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DIN SUMAR:

Cu ochii larg
închiși. De vorbă cu
un nevăzător.

Spectacol de
caritate „AJUTĂ-MĂ
SĂ TE AUD”!!!

Se propune
majorarea vârstei de
pensionare
În Republica
Moldova apar, în
premieră, două cărţi
care prezinta
dizabilitatea de auz
Acest Buletin Informativ este o tribună de lobby și advocacy al comunității persoanelor cu dizabilități și oferă tuturor celor
„Merit să fiu
interesați o imagine de ansamblu asupra necesităților speciale și a problemelor cu care se confruntă persoanele cu dizabilități
apreciat!” din Republica Moldova.
e v e n i m e n t d Buletinul
e
îşi propune să faciliteze procesul de comunicare cu autoritățile şi societatea civilă pentru a spori gradul de accesip r o m o v a r e bilitate,
a incluziune socială a persoanelor cu dizabilități, dar și pentru a promova un comportament pro-activ al acestora în viața
a b i l i t ă ț i l o r comunitară.
persoanelor cu
dizabilităţi
Acest buletin a fost elaborat cu suportul informativ AOPD în cadrul Proiectului „Parteneriate pentru incluziunea persoanelor cu dizabilități”, implementat de Alianța Organizațiilor pentru Persoanele cu Dizabilități în cadrul Programului „Inițiativă Comună de Promovare a
Oportunităților Egale” implementat de Fundația Est Europeană și Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare din resursele acordate de Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare, Guvernul Suediei și de Ministerul Afacerilor Externe al Danemarcei/DANIDA și al proiectului „Advocacy pentru incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități de auz”, implementat de de Alianța INFONET, în parteneriat cu
Asociația Surzilor din Republica Moldova, cu suportul financiar al Ambasadei Finlandei la București.
Opiniile exprimate aparțin autorilor și nu reflectă neapărat punctul de vedere al donatorilor.
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Conferința internațională
„Consolidarea eforturilor naționale de implementare a
recomandărilor Evaluării Periodice Universale (EPU), prin
valorificarea bunelor practici internaționale”
Ce este Evaluarea Periodică Universală?
Evaluarea Periodică Universală (EPU) este un mecanism al Consiliului ONU pentru Drepturile
Omului cu ajutorul căruia acesta evaluează, la fiecare patru ani şi jumate, îndeplinirea de către
toate cele 192 state membre ale ONU a obligaţiilor şi angajamentelor asumate ce ţin de drepturile omului. Acesta este un mecanism de cooperare, bazat pe informaţii obiective şi sigure şi pe
tratamentul egal al tuturor Statelor. Procesul de evaluare are ca scop implicarea integrală a
Statului evaluat şi, în acelaşi timp, nu este o povară pentru State.
Scopurile principale ale EPU sunt:
Soluţionarea inegalităţilor şi tuturor formelor de discriminare.
Promovarea situaţiei drepturilor omului pentru toţi.
Impunerea guvernelor să-şi respecte obligaţiile şi angajamentele în domeniul drepturilor omului.
Evaluarea evoluţiilor pozitive şi provocărilor cu care se confruntă ţările.
Schimbul celor mai bune practici între ţări şi părţile interesate.
Procesul EPU include:
• Pregătirea bazei documentare de către Stat şi alţi constituenţi, inclusiv prin consultare la nivel
naţional pentru a pregăti contribuţia Statului pentru evaluare şi prezentarea informaţiei de către
organizaţiile societăţii civile;
• Un dialog interactiv de trei ore în Grupul de Lucru al EPU între Statul evaluat şi alte State
membre ale o-nU;
• Adoptarea de către Grupul de Lucru al EPU a raportului privind rezultatele evaluării;
• Adoptarea de către Consiliu, la următoarea şedinţă ordinară, a rezultatelor evaluării; şi
• Consolidare şi implementare de către Statul vizat şi alţi constituenţi relevanţi.
Deoarece este un mecanism nou al Consiliului, EPU urmează să demonstreze încă că va fi eficient în promovarea şi protecţia drepturilor omului. Este important ca guvernele şi alţi constituenţi, inclusiv ONG-urile să lucreze constructiv cu aceasta, inclusiv prin stabilirea unor precedente bune.
La eveniment au participat vicepreședinta Parlamentului Liliana Palihovici, dl Vladimir Cebotari,
Ministrul Justiției; dl Mihail Cotorobai, Avocatul Poporului; dl Ian Feldman, Președintele Consiliului pentru prevenirea și eliminarea
discriminării și asigurarea egalității;
precum și dna Dafina Gercheva, Coordonatoarea Rezidentă ONU în Republica Moldova.
Evaluarea Periodică Universală
(EPU) este aşadar o evaluare a progresului în domeniul drepturilor omului în toate cele 193 state membre
ale ONU. EPU a fost creat în 2006
de către Consiliul ONU pentru drepturile omului. Primul ciclu EPU pentru
Republica Moldova a avut loc în anul
2011.
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Masa Rotundă

"Toleranță și multiculturalitate"
16 noiembrie, Ziua Internaţională a Toleranţei
Сu prilejul Zilei Internaţionale a Toleranţei, sărbătorită anual la 16 noiembrie, Biroul Relaţii Interetnice în parteneriat cu filiala Centrului Internaţional de Multiculturalitate din Baku, a organizat
masa rotundă cu genericul „Toleranţă şi multiculturalitate”.
Toleranţa şi intoleranţa sunt în toate faptele noastre de viaţă, de la jocul din grădiniţe până la jocul marilor puteri, şi există la orice nivel: în familie, între grupuri, comunităţi, popoare sau religii.
Este premiza păcii şi a dezvoltării sustenabile, iar în Ziua Internţională a Toleranţei, opinia publică este mobilizată în favoarea educaţiei pentru toleranţă.
Într-o lume a diversităţii, toleranţa este o premiză a păcii şi un mijloc al dezvoltării sustenabile,
pentru că încurajează construirea de societăţi mai inclusive şi mai puternice care să atragă idei,
enegii creative şi talente - se arată în mesajul secretarului general UNESCO Irina Bokova. Toleranţa nu înseamnă indulgenţă sau indiferenţă, este angajamentul reînoit zi de zi de a căuta în diversitatea nosatră legăturile care unesc umanitatea - mai spune Irina Bokova.
Instaurarea unei Zile Internaţionale a Toleranţiei a fost decisă de ONU şi îşi are originea înCarta
Naţiunilor Unite, în care statele semnatare îşi declarau intenţia de a fi toleranţe şi de a trăi în pace şi bună înţelegere, şi în Constituţia UNESCO, bazată pe demnitate, egalitate şi respect reciproc între oameni. Această organizaţie identificase 16 tratate, convenţii, declaraţii şi recomandări,
toate legate de nevoia de toleranţă, relevante şi obligatorii şi astăzi.
Pentru a sublinia importanţa toleranţei şi pentru ca oamenii să conştientizeze pericolele intoleranţei, cu ocazia marcării a cinci decenii de existenţă a ONU şi UNESCO, Adunarea Generală a
Naţiunilor Unite a decis să proclame anul 1995 ca An Intrernaţional al Toleranţei, iar data de 16
noiembrie ca Zi Internaţională a Toleranţei şi a invitat toate ţările membre să marcheze în fiecare
an această zi prin acţiuni de promovare a toleranţei şi păcii, atât în instituţiile de învăţământ şi
educaţie cât şi în cadrul publicului larg.
Nedreptatea, violenţa, discriminarea şi marginalizarea sunt forme ale intoleranţei, iar educaţia
pentru toleranţă trebuie îndreptată împotriva fricii şi excluziunii şi către dezvoltarea capacităţii tinerilor de a judeca liber şi independent. Diversitatea religioasă, lingvistică, culturală şi
etnică nu trebuie să fie pretext al conflictelor, ci să îmbogăţească viaţa noastră comună.
În esenţă, toleranţa înseamnă respectul şi
aprecierea diversităţii culturale şi a formelor ei de expresie, a opiniei contrare, a deciziilor altor oameni, grupuri, popoare sau
religii. Toleranţa recunoaşte drepturile universale ale omului şi libertăţile fundamentale şi asigură supravieţuirea comunităţilor
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CONCURS
privind selectarea unui grup de experți în vederea implementării activităților
proiectului ”Promovarea educației incluzive în Republica Moldova”
Ministerul Educaţiei și Centrul Republican
de Asistență Psihopedagogică, cu suportul
UNICEF, anunță un concurs de selectare
unui grup de experți pentru activitatea în cadrul proiectului ”Promovarea educației incluzive în Republica Moldova”.
Asigurarea realizării prevederilor Convenției
ONU cu privire la drepturile copilului, Codului
Educației,
Strategiei
sectoriale
”Educația - 2020”, Programului de dezvoltare a educației incluzive prin promovarea și implementarea educației inclusive, transformarea
continuă a sistemului rezidenţial de îngrijire a copilului şi dezvoltarea structurilor funcţionale de
asistenţă psihopedagogică şi psihologică pentru copiii cu cerințe educative speciale incluşi în
sistemul general de educaţie este prioritară în activitatea Ministerului Educației. În perioada
2015 - 2017 Ministerul Educației și Centrul Republican de Asistență Psihopedagogică în colaborare cu UNICEF Moldova au identificat următoarele obiective derivate din această prioritate:
• Îmbunătățirea cadrului normativ pentru a se asigura accesibilitatea instituțiilor de învățământ
pentru copii cu dizabilități severe, mentale și senzoriale;
• Consolidarea serviciilor și dezvoltarea capacităților cadrelor didactice pentru educația incluzivă;
• Îmbunătățirea managementului de date privind copiii cu dizabilități și cerințe educaționale
speciale în învățământul general.
În vederea implementării activităților din proiect se va selecta un grup de experți (a se vedea
termenii de referință de mai jos).
Pentru a participa la concurs, persoanele interesate sunt rugate să prezinte următoarele documente:
a) un Curriculum Vitae de dată recentă, cu evidențierea experienței relevante pentru activitatea
în cadrul grupului de experți la care candidează;
b) o scrisoare de intenție, cu indicarea grupului de experți pentru care candidează, precum și cu
prezentarea motivației personale și profesionale pentru participare.
Dosarul de participare va fi trimis în format electronic prin email lacraprm@gmail.com sau pot fi
depuse în original la Centrul Republican de Asistenţă Psihopedagogică, la adresa : Bd. Ştefan
cel Mare și Sfînt, 169, mun. Chișinău, MD-2004.
Persoana de contact: Ala Odagiu, asistent, tel: 0 (22) 593770.
Sursa: http://edu.gov.md/ro/content/concurs-privind-selectarea-unui-grup-de-experti-0
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Cu ochii larg închiși. De vorbă cu un nevăzător
Interviu realizat de Ana Gherciu
Într-o lume plină de obstacole și greutăți,
să fii nevăzător poate părea, pentru cei care au darul vederii, imposibil de depășit.
Totuși, o mică incursiune în lumea celor,
care s-au învățat să vadă altfel decât cu
ochii, schimbă radical percepția despre ce
înseamnă a vedea.
Nicolae Ciobanu era un copil neastâmpărat
și nevăzător. Așa s-a născut. „Frați, verișori, prieteni, toți vedeau. Eu mă descurcam cum puteam. Mai mult decât atât
eram destul de energic, curios și chiar neastâmpărat. Poate chiar datorită acestor calități am învățat să fac multe care mi-au prins bine în timp și uneori chiar m-au salvat”, ne spune el.
Năzbâtii pe achipuite
„Mămica, fratele, badea Grișa, verișorii cu care prieteneam și sigur că prietenii din mahala, cu ei
am învățat să mă descurc singur. În jurul nostru locuiau familii care aveau copii de vârsta mea.
Cine putea mai bine decât un copil să-mi spună că în fața mea este un șanț sau o fântână sau
„Ia seama, Colică, vine o căruță sau o mașină”? Când ne jucam de-a mijatca sau de-a țurca, ei
îmi explicau totul atât de clar încât mă jucam în rând cu ei”, povestește acesta.
Fiind nevăzător, mama sa era nevoită să-l lase acasă, cât aceasta era plecată la prășit. „Măi Colică, iaca eu îți las într-o covată niște șiocălăi de popușoi, să-i dezghioși până deseară. Să mai
mături prin casă”, îi spunea ea. Aveau o căsuță mică, cu o cameră și o tindă. Îi lăsa mâncare și-i
găsea fiului ocupație, ca să nu se plictisească până se întoarce ea de la muncă. „Eu, în schimb,
cum mă trezeam, mâncam ce-o dat Dumnezeu și cât făceam repede ce-o mi-o zis mama, planificam cum să ies din casă, căci mama mă încuia. Prin tindă, ies în poiată, unde stau găinile. De
acolo, pe ușița găinilor, mă strecor și umblu brambura pe tot satul, cu băieții cu jocurile. Prietenii
știau care-i situația și când începea să se-ntunece, mă anunțau că e timpul să mă întorc acasă.
Făceam repede drum întors, iar mama venea acasă și mă miluia că, sărmanul de mine, am stat
toată ziulica singur. Simțindu-se vinovată îmi gătea niște plăcințele sau îmi aducea ceva gustos.
Mereu se străduia să mă mângâie”, își amintește Nicolae Ciobanu cu drag.
Incluziunea văzută cu alți ochi
Așa a ajuns copilul Nicolae la vârsta de 7 ani, când trebuia să învețe carte. De la Olga Rapida,
fosta redactoare-șef a tipografiei din Cimișlia, a aflat mama lui Nicolae Ciobanu despre școala
pentru copii nevăzători de la Bălți. „La 25 august, mămica m-a adus acolo. Aveam 7 anișori și
lacrimi în ochi. Am rămas singur, fără mama, fără prieteni. Ceilalți elevi veneau abia în septembrie. Erau doar profesorii acolo”, își amintește bărbatul. Cu toată tristețea, Nicolae a făcut prima
năzbâtie la școală în aceeași zi. În timp ce maică-sa completa actele necesare, băiatul a ieșit în

P A G I N A

6

Au urmat zile lungi și pline de lacrimi, până Nicolae Ciobanu s-a obișnuit cu
noul anturaj și și-a făcut noi prieteni. „Era o școală internat cu condiții nu tocmai bune. Încăperile
era împrăștiate pe tot teritoriul școlii, erau vreo 9 clădiri, iar noi trebuia să circulăm dintr-o parte în
alta. Poate și era mai bine așa, ne-am făcut deprinderi de orientare. Și dacă ne obișnuiam acolo,
eram bravo”, spune Nicolae Ciobanu.
Nevăzătorii trebuie să-și facă studiile în instituții specializate, crede bărbatul. „În special pentru
cei total nevăzători, este mai bine aici. Noi între noi, chiar i cu cei cu mic rest de vedere, ne
ajutăm între noi. Nu este nimic mai bine, când un semen de-al tău îți explică anumite deprinderi.
Niciodată, omul sănătos nu va putea explica orbului toate deprinderile cotidiene așa cum o va
face un nevăzător”, explică acesta.
Incluziunea, pusă la îndoială
Potrivit intervievatului, pe vremurile când el era elev, incluziunea se făcea, în unele cazuri, mai
bine decât acum. Astăzi, noi vorbim despre incluziune, în conformitate cu Convenția drepturilor
internaționale a persoanelor cu dizabilități, iar Codul Educației propune 3 forme de incluziune –
instituțiile specializate, școala generală sau predarea la domiciliu. „Cu regret, niciuna din ultimele
două nu este accesibilă pentru nevăzători pentru că nu avem nici specialiști pregătiți, nici mijloace specializate pentru educație. Nicio
grădiniță, nici o școală nu sunt
aprovizionate nici cu manuale, nici cu programe specializate, nici cu produse
tiflotehnice pentru nevăzători, cum ar fi tabla de șah sau de scris pentru nevăzători,
punctatorul, abecedarul.
Nicolae Ciobanu vorbește despre elementara tăbliță Braille, care pentru cei văzători
înlocuiește un caiet ordinar pentru văzători,
și punctatorul, locțiitorul pixului. Întrebat
cum se scrie în alfabetul Braiile, bărbatul
scoate din primul sertar o „mapă” metalică,
o coală și un instrument cu vârf metalic
ataşat unui mâner de lemn. Cu un calm
asemănător învățătorului, îmi explică totul pe pași. Așează hârtia între cele două foi şi o presează. Prima parte a tăbliței este perforată, cea de-a doua este plină. Hârtia se fixează între cele
doi foi de metal. Aici intră în schemă punctatorul, cu care se perforează hârtia, de la dreapta la
stânga, punctele ieşind în relief pe partea cealaltă. Odată scris textul, hârtia se întoarce iar cuvintele se citesc de la stânga la dreapta. „Anișoara, ziaristă, ia de la mine un interviu”, a scris Nicolae Ciobanu.
„În orice carte în orice film, se spune că lumea orbului este un deplin întuneric și în afară de asta omul poate deprinde numai sunete. Nu este
chiar așa. Sigur că, din întuneric nu ne poate salva nimeni, dacă această deficiență nu se tratează prin intervenție chirurgicală. Dar pe lângă toate,
noi avem lumea intelectuală și spirituală. În viață sunt mii de situații, iar pe lângă experiența senzorială, mai avem și o deprindere vizuală din parte
prietenilor sănătoși”.

Chișinău, un oraș neprietenos
Pe lângă faptul că Nicolae Ciobanu știe foarte bine să mânuiască un computer, fiind ajutat de un
soft specializat, acesta cunoaște foarte bine și orașul Chișinău, unde locuiește încă din iulie
1974. „Noi, nevăzătorii, ne bazăm mult pe memoria noastră și dacă am trecut de câteva ori pe
același traseu, am înregistrat în amintiri toate detaliile. Eu memorizez foarte bine străzile, sunt
foarte atent la stațiile anunțate de șoferi sau solicitate de pasageri”, explică acesta.
Totuși, dacă deplasare pe trotuarele orașului este anevoioasă pentru pietonii văzători, această
experiență este una absolut „deosebită” pentru cei cu deficiențe locomotorii și vizuale… Numărul
semafoarelor cu semnalizare acustică sau al așa-ziselor „ciocănitoare”, în Chișinău, este de doar
9 și au fost instalate la inițiativa Asociației Nevăzătorilor. Celelalte sute și mii de intersecții din
Capitală sunt un pericol incomensurabil pentru persoanele cu deficiențe de vedere.

Dacă persoanelor cu dizabilități locomotorii le lipsesc în special rampele de acces, cei nevăzători
au mare nevoie de bare de protecție/ de orientare și de sonorizare a intersecțiilor. „Bine ar fi ca la
stațiile de transport public, să se anunțe ce autobuz sau troleibuz a ajuns, pentru ca noi să nu trebuiască să deranjăm pe cineva. Bine când este vreun om în stație. Dar dacă nu este nimeni, trebuie să așteptăm până vine, ca să ne asigurăm că intrăm în transportul necesar”, recunoaște
bărbatul.
Recent, Nicolae Ciobanu a jucat rolul principal scurtmetrajul documentar „Omul din lumea sunetelor”, un ghid pentru înțelegerea lumii persoanelor cu dizabilități de vedere. Acesta a fost realizat
în cadrul proiectului „Abilitate versus Dizabilitate – de la înțelegere spre eliminarea discriminării și
incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități auditive și de vedere”. Scopul acestuia este diminuarea fenomenul discriminării, aprofundarea drepturilor omului și sporirea gradului de incluziune socială a persoanelor cu dizabilități auditive și dizabilități de vedere.
„Este un proiect foarte bun pentru noi. Sunt foarte fericit că mi s-a propus să ofer consultații în
realizarea acestui film, ca specialist și ca persoană nevăzătoare. Este primul film documentar în
care se explică necesitățile unui nevăzător și cred că nu va fi ultimul. Este important să se facă și
filme pentru noi, unde să fie asigurată sonorizarea specială a acestora. Astfel, noi vom putea viziona filmul în plina lui desfășurare. Omul din lumea sunetelor pentru noi are un folos special. Cei
sănătoși, intrând în contact cu nevăzătorii, vor înțelege cum este corect să te comporți în anturajul nostru. Filmul acesta ne va ajuta să depășim mai ușor obstacolele și barierele dintre noi”, explică Nicolae Ciobanu.
Filmul documentar a fost realizat de 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 SorosMoldova.

Sursa: http://www.moldova.org/cu-ochii-larg-inchisi-de-vorba-cu-un-nevazator/
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INVITAȚIE la spectacolul de caritate ”AJUTĂ-MĂ SĂ TE AUD”!!!
Dragi prieteni,
Părintele Viorel Cojocaru, vă invită la spectacolul de caritate întitulat
”AJUTĂ-MĂ SĂ TE AUD”!!!
Pentru Republica Moldova este a doua ediție în care copiii Școlii Speciale cu deficiențe de auz
și vorbire demonstrează societății cum cântă și dansează semnele mimico-gestuale.
Spectacolul va avea loc pe data de 3 decembrie 2016, ora 10.00 la Teatrul GINTA LATINĂ.
VĂ AȘTEPTĂM CU DRAG!!!
Pentru cei interesați,
puteti accesa acest link pentru a viziona prima ediție:
http://vasiliada.md/spectacol-de-lumini-semne-si-voci/
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Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei propune majorarea vârstei de pensionare
Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei prezintă spre consultare publică proiectul de lege privind reforma sistemului de pensii.
Documentul prevede trecerea graduală de la 57 până la 62 de ani - pentru femei şi
de la 62 până la 65 de ani - pentru bărbaţi, începând cu 1 ianuarie 2017.
De asemenea, proiectul prevede majorarea stagiului necesar de cotizare: pentru femei - de la
30 la 33 de ani, iar pentru bărbaţi - de la 33 la
36 de ani.
Potrivit autorilor de proiect, aceste măsuri vor
contribui la o creştere semnificativă a contribuţiei cetăţenilor la finanţarea sistemului de pensii. În acelaşi timp, atingând stagiul de cotizare
necesar, cetăţenii vor putea să se pensioneze
înainte de termen. Persoanele care vor continua
să activeze după stabilirea pensiei, vor beneficia
de o pensie recalculată.
Totodată, documentul prevede lansarea unui
nou serviciu - calculatorul online de pensii. Acest calculator va oferi cetăţenilor oportunitatea săşi calculeze viitoarea pensie. Mărimea pensiei va depinde de contribuţiile achitate.
De asemenea, proiectul de lege instituie obligativitatea asigurării sociale pentru proprietarii sau
arendaşii de terenuri agricole şi pentru angajaţii structurilor de forţă.
Totodată, va fi unificată modalitatea calcul a pensiilor de asigurări sociale pentru unele categorii
de cetăţeni, cum ar fi deputaţi, membri ai Guvernului, funcţionari publici, aleşi locali, judecători,
procurori şi va fi exclus ,,stagiul special” din sistemul public de asigurări sociale pentru a reduce
inechităţile din sistem.
Dacă proiectul de lege va fi adoptat în varianta prezentată, o singură instituţie va stabili şi achita
pensiile - Casa Naţională de Asigurări Sociale.
Sursa:
majorareapensionare

http://agora.md/stiri/25395/ministerul-muncii--protectiei-sociale-si-familiei-propunevarstei-de-
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Prezidențiale 2016. Secțiile de votare, parțial accesibile pentru persoanele
cu dizabilități
Aproape jumătate din cele 160 de secţii de votare monitorizate în perioada alegerilor prezidenţiale din acest an nu au
fost deloc accesibile pentru persoanele cu dizabilităţi, iar
41% au fost parţial accesibile.
Concluziile au fost prezentate de către Centrul de Asistenţă
Juridică pentru Persoanele cu Dizabilităţi, în parteneriat cu
Centrul de Instruire Continuă în Domeniul Electoral.
Directorul proiectului „Mobilizarea participării persoanelor cu dizabilităţi în cadrul alegerilor prezidenţiale 2016”, Olga Cenuşa, a declarat într-o conferinţă de presă la IPN, că autoritatea electorală centrală a acreditat 16 promotori locali, din rândul persoanelor cu dizabilităţi, care au
oferit membrilor birourilor electorale sugestii de adaptare a secţiilor de votare, astfel ca acestea
să devină accesibile. Datorită intervenţiilor promotorilor, prezenţa la vot a persoanelor cu dizabilităţi din localităţile monitorizate a constituit 31,6% şi este în creştere cu 11,6 puncte procentuale comparativ cu media din timpul alegerilor locale din 2015.
Directorul de programe advocacy şi politici publice din cadrul Centrului de Asistenţă Juridică
pentru Persoanele cu Dizabilităţi, Ion Cibotărică, s-a referit la principalele probleme cu care sau confruntat persoanele cu dizabilităţi la secţiile de votare. Printre acestea a menţionat secţiile
de votare amplasate la etajul doi sau în demisol. Potrivit datelor CEC, 5% din secţiile de votare
au fost amplasate astfel. Totodată, mai multe instituţii, inclusiv publice, au în locul rampelor de
acces şine metalice, care nu pot fi folosite de utilizatorii de scaun rulant. Acesta a precizat că
unele rampe de acces erau extrem de alunecoase sau prea scurte şi nu corespundeau cerinţelor. Au existat şi secţii de votare cu iluminare nesatisfăcătoare. Din toate secţiile monitorizate niciuna nu a avut în apropiere o parcare pentru persoanele cu dizabilităţi, deşi una din recomandările de adaptare rezonabilă a fost amenajarea unei parcări temporare pentru persoanele
cu dizabilităţi.
Adrian Afteni, promotor local în raionul Ungheni, a spus că s-a aflat pe parcursul zilei scrutinului
într-o secţie de votare din localitatea Pârliţa şi a venit cu sugestii de a adapta rezonabil secţia
de vot cu rampă de acces. Bărbatul s-a arătat mulţumit că a putut contribui la facilitarea participării persoanelor cu dizabilităţi la vot. În opinia acestuia, este o practică pozitivă ca anume
persoanele cu dizabilităţi să sugereze necesităţile pe care le au vizavi de secţiile de votare, ca
acestea să devină accesibile. El a mai spus că uneori preşedinţii birourilor electorale ale
secţiilor de votare refuzau să pună la dispoziţie rechizitele necesare, motivând că nu au persoane cu dizabilităţi în localitate.
Sursa:https://argumentul.info/2016/11/30/prezidentiale-2016-sectiile-de-votare-partialaccesibile-pentru-persoanele-cu-dizabilitati/
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Patru școli pășesc spre un singur scop –
de a deveni accesibile pentru toți copiii
Teatru social la Gimnaziul din Mănoilești. Târg de toamnă la Gimnaziul Seliște. Masă rotundă la Gimnaziul
Boldurești. Festival la gimnaziul Iurceni.
Sunt evenimente diferite ca formă , dar au un scop comun – să schimbe mentalitatea oamenilor din comunitățile
respective față de copiii cu nevoi speciale, iar școlile să devină mai accesibile pentru ei.
Cele patru gimnazii, unul din raionul Ungheni și trei – din raionul Nisporeni, implementează, în prezent, alături de
alte 16 școli din republică, proiectul Băncii Mondiale ”Integrarea copiilor cu dizabilități în școlile generale”, gestionat
de Fondul de Investiții Sociale din Moldova.
În rezultat, până la finele anului viitor, în aceste școli, de la poartă și până la ultimele niveluri din interior, vor fi create
condiții de acces pentru copiii cu nevoi speciale.
Potrivit datelor oferite de managerii școlari din cele patru instituții, la ora actuală aici studiază, în total, 1036 de elevi,
dintre care 60 sunt cu cerințe educaționale speciale.
Managerii instituțiilor de învățământ vizate ne-au mai spus că la intrarea în școli vor fi amenajate rampe de acces
pentru cei ce se deplasează cu ajutorul scaunelor cu rotile. Toate ușile din instituții, precum și grupurile sanitare vor
fi adaptate la necesitățile persoanelor cu dizabilități. Pe holuri vor fi instalate bare de sprijin, iar în clase vor fi instalate sisteme de iluminare pentru elevii slab văzători.
”Suntem mândri că școala noastră este unica în raionul Ungheni care a fost selectată printre beneficiarii proiectului
Băncii Mondiale. Sperăm că vom duce la bun sfârșit toate cele începute”, a declarat Sergiu Andrușca, directorul
gimnaziului Mănoilești, precizând că aici învață 295 de elevi, dintre care 19 – cu cerințe educaționale speciale.
”Grație acestui proiect, am înțeles că a crea condiții pentru persoane cu dizabilități, într-o instituție publică, nu
înseamnă doar să instalezi o rampă de acces la intrare, ci și să schimbi absolut totul în interior, pentru ca acești
copii să se simtă egali cu semenii lor”, a subliniat Nadejda Enache, directoarea Gimnaziului din Boldurești. Aici
învață 291 de elevi, dintre care 18 cu cerințe educaționale speciale.
În completarea dânsei, Maria Gorița, director adjunct la Gimnaziul Seliște, a remarcat faptul că o componentă importantă, care a fost luată în calcul de către finanțatori, a fost axată pe instruirea cadrelor didactice, a unor grupuri
de părinți și elevi în domeniul educației incluzive, ceea ce va duce, cu siguranță, la o schimbare a atitudinii comunității față de persoanele cu nevoie speciale. Din cei 289 de elevi care învață la Gimnaziul din Seliște, 11 sunt cu cerințe educaționale speciale.
Galina Nani, director adjunct la Gimnaziul din Iurceni, a concluzionat: ”Locuitorii satelor în care există școli ce beneficiază de proiectul respectiv se pot considera norocoși, pentru că efectele pozitive ale educației incluzice se vor resimți în comunitate cu siguranță”. La gimnaziul
din Iurceni învață 161 copii, dintre care 12 – cu
nevoi speciale.
De notat că fiecare proiect în parte, implementat
în instituțiile școlare selectate, are valoarea de
100 mii de dolari americani. Contribuția comunității este de doar 3 %. Restul banilor vor fi oferiți
de Banca Mondială prin intermediul Fondului de
Investiții Sociale din Moldova.
Sursa:

http://www.expresul.com/2016/11/30/

patru-scoli-pasesc-spre-un-singur-scop-dedeveni-accesibile-pentru-toti-copiii/
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„Merit să fiu apreciat” - eveniment de promovare a abilităților persoanelor
cu dizabilități
Dizabilitatea poate fi transformată în abilitatea de a crea lucruri frumoase și asta au demonstrat-o în
jur de 150 persoane cu dizabilități care la 30 noiembrie curent, și-au prezentat lucrările manuale la
evenimentul de promovare a abilităților persoanelor cu dizabilități „Merit să fiu apreciat”.
Evenimentul a fost organizat de către Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei în parteneriat cu
Oficiul ONU pentru Drepturile Omului și Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare, cu prilejul Zilei
internaționale a persoanelor cu dizabilități, care este marcată anual la data de 3 decembrie.
Scopul evenimentului a fost promovarea imaginii pozitive a persoanelor cu dizabilități și sensibilizarea
societății referitor la potențialul acestora și la necesitatea integrării sociale, educaționale și profesionale a lor.
În jur de 30 de instituții rezidențiale și-au expus spre vânzare cele mai originale lucrări realizate manual, începând de la artizanat, lucrări croșetate, brodate, cioplite în lemn dar și produse de cofetărie. Totodată, în cadrul evenimentului, persoanele cu dizabilități i-au învățat pe vizitatori cum se efectuează
lucrările manuale.
În deschiderea evenimentului, viceministrul Muncii, Protecției Sociale și Familiei, Anastasia Oceretnîi a
declarat: Persoanele cu dizabilități ne demonstrează, de fiecare dată, că ei sunt minunați și că prin abilitățile lor pot crea lucruri frumoase. Datoria noastră este să dăm dovadă de generozitate, solidaritate
și apreciere pentru calitățile și iscusința acestora.
„Ziua persoanelor cu dizabilități, cu ocazia cărei s-a organizat evenimentul, nu este o zi de sărbătoare
a persoanelor cu dizabilități. Este o zi în care noi toți, guvernul și societatea, trebuie să facem totalurile promovării drepturilor persoanelor cu dizabilități și constatând restanțele, să ne dublăm eforturile în rezolvarea acestora”, a accentuat Veaceslav Balan, coordonator național, oficiul ONU pentru
Drepturile Omului. Participanții la expoziție s-au arătat încântați de posibilitatea de a-și prezenta și a
vinde lucrările lor și totodată de a-i învăța pe
ceilalți cum se realizează acestea. Pentru talentul, ambiția de care dau dovadă, dar și
pentru creațiile lor, aceștia au fost premiați cu
diplome de onoare și premii.
Sursa: http://www.mmpsf.gov.md/ro/content/
merit-sa-fiu-apreciat-eveniment-de-promovareabilitatilor-persoanelor-cu-dizabilitati
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NEW!!!
În Republica Moldova apar, în premieră,

două cărți care prezinta dizabilitatea de auz

Această publicație este realizată
de Alianța INFONET și Asociația
Surzilor din Republica Moldova,
cu suportul Fundației EstEuropene, din resursele acordate de Guvernul Suediei și de
Ministerul Afacerilor Externe al
Danemarcei/DANIDA.

Această lucrare este
publicată in cadrul Proiectului
„Abilitate versus Dizabilitate –
de la ințelegere spre eliminarea discriminării și incluziunea
socială a persoanelor cu dizabilități auditive și de vedere”,
finanțat de către Programul
Egalitate și Participare Civică
al Fundației Soros Moldova.
Opiniile expuse in
această lucrare sunt ale autorilor și nu reflectă in mod neapărat poziția Alianței INFONET
și Fundației Soros-Moldova.
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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 Fundației Est-Europene, din resursele acordate de Guvernul Suediei și de Ministerul Afacerilor Externe al Danemarcei/DANIDA .

Redactori: Ion Ciobanu și Mariana Țîbulac-Ciobanu
Chișinău - 2016

Acest buletin a fost elaborat cu suportul informativ AOPD în cadrul Proiectului „Parteneriate pentru incluziunea persoanelor cu dizabilități”, implementat de Alianța Organizațiilor pentru Persoanele cu Dizabilități în cadrul Programului „Inițiativă
Comună de Promovare a Oportunităților Egale” implementat de Fundația Est Europeană și Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare din resursele acordate de Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare, Guvernul Suediei și de Ministerul Afacerilor Externe al Danemarcei/DANIDA și al proiectului „Advocacy pentru incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități de
auz”, implementat de de Alianța INFONET, în parteneriat cu Asociația Surzilor din Republica Moldova, cu suportul financiar
al Ambasadei Finlandei la București.
Opiniile exprimate aparțin autorilor și nu reflectă neapărat punctul de vedere al donatorilor.

