
Acest Buletin Informativ este o tribună de lobby și advocacy al comunității persoanelor cu dizabilități și oferă tuturor celor 

interesați 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 autoritățile şi societatea civilă pentru a spori gradul de accesi-

bilitate, incluziune socială a persoanelor cu dizabilități, dar și pentru a promova un comportament pro-activ al acestora în viața 

comunitară. 

B u l e t i n  i n f o r m a t i v  N r .  8 ( 1 0 ) ,  2 0 1 6   

   Pro  Accesibilitate  

   Pro Incluziune  

   Pro Democrație!  

 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 Ega-

le” 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 „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 Fundației Soros-

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

30 Octombrie  2016— 

 Persoanele cu dizabi-

lități din Republica 

Moldova  ies la vot ! 

D I N  S U M A R :  

 



  

Concurs de selectare a angajatorilor pentru cele mai 
bune practici de angajare a persoanelor cu dizabilități 

P A G I N A  2  

Gala RemarcAbilitatea 2016! 
Cele mai bune practici în domeniul angajării per-
soanelor cu dizabilități 
La Chișinău se organizează a doua ediție a eve-
nimentului Gala RemarcAbilitatea 2016 
care are scopul de a promova  angajarea în 
câmpul muncii a persoanelor cu nevoi speciale. 
 Cu această ocazie se lansează un concurs des-
chis la care se pot înscrie companiile publice și 

private  din Moldova ce s-au remarcat prin bune practici în domeniul angajării persoanelor cu 
dizabilități. De asemenea, companiile pot fi nominalizate de către reprezentanții agenților eco-
nomici, parteneri, angajați sau beneficiari. 
Pentru înscrierea la concursul Gala RemarcAbilitatea 2016 companiile sau persoanele intere-
sate trebuie să completeze formularul de aplicare, accesând una sau mai multe dintre categori-
ile de mai jos, pînă la data de 31 octombrie 2016, ora 1800. 
-          Angajatorul remarcabil pentru întreprinderea măsurilor de acomodare rezonabilă a locu-
lui de muncă pentru persoanele cu dizabilități;   
-          Angajatorul remarcabil pentru angajarea persoanelor cu dizabilități prin angajarea asis-
tată;  
-          Angajatorul remarcabil pentru angajarea celor mai multe persoane cu dizabilități; 
-          Angajatorul remarcabil pentru practicarea antreprenoriatului social. 
Confidențialitatea informațiilor menționate în formulare este asigurată de către organizatori, ca-
re vor folosi datele doar cu scopul de jurizare de către experți și de premiere a companiilor.  
Angajatorii care urmează să fie premiați vor fi selectați de o comisie de experți, alcătuit din re-
prezentanții următoarelor  instituții:  Camera de Comerț Americană din Moldova, ANOFM, pre-
cum și „AO Reprezentanța IM Swedish Development Partner”. 
Câștigătorii vor fi anunțați și premiați în cadrul Galei Angajatorilor Remarcabili 2016, ce va avea 
loc pe data de01 decembrie 2016. 
Gala RemarcAbilitatea 2016 este  lansată de A.O. Centrul de Asistență Juridică pentru Persoa-
ne cu Dizabilități în parteneriat cu Ministerul  Muncii Protecțieie Sociale și Familiei, Agenția Na-
țională pentru Ocuparea Forței de Muncă și susținută de AO Reprezentanța IM Swedish Deve-
lopment Partner, Întreprinderea Socială 
”Floare de Cireș”, A.O. Asociația 
„MOTIVAȚIE”, Alianța Organizațiilor pentru 
Persoane cu Dizabilități (AOPD) și A.O. 
”Centrul Media pentru Tineri”. 
  
Persoana de contact 
 
Cenușa Olga 
Coordonatoare Relații Publice CAJPD 
Tel/fax. 022 28 70 90, mobil: 068777446 
 Email: cenușaolga@gmail.com 
 
Sursa: http://www.civic.md/
concursuri/34434-concurs-de-selectare-a-
angajatorilor-pentru-cele-mai-bune-practici
-de-angajare-a-persoanelor-cu-
dizabilitati.html  

Pro  Abilitate  



Săptămâna Națională a Voluntariatului are loc în 

perioada 17-23 octombrie 2016 
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În perioada 17-23 octombrie, la 

Chişinău se va desfăşura 

ediţia a X-a a Săptămânii 

Naţionale a Voluntariatului. 

Pe parcursul unei săptămâni 

autorităţile publice, instituţiile 

publice, organizaţiile societăţii 

civile şi grupuri de iniţiativă vor 

realiza campanii de sensibiliza-

re, dezbateri pe tema voluntari-

atului, acţiuni de caritate şi  sa-

lubrizare, transmite IPN. 

Potrivit organizatorilor, Săptă-

mâna Naţională a Voluntariatu-

lui este evenimentul anual naţional de promovare a voluntariatului care mobilizează cel mai mare 

număr de organizaţii şi cetăţeni pentru a promova voluntariatul şi implicarea civică a comunităţii. 

Evenimentul este organizat de Coaliţia pentru promovarea legii şi activităţilor de voluntariat şi 

susţinut prin proiectul „SNV 2016 – Hai în gaşca voluntari-

lor” din cadrul Programului de Granturi 2016 a Ministerului 

Tineretului şi Sportului al Republicii Moldova. 

Sursa: http://radiochisinau.md/saptamana-nationala-a-

voluntariatului-va-avea-loc-in-perioada-1723-octombrie---

38920.html  

Pro  Democraţie 
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 În conformitate cu Regulamentul privind selectarea reprezentanților societății civile în Consiliul de 

Integritate, aprobat prin Hotărîrea Guvernului 1089 din 26 septembrie 2016, Ministerul Justiţiei 

anunță concurs pentru selectarea a 2 candidați la funcția de membru în Consiliul de Integritate. 

II. La funcția de membru în Consiliul de Integritate este în drept să candideze 

persoana care cumulativ îndeplinește următoarele condiții: 

 deține cetățenia Republicii Moldova; 

 are capacitate de exercițiu deplină; 

 are studii superioare; 

 nu are antecedente penale, inclusiv stinse, ori care nu a fost absolvită 

de răspundere sau pedeapsă penală, inclusiv printr-un act de amnistie sau de grațiere; 

 nu a fost privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita anumite activități, 

ca pedeapsă principală sau complementară, printr-o hotărîre judecătorească definitivă; 

 în privința căreia nu s-a constatat, prin act definitiv, încălcarea regimului juridic al conflictelor 

de interese, al incompatibilităților sau al restricțiilor; 

 în privința căreia nu există o hotărîre irevocabilă a instanței de judecată prin care s-a dispus 

confiscarea averii nejustificate; 

 nu este şi nu a fost în ultimii 2 ani membru al vreunui partid politic, nici nu a desfășurat vreo 

activitate politică; 

 este aptă din punct de vedere medical pentru exercitarea funcţiei conform certificatului medi-

cal de sănătate eliberat în condițiile legii; 

 cunoaşte limba de stat; 

 nu a fost colaborator operativ sau agent sub acoperire al serviciilor de informaţii, inclusiv in-

formator al acestor servicii pînă în anul 1991.  

III. Candidații urmează să depună personal la sediul Ministerului Justiției dosarul de participare la 

concurs, care include: cererea pentru participare la concurs (poate fi descărcată aici); curriculum 

vitae; copia buletinului de identitate; copia de pe diploma de studii superioare sau echivalentul 

acesteia; copia de pe carnetul de muncă, în cazul în care candidatul deține carnet de muncă; 

scrisoare de intenție; scrisoarea de recomandare a organizației din care face parte sau cu care 

conlucrează sau, după caz, a unei instituții de învățămînt superior în care activează; declarația pe 

proprie răspundere privind întrunirea condițiilor stabilite la art. 12 alin. (3) lit. e)-h) și k) din Legea 

nr. 132 din 17 iunie 2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate și privind corespunde-

rea copiilor de pe documentele prezentate cu originalele (poate fi descărcată aici); cazierul judi-

ciar; certificatul medical de sănătate; declaraţia de integritate (poate fi descărcată aici); acordul 

privind prelucrarea datelor cu caracter personal. Dosarul de participare la concurs, care nu 

conține toate actele indicate la pct. III se restituie imediat candidatului. Termenul de depunere a 

dosarelor de participare la concurs - 31 octombrie 2016.  

Sursa: http://www.justice.gov.md/libview.php?l=ro&idc=4&id=3191 

Ministerul Justiției anunță concurs pentru selectarea reprezentanților 

societății civile în Consiliul de Integritate  

Pro  Incluziune 
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Pe 21 octombrie curent, mai multe femei cu dizabilități din Republica Moldova au participat la 

atelierul de lucru „Abilitarea femeilor cu dizabilităţi în self-advocacy” desfășurat în incinta Centru-

lui Republican pentru Copii și Tineret „ARTICO”. 

În cadrul atelierului, trainerul Andrei Brighidin a prezentat câteva concepte din Legea 121 cu pri-

vire la asigurarea egalității și din Legea Nr. 60 cu privire la incluziunea socială a persoanelor cu 

dizabilităţi. 

Astfel, femeile au învățat cum să-și apere drepturile, unde să se adreseze atunci când sunt dis-

criminate pe criteriul de dizabilitate și gen, inclusiv, cum să formuleze diferite plângeri și unde să 

le depună. 

Pe parcursul zilei femeile s-au familiarizat și cu un plan advocacy, cum poate contribui acesta la 

realizarea drepturilor femeilor cu dizabilităţi sau cum poate influența actori importanți. 

Totodată, în cadrul altor sesiuni femeile au mai învățat și despre obligaţiile legale ale diferitor ac-

tori  statali şi nestatali faţă de persoanele cu dizabilităţi. 

„Atelierul respectiv a avut o importanță deosebită în consolidarea cunoștințelor privind activitatea 

Consiliului Nediscriminării. Pe viitor, cu o astfel de informație persoana poate să-și apere dreptu-

rile și poate avea susținere necesară și din partea organizațiilor”, a explicat Adriana Luca, parti-

cipantă la atelier. 

Evenimentul este organizat de Clinica Juridică Universitară” în parteneriat cu Asociația pentru 

Promovare și Respectare a Femeilor cu Dizabilități „PRO FEMEI” și face parte din cadrul proiec-

tului „Respectarea drepturilor femeilor cu dizabilități, un prim pas spre preîntâmpinarea discrimi-

nării” finanțat de Fundația Soros-Moldova/Programul Egalitate și Participare Civică. 

Sursa: http://profemei.md/2016/10/22/femeile-cu-dizabilitati-invata-sa-si-apere-drepturile/ 

Femeile cu dizabilități învață să-și apere drepturile 

Pro  Incluziune 



Am fost recent la un  curs de terapie Aba, terapia care se foloseste in recuperarea copiilor cu 
autism. Am scris mai jos semnele care apar, inca de la 
varsta de 10-11 luni la un copil. Astfel, daca sunt copil cu 
autism: 
Evit contactul vizual 
Nu raspund la nume 
Nu ma uit in directia in care imi arati 
Flutur mainile sau alte obiecte 
Nu comunic verbal cu persoanele din jurul meu 
Am dificultati in a-mi exprima emotiile si a intelege 
emotiile celorlalti 
Uneori refuz sa fiu luat in brate si refuz contactul vizual 
Cand vorbiti cu mine ma port ca si cum nu as auzi 
Plang adesea atunci cand vreau ceva si imi este greu sa 
ma fac inteles 
Sunt dificil de calmat atunci cand plang 
Nu observ cand mama si tata ies din camera 
Nu le zambesc celorlalti cand incearca sa se joace cu 
mine 
Ma invart in cerc 
Nu pot imita alti copii 
Nu arat cu degetul 
Nu ma joc cu alti copii 
Pot ramane cu privirea fixata pe un anumit lucru 
Imi place sa ma joc repetitiv cu anumite obiecte 
Ma balansez de pe un picior pe altul 
Pot fi autoagresiv si heteroagresiv pt ca nu imi pot controla frustrarile 
Pot avea preferinte alimentare bizare 
Nu suport zgomotele puternice 
Par insensibil la durere 
Imi place sa stau izolat,nu sunt interesat de jocuri 
Nu sesizez pericolele 
Nu reusesc sa inteleg ce imi cereti sa fac! 

Diagnosticarea precoce ajuta la recuperarea unui copil cu autism. Fiul meu a fost diagnosticat la 
varsta de 1 an si 2 luni, semnele au aparut inca de la 11 luni. Interventia timpurie a facut ca 

Radu sa prezinte o evolutie foarte bu-
na. 

Va rog share la acest articol, sa pot 
ajuta si alte mame sa evalueze propri-
ul copil 

Multumesc. Diana  

Preluat de pe: http://cufarulmamei.ro/
semnele-care-confirma-autismul/ 

Semnele care confirma autismul! 
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Pro  Sănătate 



 Mai mulți copii cu autism din Moldova ar 

putea beneficia de terapia necesară pentru dezvol-

tarea lor armonioasă. Centrul de reabilitare pentru 

copii diagnosticați cu autism „Puzzle Kids” a lan-

sat o campanie de colectare de fonduri, care ar 

permite extinderea centrului și a serviciilor unice 

pe care le oferă.  

 Campania se desfășoară la (https://

www.generosity.com/education-fundraising/let-s-help-our-children-become-superheroes/

x/11696899 ), iar doritorii pot contribui cu donații până la data de 5 noiembrie, perioadă în 

care organizatorii își propun să colecteze suma de 4000 dolari SUA. 

 Putem reuși doar împreună cu tine! Avem nevoie de ajutorul tău pentru a continua 

lucrurile minunate pe care le facem deja de un an, dar și pentru a avea posibilitatea să ofe-

rim terapia necesară și altor copii cu autism. Fii alături de noi, pentru a crește supereroi! 

Cum poți contribui: 

- donează la https://www.generosity.com/education-fundraising/let-s-help-our-children-

become-superheroes/x/11696899 

- invită-ți și prietenii, rudele, colegii să doneze pentru cauza „Puzzle Kids”; 

Sursa: http://www.civic.md/cauze-sociale/34497-ajuta-la-crearea-unui-viitor-frumos-pentru

-copiii-cu-autism-din-moldova.html? 

 La data de 29 septembrie, 20 de părinţi ai copii-

lor cu dizabilităţi, beneficiari ai Serviciului Social 

Echipă Mobilă, prestat de către Asociaţia Obștească 

”Femeia şi Copilul - Protecţie şi Sprijin”, au participat 

la trainingul „Tehnici de valorizare a copiilor cu cerinţe 

educaţionale speciale şi dizabilităţi, prin comunicare 

asertivă”.  

 Părinţii au conştientizat rolul lor în valorizarea 

copilului, importanţa comunicării asertive, au aflat despre nevoile de bază ale copilului şi 

acţiunile necesare din partea lor pentru o dezvoltare armonioasă a copilului.  

 Activitatea a fost moderată de psihologul Mariana Mîţu, specialist în cadrul SAP Cri-

uleni. Activitatea a fost susţinută financiar de către „AO Reprezentanța IM Swedish Deve-

lopment Partner” în cadrul proiectului "Incluziunea şcolară şi socială a copiilor cu dizabili-

tăţi".  

Sursa: https://www.facebook.com/Asocia%C5%A3ia-Ob%C8%99teasc%C4%83-Femeia-

%C5%9Fi-Copilul-Protec%C5%A3ie-%C5%9Fi-Sprijin-247839925344582/ 

Ajută la crearea unui viitor frumos pentru copiii cu autism din Moldova! 

Pro  Generozitate 

Beneficiari activi ai Asociației Obștești ”Femeia și Copilul - Protecție și Sprijin”  



 În perioada 21-24 septembrie 2016, re-

prezentanții  AO “Verbina” au participat la con-

ferința întitulată ”Calitatea vieții tinerilor cu di-

zabilități multiple și nevoi  intense,  și complexe 

de sprijin: de la teorie la practică”, în Milano, Italia. 

 Conferința a fost organizată de către ”International Association for Scientific Study of In-

tellectual & Developmental Disabilities” – SIRG PIMD  și  DON GNOCCHI FOUNDATION. 

 Ideea principală a conferinței  a fost  de a prezenta practica de intervenție  a unor mode-

le de formare şi îmbunătățire a  calității vieții copiilor cu nevoi complexe și intense de suport, 

precum și includerea acestora în domeniul  de viață socio-educațional. 

 Conferința a fost  un "Forum" de schimb de idei inovatoare și bune practici, care se apli-

că direct de către personalul de sprijin de zi cu zi și de părinți, dar pe baza unor dovezi bune. 

 Conferința a fost  precedată de un atelier de formare a formatorilor selectați în bază de 

concurs, care lucrează cu  copii cu dizabilități multiple și nevoi  intense și complexe de sprijin, 

inclusiv părinţi, medici, fizioterapeuţi si terapeuţi psihomotorii, fizioterapeuți de dezvoltare, ergo-

terapeuți,  psihologi, psihopedagogi, educatori, asistente medicale, asistenți sociali, profe-

sori  universitari și profesioniști din  educație și sănătate din Italia, Marea Britanie, Belgia, Fran-

ța, Portugalia, România, Bulgaria. 

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

 În perioada 22-24 Septembrie 2016, Centrul de Inter-

venţie Precoce VOINICEL a desfăşurat  un Curs de talie In-

ternaţională cu tematica "Tulburări de neuro dezvoltare: 

identificare și screening în intervenția timpurie interdiscipli-

nară." 

 Obiectiv general al cursului este de a include în prac-

tica profesională conceptul de depistare a normalităţii și 

abaterilor de la normalitate, în dimensiuni precum: dezvolta-

rea motorie şi senzorială, socială și comunicare. Cursul in-

clude prezentări teoretice, materiale video, cazuri clinice, 

ateliere practice, discuţii și este predestinat pediatrilor,  neu-

ropediatrilor, psihiatrilor pentru copii, kinetoterapeuţilor, lo-

gopezilor, psihologilor. 

 Cursul a fost desfaşurat de către expertul Evelyn SOYEZ - kinetoterapeut, osteopat, cali-

ficat în neuropediatrie (Franța, Paris), cu participarea diverşilor actori din Republica Moldova, 

membri ai comunităţii de teoriticieni şi practicieni din domeniul neuropediatrie. 

Sursă: http://www.voinicel.md/index.php?pag=news&id=721&rid=528&l=ro 

Conferință Internațională  ”Calitatea vieții tinerilor cu dizabilități multiple și nevoi 
intense, și complexe de sprijin: de la teorie la practică”  

Pro  Participare 

Centrul de Intervenție Precoce VOINICEL in colaborare cu AHEAD Moldova va invita la cursul: 
Tulburări de neurodezvoltare. Identificare și screening în intervenția timpurie 



 La 14 septembrie 2016, a avut loc Conferința de lan-

sarea a Proiectului „Promovarea și monitorizarea drepturilor 

persoanelor cu dizabilități mintale din instituțiile rezidențiale 

cu profil psiho-neurologic”,  finanțat de Uniunea Europeană, 

pentru o perioadă de 3 ani. 

 Acest proiect este implementat de către Asociația Keystone Moldova în parteneriat cu 

Asociația Europeană a Prestatorilor de Servicii pentru Persoane cu Dizabilități (EASPD) și Ali-

anța Organizațiilor pentru Persoane cu Dizabilități din Republica Moldova (AOPD). 

 Proiectul prevede implementarea Convenției ONU privind drepturile persoanelor cu diza-

bilități în instituțiile rezidențiale cu profil psiho-neurologic prin implicarea persoanelor cu dizabili-

tăți și a organizațiilor societății civile în procesul de monitorizare.   

 Proiectul urmează să fie implementat în raioanele unde sunt instituții rezidențiale cu pro-

fil psiho-neurologic: Soroca, Edineț, municipiul Bălți, Orhei, Dubăsari și Hîncești. 

Printre componentele proiectului se enumeră: desfășurarea unei campanii 

de informare, crearea serviciilor de linie fierbinte, de suport și asistență lega-

lă persoanelor din instituțiile rezidențiale cu profil psiho-neurologic, consoli-

darea mecanismului național de monitorizare a implementării Convenției 

ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități, activități de capacitare și 

acordarea unor mini-granturi pentru organizațiile din societatea civilă etc. 

Sursa: http://keystonemoldova.md/ro/  

 Institutul pentru Drepturile Omului din Moldova anunță preselecția fil-

melor autohtone pentru Festivalul Filmului Dedicat Drepturilor Omului. Eveni-

mentul va avea loc în perioada 2-8 decembrie 2016 și va găzdui filme națio-

nale și internaționale la tematica drepturilor omului.  La concurs sunt accep-

tate filme artistice, scurtmetraje, documentare, anchete reportericeşti sau filme de animaţie care 

ar corespunde următoarelor tematici din domeniul drepturilor omului: Incluziunea persoanelor 

cu dizabilităţi; drepturile persoanelor cu dizabilități mintale; Violenţa domestică; Dreptul de a nu 

fi supus torturii sau altor tratamente crude sau inumane; Nediscriminare; Drepturile persoanelor 

cu statut HIV pozitiv; Malpraxis; 

 Alte teme ce ţin de domeniul drepturilor omului, la alegere. Condițiile concursului: Produ-

cătorul, regizorul, jurnalistul sau distribuitorul care doreşte să îşi înscrie filmul sau filmele în 

concurs trebuie să completeze formularul online și să încarce cel puțin două imagini din film (cu 

rezoluția de minim 300 DPI), precum și fișierul (în format .mov sau .mp4) ce urmează a fi supus 

preselecţiei. Pentru proiectare în cadrul Festivalului Fimului Dedicat Drepturilor Omului sunt ac-

ceptate filme în format DVD. Premierea va avea loc pe 8 decembrie 2016 în cadrul Galei Festi-

valului de film dedicat Drepturilor Omului. 

 Regulamentul Concursului și Formularul de înscriere îl găsiți accesînd site-

ul www.idom.md   

Persoanele plasate în instituțiile rezidențiale cu profil psiho-neurologic își vor cunoaște 
drepturile 

Pro  Participare 

Institutul pentru Drepturile Omului din Moldova anunță preselecția filmelor autohtone 
pentru Festivalul Filmului Dedicat Drepturilor Omului. 



Politici sociale pentru realizarea drepturilor electorale  

ale persoanelor cu dizabilități 

P A G I N A  1 0  

Alianța INFONET implementează în parteneriat cu Asociația MOTIVAȚIE din Moldova, Asociația Sur-

zilor din Moldova, Centrul de Reabilitare Medico-Socială pentru Persoane cu Vedere Slabă „Low Vi-

sion”proiectul: „Politici sociale pentru realizarea drepturilor electorale ale persoanelor cu dizabil-

ități”. Donatori ai proiectului sunt Fundația Est-Europenă, din resursele acordate de Guvernul Suediei 

prin intermediul Agenției Suedeze pentru Dezvoltare şi Cooperare Internațională (Sida) și Ministerul 

Afacerilor Externe al Danemarcei/DANIDA. 

Scopul proiectului: Ajustarea politicilor sociale pentru eficientizarea cheltuielilor publice şi apro-

fundarea drepturilor omului prin sporirea accesibilității persoanelor cu dizabilități la procesele elec-

torale. 

Obiectivele proiectului:  

O1. Elaborarea materialelor user friendly şi crearea condițiilor de accesibilizare a votului pentru per-

soane cu  dizabilități de vedere 

O2. Campanie de informare a alegătorilor, persoane cu dizabilități de auz 

O3. Demers pentru elaborarea unor politici sociale în domeniul electoral orientate pe necesitățile 

reale, speciale ale alegătorilor, persoane cu dizabilități 

O4. Promovarea conceptului de „necesități speciale”, a modelelor pozitive de incluziune socială a 

alegătorilor cu dizabilități şi diseminarea bunelor practici din cadrul proiectului. 

Activități planificate în proiect: 

A 1. Elaborarea materialelor user friendly şi crearea condițiilor de accesibilizare a votului pentru per-

soane cu  dizabilități de vedere 

A 1.1. Tipărirea in limbaj Braile a 125 de exemplare a „Ghidului Alegatorului” 

A 1.2. Imprimarea audio a „Ghidului Alegatorului” şi inscripționarea a 125 de CD. 

A 1.3. Dotarea a 3 (trei) birouri electorale ale secțiilor de votare cu echipament special pentru accesi-

bilizarea votului persoanelor cu dizabilități de vedere. 

A 1.4. Sesiune de informare a persoanelor cu dizabilități de vedere privind specificul votului din 30 

octombrie 2016. 

A 1.5. Organizarea unui on-line cu un medic, expert în domeniul accesibilității persoanelor cu dizabil-

ități de vedere. 

A 2. Campanie de informare a alegătorilor, persoane cu dizabilități de auz 

A 2.1. Sesiune de informare a persoanelor cu dizabilități de auz privind specificul votului din 30 oc-

tombrie 2016 

Pro  Egalitate 



A 2.2. Organizarea întîlnirilor cu alegătorii, persoane cu dizabilități de auz, a candidaților participant la 

scrutinul prezidențial 

A 2.3. Realizarea campaniei de informare prin SMS 

A 2.4. Pilotarea modelului de translare mimico-gestuală în incinta BESV 

A 2.5. Difuzarea materialelor promoționale 

A 2.6 Organizarea unui serviciu taxi pentru persoane cu dizabilitati in ziua alegerilor 

A 2.7 Încadrarea unei persoane cu dizabilități locomotorii în calitate de membru a echipei BESV 

A 2.8 Promovarea conceptului de translare mimico-gestual în ziua alegerilor în incinta CEC. 

A 3. Demers pentru elaborarea unor politici sociale în domeniul electoral orientate pe necesitățile reale, 

speciale ale alegătorilor, persoane cu dizabilități 

A.3.1. Elaborarea și expedierea demersurilor de acces la informație de interes public în domeniul elec-

torali 

A.3.2. Colectarea și analizare demersurilor 

A.3.3. Organziarea unei mese rotunde de prezentare a rezultatelor și a soluțiilor din partea societății civi-

le 

A 4. Promovarea conceptului de „necesități speciale”, a modelelor pozitive de incluziune socială a 

alegătorilor cu dizabilități și diseminarea bunelor practici din cadrul proiectului. 

Activitatea 4.1. Elaborare și confecționare baner proiect 

Activitatea 4.2. Elaborarea unui film grafic în format 3 D a unei secții de votare model accesibile din punct 

de vedere infrastructural. 

Activitatea 4.3. Elaborarea și difuzarea a 3 emisiuni radiofonice 

Activitatea 4.4. Elaborarea și difuzarea unui număr tematic (dedicat alegerilor prezidentiale) al 

buletinului electronic „Pro accesibilitate – pro incluziune – pro democratie!” 

Activitatea 4.5. Promovarea spiritului civic al alegătorilor prin implicarea lor în procesul de dezvoltare 

a „Harții accesibilității secțiilor de votare” (www.motivatie.md/harta-accesibilitate) 

Activitatea 4.5. Realizarea a 5 publicații în presa șcrisă și on-line 

Activitatea 4.6. Elaborarea și difuzarea comunicatelor de presă 

Activitatea 4.7.Elaborarea rapoartelor narativ și financiar. 

Perioada de implementare: 3 octombrie – 31 decembrie 2016;  

Buget: 18.114 USD. Sursa: http://www.infonet.md/?p=1308 



În Moldova va fi editat un manual cu metode progresiste de învățare a 

limbajului semnelor 

Pro  Egalitate 

În Republica Moldova va fi editat manualul Metode progresiste de învățare a limbajului 

semnelor, pentru persoanele cu dizabilități de auz, într-un tiraj de 500 de exemplare. 

Totodată, va fi lansată și o platformă digitală, Surdoserver.md, cu scopul de a facilita in-

cluziunea socială a persoanelor cu deficiențe de auz. 

 Acțiunile vin în contextul implementării proiectului ”Advocacy pentru incluziunea so-

cială a persoanelor cu dizabilități de auz”, realizat de către Alianța INFONET în parten-

eriat cu Asociația Surzilor din Moldova. 

Proiectul va dura 9 luni și se va desfășura în perioada 1 septembrie 2016 – 31 mai 2017, 

timp în care inițiatorii acestuia își propun să realizeze, pe lângă acțiunile menționate mai 

sus, și promovarea Serviciului de Urgență 112 pentru persoanele cu deficiențe de auz, o 

campanie de avocacy privind incluziunea acestora în societate și un marș automobilistic 

prin care să sensibilizeze societatea cu privire la problemele cu care se confruntă ei. 

Bugetul proiectului este estimat la circa 25 mii de euro. 

În Republica Moldova sunt circa 5000 de persoane cu deficiențe de auz. 

Sursa: http://evenimentul.md/in-moldova-va-fi-editat-un-manual-cu-metode-progresiste

-de-invatare-a-limbajului-semnelor/  



La Casa Națiunilor Unite de pe str. 31 august 1989, nr.131, se construiește un ascensor extern înalt de 4 

etaje pentru persoanele cu dizabilități și cu mobilitate redusă. Echipa #diez a decis să afle mai multe 

despre acest proiect, 

La Maratonul „Chișinăul accesibil pentru toți” din 5 august 2015, echipa #diez a fost împreună cu or-

ganizatorii să verifice cât de prietenoasă este strada 31 august 1989 pentru persoanele cu dizabilități 

sau cu mobilitate redusă. Atunci doar Casa ONU era unica care corespundea majorității criteriilor. 

Între timp la Ministerul Justiției s-a construit un lift extern de un etaj pentru persoanele cu mobilitate 

redusă, iar Organizația Națiunilor Unite a decis să ducă lucrurile la un alt nivel începând construcția 

unui lift extern înalt de 4 etaje. 

Mai multă informație: http://diez.md/2016/09/16/foto-capitala-se-construieste-primul-ascensor-extern-

pentru-persoanele-cu-mobilitate-redusa/ 

 

La 13 octombrie 2016, s-a marcat ZIUA MONDIALA A VEDERII, cu slo-

ganul: “Împreună suntem mai puternici”, care este marcată în fiecare an 

în a doua zi de joi a lunii octombrie. 

Ziua Mondială a Vederii (http://www.iapb.org/advocacy/world-sight-day) 

este inclusă în calendarul oficial al Organizației Mondiale a Sănătății 

(OMS), fiind coordonată de către Agenția Internațională de Prevenire a 

Orbirii (AIPO) – Internațional Agency for the Prevention of Blindness 

IAPB. 

Cu  acest prilej Centrul de Reabilitare Medico-Socială pentru Persoane cu Vedere Slabă „LOW VISION”, 

în parteneriat cu Oficiul Înaltului Comisar pentru Drepturile Omului și Organizația  „HJELP MOLDO-

VA” (Norvegia) va organiza o Lecție Publică. 

Evenimentul va avea loc la Universitatea Pedagogică de Stat “Ion Creangă”, or Chişinău. 

Scopul lecției publice constă în informarea şi sensibilizarea opiniei publice despre sănătatea vederii, 

precum și necesitatea asigurării incluziunii sociale și educaționale a persoanelor cu deficiențe de ve-

dere prin prizma respectării drepturoilor omului. 

Sursa: http://www.lowvision.md/content/ziua-mondiala-vederii-2016  

În Capitală se construiește primul ascensor extern pentru persoanele cu 

mobilitate redusă 

Pro  Accesibilitate 

 13 octombrie 2016  —  ZIUA MONDIALA A VEDERII 



Protecție și sprijin pentru copiii instituționalizați 

P A G I N A  1 4  

       Integrarea copiilor de vârstă fragedă în familii, oferirea asistenței medicale calitative 

pentru cei care se află în situații de risc și prevenirea abandonului copiilor nou 

născuți au fost principalele subiecte discutate astăzi la Conferința internațională 

”Experiențe naționale și Regionale de reformare a sistemului rezidențial pentru 

copiii 0-3 ani”. Evenimentul a întrunit reprezentanți ai autorităților publice 

locale și centrale, organizații internaționale și circa 80 de specialiști din do-

meniul sănătății, protecției sociale și educației. 

În cadrul conferinței au fost prezentate rezultatele reformei instituțiilor 

pentru copii de vârstă fragedă și pașii pe care urmează să-i întreprindă au-

toritățile pentru a asigura protecția și accesul copiilor de până la trei ani la 

un mediu familial. 

Prezentă la eveniment, viceministrul Sănătății, Liliana Iașan a vorbit 

despre necesitatea integrării în societate a copiilor instituționalizați. 

”Cu toții știm că instituționalizarea unui copil de vârstă fragedă poate provoaca daune psihologice 

ireversibile, probleme de sănătate și chiar dizabilitate. Ministerul Sănătății pune accent pe inter-

vențiile timpurii, care sunt cele mai cost-eficiente metode și aduc rezultatele pe termen lung, 

ajutând copilul să se dezvolte și să devină un cetățean bine integrat social. Este deosebit de im-

portantă crearea și diversificarea serviciilor de sprijin a familiilor cu copii mici, inclusiv copii cu diz-

abilități. Aceste servicii trebuie să fie disponibile pentru toți beneficiarii la nivel de comunitate”, a 

declarat viceministrul Sănătății, Liliana Iașan. 

În acest scop, în Republica Moldova activează Centre Perinatologice de nivelul II și III, unde au 

fost introduse unități de psihologi și asistenți sociali, care acordă consiliere gravidelor aflate în 

situații de risc și familiilor acestora, în vederea prevenirii abandonului copiilor. 

Totodată, în Centrele de plasament temporar și de reabilitare pentru copiii din Chișinău și Bălți a 

fost creat Serviciul de asistență socială, care împreună cu familiile și autoritățile publice locale, 

realizează diverse activități pentru a minimaliza termenul de aflare a copilului în instituție. Pentru 

a preveni abandonul nou-născuților din familii social-defavorizate în aceste centre au fost 

deschise Secții maternale și primele Secții de zi pentru reabilitarea copiilor cu diverse afecțiuni 

neuro-motorii grave. 

O altă măsură de prevenire a instituționalizării copiilor cu dizabilități severe a fost deschiderea 

Serviciului ”Respiro”, care oferă servicii de asistență medicală, psiho-pedagogică și socială, rei-

eșind din necesitățile individuale ale fiecărui copil. 

În prezent, circa 3800 de copii sunt în grija instituțiilor rezidențiale. În ultimii 9 ani, numărul nou-

născuților abandonați în maternități s-a redus cu 30% 

(de la 79 de copii în anul 2006, la 22 de copii în anul 

2015). Totodată, durata medie de ședere a unui copil în 

Centrele de plasament și reabilitare pentru copii din 

sobordinea Ministerului Sănătății s-a redus de la 24 la 

12 luni. 

 Sursa: http://www.ms.gov.md/?q=stiri/protectie-si-

sprijin-copiii-institutionalizati  

Pro  Succes 

Conferința internați-

onală ”Experiențe 

naționale și Regionale 

de reformare a siste-

mului rezidențial pen-

tru copiii 0-3 ani”.  
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La 21 octombrie curent, ministrul 
Muncii, Protecției Sociale și Fa-
miliei, Stela Grigoraș împreună 
cu premierul Pavel Filip au efec-
tuat o vizită de documentare 
despre condițiile de reabilitare și 
tratament oferite veteranilor de 
război la Întreprinderea de Stat 
„Centrul Republican Experimen-
tal Protezare, Ortopedie şi Rea-
bilitare” (CREPOR). 
  
Aceștia au discutat cu președinții 
Asociațiilor veteranilor de război 
și conducerea centrului despre 
problemele cu care se confruntă 
și măsurile ce urmează a fi între-
prinse pentru a îmbunătăți servi-

ciile oferite pacienţilor instituţiei medicale. De asemenea, oficialii au inspectat cabinetele de pro-
ceduri și a discutat cu pacienții internați despre condițiile de tratament. 
  
“Îmi exprim stima şi aprecierea faţă de personalul medical, ce are grijă de sănătatea cetăţenilor 
noştri şi în primul rând, al invalizilor şi veteranilor de război. Rezultatele pe care le-am văzut în 
cadrul acestei vizite mă conving că suntem pe calea corectă, iar comunicarea continuă și deschi-
derea spre dialog ne va permite depășirea dificultăților existente și ridicarea nivelului de calitate a 
serviciilor oferite”, a declarat prim-ministrul Pavel Filip. 
  
La rândul său, ministrul Stela Grigoraș a mulțumit președinților asociaților veteranilor de război 
pentru implicare și dăruire în susținerea tuturor veteranilor de război, menționând: „Protecția soci-
ală a veteranilor ne-am asumat-o împreună atunci când am semnat memorandumul dintre Minis-
terul Muncii, Protecției Sociale și Familiei și Asociațile Veteranilor de război. Astfel, împreună 
vom identifica cele mai bune soluţii pentru problemele veteranilor și soluționarea lor cu succes. 
Doar astfel vom asigura o protecție socială corespunzătoare necesităților veteranilor”. 
  
Protecția socială a veteranilor se află în atenția Guvernului și este abordată în toată complexita-
tea sa, atitudinea Executivului faţă de sănătatea cetăţenilor fiind exprimată în fapte concrete. As-
tfel, în luna aprilie a.c., Guvernul a lansat Planul de acțiuni „Memorie. Onoare. Respect”, care vi-
ne să îmbunătățească protecția socială oferită veteranilor de război, participanților la acțiunile de 
luptă din Afganistan și veteranilor războiului pentru apărarea integrității teritoriale și independen-
ței Republicii Moldova. 
  
 Veteranii de război sunt asigurați cu tratament complex în cadrul CREPOR, acesta fiind gratuit, 
costul cheltuielilor în acest scop fiind acoperit din contul surselor financiare alocate din bugetul 
de stat. Anual, aici beneficiază de tratament peste 100 de veterani şi persoane cu dizabilităţi. 
 
Sursa: http://www.mmpsf.gov.md/ro/content/ministerul-muncii-protectiei-sociale-si-familiei-va-
asigura-o-protectie-sociala  

Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei va asigura o 
protecție socială corespunzătoare necesităților veteranilor de război 

Pro  Protecţie 
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Cărucioare rulante, premergătoare, bastoane și 

cârje au primit beneficiarii centrelor medico-sociale 

ale Asociației Obștești HOMECARE, cu suportul 

financiar al Ambasadei Republicii Cehe la Chișinău. 

 La festivitatea de transmitere a mijloacelor, care a 

avut loc la 12 octombrie curent, au participat E.S. 

Zdenek Krejci, Ambasadorul Republicii Cehe în țara 

noastră, Viorica Dumbrăveanu, viceministrul Muncii, 

Protecției Sociale și Familiei, Tamara Adașan, 

directorul Asociației Obștești HOMECARE, precum și beneficiarii donației. 

 În alocuțiunea sa, Viorica Dumbăveanu a mulțumit pentru generozitate poporului ceh și a 

menționat că misiunea diplomatică este unul dintre partenerii fideli ai Ministerului Muncii, 

Protecției Sociale și Familiei în implementarea și 

promovarea diverselor acțiuni sociale. 

 ”Această asistență este extrem de necesară și 

elementul cel mai important este faptul că 

persoanele beneficiare au fost selectate conform 

necesităților medico-sociale”, a menționat 

viceministra. 

 E.S. Zdenek Krejci, Ambasadorul Republicii 

Cehe la Chișinău a reiterat disponibilitatea țării 

sale de a continua susținerea și dezvoltarea serviciilor calitative adresate persoanelor cu 

dizabilități din Moldova. 

 Tamara Adașan, director HOMECARE a informat 

că proiectul de asigurare a persoanelor cu 

dizabilități ale aparatului locomotor a fost 

implementat în perioada aprilie – octombrie curent, 

iar costul acestuia este de aproximativ 375 mii lei. 

 În Republica Moldova locuiesc circa 14 mii de 

personae cu dizabilități ale aparatului locomotor, 

beneficiare de compensație pentru deservire cu 

transport. 

Sursa: http://www.mmpsf.gov.md/ro/content/mai-multe-persoane-cu-dizabilitati-ale-aparatului-

locomotor-au-primit-mijloace-ajutatoare  

Mai multe persoane cu dizabilități ale aparatului locomotor au primit mijloace 

ajutătoare tehnice 

Pro  Dezvoltare 



                  O campanie națională de recrutare a asistenților parentali profesioniști (APP) a fost lansată de 

Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei (MMPSF), Fondul Națiunilor Unite pentru Copii 

(UNICEF) Moldova, și CCF Moldova – Copil, Comunitate, Familie, reprezentant al Hope and 

Homes for Children Marea Britanie. 

 Campania își propune extinderea și diversificarea serviciului de asistență parentală 

profesionistă și aprobarea a circa 20 de asistenți parentali profesioniști, care vor oferi un 

mediu familial copiilor cu vârsta 0-3 ani și copiilor cu dizabilități în 4 localități pilot. Datorită 

reformelor din ultimii zece ani numărul copiilor din instituții rezidențiale s-a redus de peste 5 

ori: de la 11, 5 mii la 2 mii. Totuși, șapte din 10 copii care încă mai cresc în instituții sunt copii 

cu dizabilități. Este mare și numărul copiilor de vârstă fragedă. 

 Ministrul Muncii, Protecției Sociale și Familiei, Stela Grigoraș a felicitat asistenții parentali 

profesioniști pentru demnitatea și curajul de care dau dovadă, urându-le mult succes în 

această nobilă meserie. 

 „Serviciul de Asistență Parentală Profesionistă nu este o muncă ușoară, dar este o muncă pe 

care cu toții trebuie s-o respectăm, deoarece sunt oameni care se dăruiesc cu tot sufletul 

creșterii unui copil”, a menționat Liliana Rotaru, Director CCF Moldova. 

 „În urma semnării memorandumului privind reducerea numărului copiilor instituţionalizaţi de 

până la 3 ani și a celor cu dizabilități, în instituțiile rezidențiale din țară, ne -am dorit ca să ne 

mișcăm înainte pentru a îmbunătăți în mod semnificativ serviciile de asistență parentală 

profesionistă. Lansarea acestei campanii este un pas pentru a realiza acest lucru”, a subliniat 

Nune Mangasaryan, reprezentantă UNICEF în Republica 

Moldova. 

 Campania cu genericul “TU TE-AI NĂSCUT ÎN 

SUFLETUL MEU” își propune să sensibilizeze opinia 

publică și să crească numărul serviciilor sociale pentru 

copiii rămași fără îngrijire părintească prin recrutarea noilor 

asistenți parentali pentru copii de vârstă fragedă și cei cu 

dizabilități. În total, vor fi identificați peste 60 de doritori de 

a deveni asistenți parentali profesioniști, care vor fi 

evaluați, selectați și ulterior instruiți și aprobați. 

 Sursa: http://www.mmpsf.gov.md/ro/content/20-de-

asistenti-parentali-profesionisti-vor-oferi-un-mediu-familial-

copiilor-sub-varsta-de-3  

20 de asistenți parentali 
profesioniști vor oferi un mediu familial 

copiilor sub vârsta de 3 ani și copiilor cu dizabilități 
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Pro  Asistenţă 
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Campania "Votez cu Aptitudine!" este o 

acțiune organizată în contextul alegeri-

lor prezidențiale din Republica Moldova 

în perioada octombrie 2016. Scopul 

campaniei este de a informa, mobiliza 

și încuraja persoanle cu dizabilități să 

își exercite dreptul la vot, pe de o parte. 

Pe de altă parte, campania  

se adresează autorităților responsabile de asigurarea accesibilității materialelor și a spațiului 

pentru persoanele cu dizabil 

ități.  

Aceasta se califică drept o acțiune socială, apolitică. 

Organiatorii încurajează cetățenia activă și exercitarea dreptului de vot secret, direct și liber 

exprimat pentru toți cetățenii.  

Urmăriți pagina de facebook CAJPD pentru activitățile campaniei și                                  

implicați-vă cu atitudine sănătoasă.  

Mesajul campaniei este: "Am aptitudinea să iau atitudine față de țara 

mea!" 

 În cadrul campaniei, punem la dispoziția persoanelor cu dizabilități linia 

fierbinte " Votez cu Aptitudine!"- 022-022-020, pentru întrebări și clarificări privind drepturile 

persoanelor cu dizabilități în legătură cu exercitarea dreptului la vot. Acest eveniment este 

organizat de către Centrul de Asistență Juridică pentru Persoane cu Dizabilități (CAJPD) în 

parteneriat cu Centrul de Instruire Continuă în domeniul Electoral (CICDE), cu sprijinul Aso-

ciației Promo-LEX, din sursele Agenției Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională 

(USAID). Opiniile exprimate în cadrul acestui eveniment nu reflectă neapărat poziția Aso-

ciației Promo-LEX și USAID. 

Sursa: http://www.civic.md/cauze-sociale/34439-votez-cu-aptitudine-campania-persoanelor-

cu-dizabilitati.html  

Pro  Responsabilitate 

"Votez cu 

Aptitudi-

ne!"  

"Votez cu Aptitudine!" - Campania Persoanelor cu Dizabilități 
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Încă o masă rotundă la care s-au întrunit reprezentanții autorităților și 

persoanele cu dizabilități  

O nouă masă rotundă la care s-au întrunit per-

soanele cu dizabilități și reprezentanții autorități-

lor locale, a avut loc, de această dată, în satul 

Copăceni, raionul Sîngerei. Genericul evenimen-

tului a fost ”Evaluarea problemelor sociale cu ca-

re se confruntă persoanele cu dizabilităţi, elabo-

rarea soluțiilor pentru diminuarea discriminării şi 

promovarea particpării lor în viața comunitară”. 

Scopul acestei întruniri a fost accentuarea pro-

blemelor de accesibilitate cu care se confruntă 

persoanele cu dizabilități și identificarea soluțiilor 

pentru diminuarea acestor probleme. Totodată, 

participanții au vorbit despre nefuncționarea me-

canismelor de evaluare, monitorizare și asigurare a condițiilor de accesibilitate. 

Directoul Executiv AMM, Igor Meriacre a menți-

onat importanța implicării tuturor cetățenilor în 

viața social-economică a localității, indiferent 

de faptul dacă ocupă o funcție publică sau nu. 

Vicepreședintele raionului, participant la eveni-

ment, a propus ca tinerii din grupul de inițiativă 

din satul Copăceni, împreună cu specialiștii 

Asociației ”MOTIVAȚIE” să participe la o ședin-

ță de lucru care va fi organizată de către Consi-

liul raional și unde vor fi prezenți toți primarii 

satelor din raion. La această ședință se va 

vorbi despre necesitatea creării și respectării 

condițiilor de accesibilitate ca metodă de inte-

grare în societate a persoanelor cu dizabilitati 

și despre implicarea nemijlocit a tinerilor cu dizabilități în evaluarea și monitorizarea condițiilor 

de accesibilitate.   

Această Masă Rotundă a fost organizată în 

parteneriat de grupul de inițiativă a persoane-

lor cu dizabilități din satul Copăceni și A.O. 

Asociaţia „MOTIVAȚIE” din Moldova. De ase-

menea, această activitate este posibilă datori-

tă ajutorului generos al poporului american 

oferit prin intermediul Agenţiei SUA pentru 

Dezvoltare Internaţională (USAID). Opiniile 

exprimate aparţin organizatorilor şi nu reflectă 

în mod necesar poziţia USAID, FHI 360 sau a 

Guvernului SUA. 

Sursa: http://motivatie.md/index.php?

pag=news&id=1060&rid=961&l=ro 

Pro Implicare 
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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 Fundației Est-Europene, din re-
sursele acordate de Guvernul Suediei și de Ministerul Afacerilor Externe al Danemarcei/DANIDA . 

Redactori:  Ion Ciobanu și Mariana Ţîbulac-Ciobanu 

Chișinău - 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 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.  

 

 

 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 Promo-

vare 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 proiec-

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

ve 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 Nevăzăto-

rilor din Moldova, cu suportul financiar al Programului Egalitate și Participare Civică al Fundației Soros-Moldova . 

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


