu
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Un Nou Epizod din Opera ”Drumuri Urbane Europene” –
Instanța de judecată a obligat autoritățile municipale să asigure accesibilitatea străzii V.
Alecsandri și bl. C. Negruzzi pentru persoanele cu mobilitate redusă

La data de 19 septembrie 2016 Judecătoria sect. Buiucani, judecătorul Ciprian Valah examinînd cauza în contencios
administrativ, înaintată de A.O. CAJPD către Direcția Generală Transport Public și Căi de Comunicații și Institul Municipal de
Proiectări ”Chișinău Proiect” a adoptat Hotărîrea judecătorească (http://advocacy.md/…/Dispozitiv%20hot%C4%83r%C3%
AEre%20Alec…) prin care autoritățile municipale au fost obligate să introducă în proiectul de reparație capitală a str. V.
Alecsandrii și bl. C. Negruzii modificările corespunzătoare conform solicitărilor înaintate de către A.O.CAJPD și Asociația
”MOTIVAȚIE” prin Pretiția nr.02-115/1230 din 26.02.2016 (http://advocacy.md/…/Petitie%20Prim%C4%83ria%20mun.%
20Chi%C… ), și anume: Să fie prevăzută marcarea benzilor de circulație a persoanelor cu dizabilități în scaune cu rotile și
cărucioare mecanice din partea stîngă a benzii de circulație pietonală pe teren, drumuri pietonale și alei, conform cerințelor
pct. 3.5 din Codul Practic în Construcții CP C.01.02-2014; (pct. 1.2.3), Să fie prevăzută îngrădirea sectoarelor periculoase pe
căile de circulație a persoanelor cu dizabilități cu deficiențe de vedere și marcarea prin pavaj tactil pe trotuarele din preajma
trecerilor de pietoni, conform cerințelor pct. 3.5 (partea 2) și pct. 3.18 din Codul Practic în Construcții CP C.01.02-2014; (pct.
1.2.4), Să fie prevăzut marcajul căilor pietonale și rutiere pe rampe și teren, conform cerințelor pct. 3.6 din Codul Practic în
Construcții CP C.01.02-2014; (pct. 1.3.4) Să fie proiectate elemente de avertizare preventivă despre apropierea de obstacole
(scări, trecere de pietoni, marginea platformei) și a locurilor de intersecție, conform prevederilor art. 20 alin. (1) lit. c) din Legea
nr. 60 privind incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități și pct. 3.4, pct. 3.14 din Codul Practic în Construcții CP C.01.022014; (pct. 1.4.1) Să fie proiectate semafoarele cu sisteme de semnalizare sonoră și vizuală pe ambele părți ale străzilor, la
intersecțiile din preajma stațiilor de transport în comun și obiectelor de menire socială (pct. 1.5) Să fie prevăzută adaptarea
stațiilor mijloacelor de transport în comun la necesitățile persoanelor cu dizabilități, inclusiv marcarea prin pavaj tactil a spaţiilor
de acces spre uşa de intrare în mijlocul de transport, conform prevederilor art. 20 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 60 privind
incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități și pct. 4.8 al Recomandărilor CP D.02.11-2014 privind proiectarea străzilor şi
drumurilor din localităţi urbane şi rurale; (pct. 1.6.1) Să fie prevăzute benzile de circulație a pietonilor și persoanelor în scaune
cu rotile pe rampele de acces de transport și pietonale precum și lățimea benzilor accesului rutier la intrare, conform cerințelor
pct. 2.3 și pct. 2.5 din Tabelul 4.1 al Codului Practic în Construcții CP C.01.02-2014; (pct. 1.6.2)
Reamintim că celelalte solicitări înaintate prin petiția sus menționată au fost satisfăcute prin răspunsul Direcției
Generale Transport Public și Căi de Comunicații și Institutului Municipal de Proiectări ”Chișinău Proiect” nr. 06-2-678 din
15.04.2016 (http://advocacy.md/…/Directia%20Generala%20transport%20publ. După pronunțarea hotărârii judecătorești,
reprezentanta A.O. CAJPD în procesul de judecată, jurista Stajila Elena a declarat:”Consider că prin hotărârea respectivă
autoritatea judecătorească a făcut un pas important pentru asigurarea respectării angajamentelor asumate prin art. 9 din
Convenția ONU privind Drepturile Persoanelor cu Dizabilități. Mă bucură faptul că instanța de judecată este conștientă de
necesitatea respectării drepturilor persoanelor cu dizabilități”.
”În Republica Moldova asumarea angajamentelor de către autorități cu privire la respectare drepturilor persoanelor cu
dizabilități ce le revin ca urmare a ratificării Convenției ONU privind Drepturile Persoanelor cu Dizabilități (UNCRPD)se
efectuează deseori prin impunere, inclusiv pe cale judiciară. Hotărârea instanței din 19 septembrie 2016 este un exemplu
elocvent în acest sens. Deși asigurarea punerii în aplicare a prevederilor UNCRPD ține de competența autorităților publice și
nicidecum nu trebuie să fie asigurată doar prin acțiuni de litigare strategică realizate de Organizațiile Societății Civile”, a
constatat cu regret Vitalie Meșter, director executiv al CAJPD
Menționăm că din cauza nerespectării normativelor în construcții, ce țin de accesibilitatea drumurilor pentru
persoanele cu mobilitate redusă, la proiectarea și executarea lucrărilor de reparație capitală a străzilor nominalizate, autoritățile
publice locale vor fi nevoite să suporte cheltuieli suplimentare considerabile în vederea executării hotărârii judecătorești din 19
septembrie 2016.
Autor: Cenușa Olga, Coordonatoare Relații Publice CAJPD
Sursa: https://www.facebook.com/cajpd
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La CNAS a fost ogranizată prima ediţie a Galei Premiilor
Prima ediţie a Galei Premiilor în domeniul protecţiei sociale, ediţia
2016, şi-a desemnat învingătorii. Festivitatea a fost organizată de
Casa Naţională de Asigurări Sociale cu ocazia Zilei lucrătorului
din sfera protecţiei sociale a populaţiei.
Evenimentul a întrunit invitaţi cu nume sonore din domeniul protecţiei sociale, oficiali ai Parlamentului, Guvernului şi organizaţii
internaţionale.
Cuvinte de salut au fost adresate specialiştilor CNAS de către Gheorghe Brega, viceprimministru, Valentina Stratan, vicepreşedinte al Comisiei protecţie socială, sănătate şi familie a
Parlamentului Republicii Moldova, Stela Grigoraş, ministru al Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei. În luarea sa de cuvînt, Laura Grecu, Preşedinte CNAS a apreciat înalt realizările CNAS de-a
lungul celor 15 ani de activitate, punctînd cele mai majore realizări: crearea registrului evidenţei
individuale în sistemul public de asigurări scoiale de stat, implementarea sistemului informaţional “Protecţia Socială”, implementarea serviciului de raportare electronică, reorganizarea activităţii
CTAS în conformitate cu practicile internaţionale. “Este un motiv
în plus de a privi în urmă cu mîndrie şi de a scoate în vizorul tuturor realizările atinse de fiecare angajat în parte, precum şi de
întreag echipă a CNAS”, a mai spus Laura Grecu. Cu aplauze
au fost întîmpinaţi cei mai buni specialişti ai Casei Naţionale de
Asigurări Sociale, care s-au remarcat prin rezultate deosebite în
activitatea profesională pe parcursul anului 2016. La cele 9
nominalizări au fost desemnaţi următorii cîştigători: “Cel mai bun conducător de top al Aparatului
Central” – Svetlana Dascăl, şef direcţie generală audit intern;
- “Specialist performant în domeniul protecţiei sociale” – Inga Zubcov, consultant principal direcţia generală control şi aplicarea legislaţiei pentru drepturile sociale;
- “Debutantul anului 2016” – Maricica Popescu, specialist superior, direcţia generală plata drepturi sociale;
- “Specialist performant în domeniul drepturilor sociale” – Lidia Macriţcaia, şef secţie în cadrul
direcţiei calcul drepturi sociale, CTAS Bălţi;
- “Mentorul anului 2016” – Maria Vasiliţa, şef serviciu în cadrul direcţiei calcul drepturi sociale,
CTAS Ialoveni;
- “Cea mai bună idee inovativă a anului 2016” – Ludmila Bectoraş, şef adjunct al direcţiei generale plată drepturi sociale;
- “Specialist performant în domeniul contribuţiilor de asigurări
sociale” – Aliona Pascari, specialist principal, direcţia calcul
drepturi socile, CTAS Briceni;
- “Cel mai bun conducător de top al CTAS” – Tatiana Popescu,
şef CTAS sect. Ciocana, mun. Chişinău. Premiul de Excelenţă
în domeniul asigurărilor sociale de stat a fost înmînat de
Laura Grecu, Preşedinte al CNAS, Elenei Ţîbîrnă, şef-adjunct
direcţie generală audit intern;
La încheierea evenimentului Stela Grigoraş, ministru al Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, a
înmînat specialiştilor CNAS cinci diplome din partea Guvernului.
Sursa: http://cnas.md/libview.php?l=ro&idc=360&id=3951&parent=0
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Jurnaliștii sunt invitați să participe la Academia Drepturilor
Dacă ești jurnalist și vrei să înțelegi mai bine cum se simt persoanele cu dizabilități și alte grupuri vulnerabile în țara noastră, ce
înseamnă discriminarea și cum poți contribui la realizarea drepturilor acestor persoane, dacă vrei să fii certificat în domeniul drepturilor omului și să faci parte dintr-o rețea de profesioniști, atunci
înscrie-te la Academia Drepturilor Omului 2016.

Îți place să scrii
despre problemele sociale??
Aplică AICI!

Activitatea va include cinci module de instruire la teme legate
drepturile omului și nediscriminare, inclusiv exerciții practice în cadrul

de
cărora par-

ticipanții vor avea posibilitatea să utilizeze aparate pentru per- soanele cu dizabilități fizice
(scaune rulante, aparate pentru nevăzători), astfel ca să înțeleagă cum se descurcă acestea într-un
mediu neadaptat.
Modulele de instruire vor fi prezentate de experți naționali și internaționali. Evenimentul este
organizat de Oficiul Înaltului Comisar ONU pentru
Drepturile Omului (ONCHR) și Centrul de Investigații
Jurnalistice.
Acțiunea se va desfășura în perioada septembrie – decembrie 2016 (de două ori pe lună, în
zile de vineri). Primul modul de instruire va avea loc
pe data de 30 septembrie 2016.
În final va fi organizat un concurs de materiale
jurnalistice la teme legate de drepturile omului.

Câștigătorii vor fi selectați de un juriu, din care vor

face parte jurnalişti şi experți în domeniul drepturilor omului.
Doritorii de a participa la Academia Drepturilor Omului trebuie să transmită CV-ul actualizat
(cu date de contact incluse) și o
scrisoare de intenție la adresa electronică:
nataporubin@gmail.com.
Sursa:

http://investigatii.md/ro/

oportunitati/training/jurnalistii-sunt
-invitati-sa-participe-la-academiadrepturilor-omului
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Diplomă de gradul I pentru Asociaţia „MOTIVAŢIE”
Cu ocazia sărbătorii profesionale „Ziua lucrătorului din sfera
protecţiei sociale a populaţiei”, Guvernul Republicii Moldova a oferit
Asociaţiei „MOTIVAŢIE” din Moldova o Diplomă de gradul întîi,
pentru activitate prodigioasă, înalt profesionalism şi contribuţie substanţială la consolidarea, asigurarea funcţionalităţii şi dezvoltarea
sistemului de asistenţă socială.
Echipa Asociaţiei „MOTIVAŢIE” îşi exprimă recunoştinţa
pentru înalta apreciere şi se angajează să-şi desfăşoare activitatea,
astfel încît şi pe viitor să apere şi să promoveze drepturile şi abilităţile persoanelor cu dizabilităţi din ţară.
Sursa:

http://motivatie.md/index.php?
Apreciați pentru
suportul adus persoanelor cu dizabilități din RM

Devino membru al Asociației ”MOTIVAȚIE” din Moldova
pag=news&id=1060&rid=949&l=ro#.dpuf
Încă nu ești membrul unui
ONG?!
Asociația “Motivației” te
așteaptă la ei !

Asociația ”MOTIVAȚIE” din Moldova anunță înregistrarea persoanelor care
doresc să adere în calitate de membru al organizației.
Astfel, toți cei interesați, pot să transmită dosarele complete la adresa de email: valentina@motivation-md.org.

Pro Sănătate
PAGINA

Lista

12

medicamentelor compensate a fost extinsă

Toți copiii din țara noastră vor beneficia
de tratament compensat de către stat, de la
naștere și până la vârsta de 18 ani și nu cel
mult cinci ani cum este în prezent. De asemenea, lista medicamentelor compensate a fost
completată cu 65 de Denumiri Comune Internaționale. Decizia a fost luată de Consiliul
pentru medicamentele compensate, care s-a
reunit miercuri într-o ședință.
Așadar, lista medicamentelor compensate va conține în total 140 de Denumiri Comune Internaționale de preparate. Denumirea
Comună Internațională reprezintă denumirea
comună sau științifică a unui medicament și a
substanței active, așa cum este recomandată de Organizația Mondială a Sănătății. Preparatele
pot fi puse pe piață sub o denumire comercială, ce poate fi similară cu denumirea comună internațională a medicamentului respectiv, sau sub cea inventată de producător.
Cheltuielile statului
O altă noutate, dar și o premieră este că dreptul de a prescrie
medicamentele compensate nu-l va avea doar medicului de familie, ci pentru medicamenși pediatrul.
tele compensate
Lista completată a medicamentelor compensate urmează să fie publi- sunt de 550 de milicată în Monitorul Oficial și va intra în vigoare din data de 1 octombrie.
oane de lei.
Tot din 1 octombrie, pentru 20 de tipuri de boli, frecvent întâlnite
în practica medicului de familiei, tratamentele vor putea fi făcute în staCopiii
ționarele de zi, cabinetele de proceduri și la domiciliu, cu medicamente
compensate. Pentru adulți, rata de compensare a medicamentelor va fi vor fi tratați gratis
de 70%, iar pentru copii – de 100%.
de stat pînă la 18 ani.
Preparatele compensate indicate în rețeta medicală vor fi eliberate de farmacia contractată de Compania Națională de Asigurări în
Medicină.
Totodată, a fost extinsă lista maladiilor pentru care vor fi oferite
medica
mentele compensate. Astfel, pacienții cu hepatită și ciroză hepatică vor beneficia de medicamentul acid ursodezoxicolic. Până în prezent, acest preparat se eliberează doar pentru pacienții care suferă de ciroză biliară primitivă, colangită, sclerozantă primară, hepatită și ciroză cu
sindrom colestatic. Această modificare va rezolva problemele unui număr mare de bolnavi. În
același timp, au fost excluse unele restricții ce țin de prescrierea medicamentelor oftalmologice și
neurologice, fapt ce va facilita accesul pacienților la aceste preparate. Până acum, aceștia trebuiau să obțină rețete pentru aceste medicamente numai după aprobarea de către o comisie. Cheltuielile statului pentru medicamentele compensate sunt de 550 de milioane de lei. Potrivit ministrului Sănătății, Ruxanda Glavan, extinderea listei medicamentelor compensate va îmbunătăți indicatorii de sănătate a populației, va eficientiza utilizarea surselor financiare prin reducerea solicitărilor neargumentate de internare în spitale și va spori gradul de satisfacție a populației.
Maladiile netransmisibile devin o povară tot mai mare, afectând dezvoltarea economică și
socială a populației de pe glob. Acestea reprezintă o mare problemă și pentru țara noastră. Maladiile cardiovasculare, ale aparatului respirator, genito-urinar, bolile neuropsihice, endocrine, ale
aparatului locomotor, sistemului nervos reprezintă aproape 80% dintre afecțiunile înregistrate în
Moldova. Sursa: http://e-medicina.md/lista-medicamentelor-compensate-fost-extinsa-copiii-vor-fitratati-gratis-de-stat-pana-la-18-ani/

Pro Dezvoltare
PAGINĂ

13

ONU va lansa un nou Cadru de Asistență pentru Dezvoltare în Republica Moldova
pentru perioada 2018-2022
Noul Cadru de Asistență ONU pentru Dezvoltare în Republica Moldova (UNDAF), care vine
drept o continuitate a Cadrului de Parteneriat al Națiunilor Unite – Republica Moldova “Spre
Unitate în Acțiune” 2013-2017 (UNPF), va fi la fel de eficient pentru țara noastră și va contribui
esențial la realizarea strategiilor naționale și angajamentelor internaționale ale Moldovei. Declarația
a fost făcută astăzi de ministrul Economiei, Octavian Calmîc, în cadrul Reuniunii de Prioritizare
Strategică a UNDAF pentru perioada 2018 – 2022.
”ONU a contribuit la progresele înregistrate de Republica Moldova cu privire la procesul de
reformă în vederea integrării europene și, prin urmare, la implementarea Planului de acțiune
privind liberalizarea regimului de vize, semnarea Acordului de Asociere Uniunea Europeană –
Republica Moldova și a Acordului cu privire la Zona de Liber Schimb Aprofundat şi Cuprinzător,
precum și la revizuirea/elaborarea a circa 66 documente de politici, legi, acte normative conexe şi
reglementări,
accentuat

etc”,

a

vicepremierul

Octavian Calmîc.
Ministrul Economiei a
mai menționat că în procesul
de realizare UNPF au fost
implementate sau se află în
proces de realizare 168 de
proiecte și programe în sumă
de peste 217 milioane USD.
Dafina

Gercheva,

Coordonatoare Rezidentă ONU și Reprezentantă Rezidentă PNUD în Moldova, a menționat că
noul UNDAF va descrie acțiunile și strategiile colective ale ONU și ai partenerilor săi pentru
realizarea priorităților naționale de dezvoltare în următorii cinci ani, care va fi și un instrument
esențial pentru punerea în aplicare a Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă în Republica Moldova.
”Echipa de țară a ONU va folosi UNDAF-ul ca instrument pentru implicarea directă în planificarea
de dezvoltare la nivel național și sectorial, precum și un mecanism cu impact mai mare asupra
politicilor și programelor de dezvoltare prin acordarea suportului de consultanță și de dezvoltare a
capacităților”, a subliniat Dafina Gercheva.
În baza analizei UNPF și a evaluării Comune de Țară au fost identificați patru piloni de
cooperare pentru noul UNDAF: (1) Guvernare, drepturile omului și egalitatea de gen; (2) Creșterea
economică durabilă, incluzivă și echitabilă; (3) Durabilitatea mediului și capacitatea de adaptare; și
(4) Dezvoltarea socială incluzivă și echitabilă.
Sursa: http://www.realitatea.md/onu-va-lansa-un-nou-cadru-de-asisten-a-pentru-dezvoltarein-republica-moldova-pentru-perioada-2018-2022_45455.html
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Gala Generozității 2016 a adunat cele mai nobile
suflete. Valentina Nafornița: „Îmi pasă de copiii noștri”
Palatul Republicii a găzduit acum cîteva zile cel
mai mare eveniment caritabil – Gala Generozității 2016,
sub patronajul sopranei Valentina Nafornița. Sute de
oameni au fost așteptați la evenimentul de binefacere
organizat de CCF Moldova și HHC Marea Britanie pentru
a contribui la o cauză nobilă, dar și pentru a fi prezenți la
un spetacol de cultură și omenie. De data aceasta,
colectarea fondurilor a avut drept scop cumpărarea
aparatelor auditive pentru 14 copii ce suferă de
hipoacuzie.
Misiunea CCF Moldova este de crea pentru copii
dezavantajați un mediu de speranță și respect, în care
aceștia

să-și

poată

dezvolta

potențialul. Gala

Generozității 2016, eveniment dedicat copiilor lipsiți de
dragoste și îngrijire părintească a reușit să adune
oameni importani dispuși să ajute la un viitor mai bun și plin de copii fericiți și ocrotiți. Soprana
Valentina Nofornița, cea care ne-a adus faima pe toate continentele speră ca vocea ei să
contribuie la fericirea și viitorul țării:„Sunt onorată de acest fapt, anume de a fi patroana
acestui important eveniment. Îmi pasă de copiii noștri de acasă și mă bucur tare mult să fiu
alături de ei. Vă mulțumesc tuturor celor prezenți din această seară care contribuie
semnificativ la cauza noastră”, a susținut patroana organizației, Valentina Nafornița.
Copiii se pot bucura
din

plin

de

fericire

și

siguranță atunci când sunt
înconjurați de dragostea și
căldura

unei

familii.
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De
această
părere
este Directorul Executiv HHC Marea
Britanie, Mark Waddington, care a
spus: „Am redus numărul copiilor din
orfelinat de la 12000 la 2000, prin
asigurarea faptului că copiii pot trăi
mai fericiți atunci când se bucură de
dragostea unei familii. De aceea, mă
bucur să fiu în această seară aici
pentru a sărbători împreună succesul nostru comun.”
Gala Generozității se bucură
de prezența personalităților importante și cunoscute, care au o contribuție valoroasă în atingerea scopului
primordial.
Liliana
Rotaru,
Președinte
CCF Moldova
a
precizat: „În Moldova oamenii au început să gândească diferit. Generozitatea,
omenia și responsabilitatea pentru alții au început să dea roade. Banii
Prima
colectați din această seară vor merge la procurarea echipamentelor FM, de aplificare acustică a sunetului pentru copii cu surdiGală a Genetatea profundă bilaterală. Acest echipament ne vor ajuta să-i inrozității din
tegrăm în familii.” Programul artistic a fost însoțit de muzica claMoldova
sică, ritmuri pop și voci irepetabile precum: Moldovan National
Youth Orchestra, Valentina Nafornița, Natalia Barbu, Cătălin Josan
și
alții.
CCF Moldova remarcă faptul că 19 copii dintr-o instituție cu dificultăți de auz au fost
reîntorși în familie, iar 14 dintre ei au nevoie de aparate auditive speciale sau implanturi cohleare, preț ce se ridică la 54
mii de lei, bani de care familiile
acestor copii nu dispun.
Autor: Alina Plîngău,
Sursa:
http://ea.md/galagenerozitatii-2016-a-adunatcele-mai-nobile-sufletevalentina-nafornita-imi-pasa-de
-copiii-nostri/

Pro Femei
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25 de femei cu nevoi speciale vor beneficia de un program de mentorat
complex. (Foto de la lansarea Dare 2 Change)
Acum 2 ani, Dare părea un vis, o provocare pentru unii, o schimbare pentru alții. Astăzi DARE este o realitate, o tradiție și o comunitate puternică care crește de la an la an. Organizatorii au creat o oportunitate de creștere și redescoperire a propriului potențial pentru 25 de
mentee – femei cu nevoi speciale care vor participa la un program complex de mentorat, primul
de acest fel din Republica Moldova.
„Am continuat o schimbare de percepție,
comportament și atitutdine a societății. Într-un cuvand am îndrăznit. Vă mulțumesc tuturor că ați crezut în această idee și o promovați destoinic”, a remarcat Nati Vozian la inaugurare. La eveniment au
fost prezenți partenerii proiectului, dar și cei care susțin cauza Dare Social Fashion Show încă de la
începuturi.
Pe parcursul programului DARE2Change participantele (25) vor fi ghidate de 21 de mentore – femei puternice
şi modele de viață cu domenii de activitate diferite şi un bagaj enorm de experiențe sociale, culturale şi civice. În acest
an programul a depăşit hotarele Moldovei şi aduce ca mentori femei ce activează în New York, Praga, Bucureşti şi alte
oraşe din România şi Moldova.
Evenimentul este o oportunitate pentru mentee şi mentore de a se
cunoaşte, de a seta obiectivele de dezvoltare şi de a socializa.
În premieră, 46 de femei tinere,
care vin din diverse grupuri sociale,
localități şi țări se vor reuni pentru a da
egalității de gen o nouă dimensiune şi
un nou standard de abilitare – de la
tânără la tânără, de la egal la egal şi de
la oportunitate la oportunitate.
Sursa:
http://ea.md/25-de-femei-cu-nevoi-speciale-vor-beneficia-de-un-program-de-mentorat-complex-fotode-la-lansarea-dare-2-change/
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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 Fundației Soros-Moldova. Conținutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a
Fundației Soros-Moldova.
Programul Egalitate şi Participare Civică al Fundației Soros-Moldova urmăreşte să sporească eficiența aplicării
Legii cu privire la asigurarea egalității, în parteneriat cu organizațiile societății civile şi instituțiile publice, şi să contribuie la
promovarea egalității şi diversității.
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.
Opiniile exprimate aparţin autorilor şi nu reflectă neapărat punctul de vedere al donatorilor.

