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Premieră în Chișinău. Pe o porțiune a bulevardului
Ștefan cel Mare și Sfânt a fost instalat pavaj tactil
Pavajul tactil despre care se
vorbea că ar tergiversa lucrările de
reparație a bulevardului Ștefan cel
Mare și Sfânt a început să fie
instalat chiar ieri.
Acesta are drept scop de a facilita
deplasarea
persoanelor
cu
deficiențe de vedere.
Pavajul tactil a fost amplasat în
apropiere de intersecția cu strada
Ismail. Acesta va fi instalat de-a
lungul bulevardului, precum și în
mai multe intersecții din oraș.
Anterior autoritățile au anunțat că
lucrările
de
reparație
a
bulevardului Ștefan cel Mare și
Sfânt nu vor fi finisate până la data
limită stabilită inițial. Asta pentru
că între timp au apărut unele
probleme,
precum
instalarea
pavajului tactil, care nu a fost
stipulat anterior în lege.
Deși s-a menționat că lucrările
trebuie să fie finisate până la data
de 2 iulie, când este marcată ziua
domnitorului Ștefan cel Mare,
acum s-ar putea ca trotuarul să fie dat în exploatare mai târziu.
Lucrările care se desfăşoară în prezent pe bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt fac parte
din cadrul I etape a Programului de reabilitare şi modernizare a infrastructurii
rutiere în zona centrală a capitalei şi
sunt finanţate de Banca Europeană
pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare
(BERD), Banca Europeană de
Investiţii şi Fondul Special de
Energie Verde al BERD, în valoare
totală de 22 de milioane de euro.
Sursa: http://unimedia.info/stiri/fotopremiera-in-chisinau--pe-o-portiunea-bulevardului-Stefan-cel-mare-sisfant-a-fost-instalat-pavaj-tactil130908.html#.WOUDeESlb7o.facebook
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2 aprilie—Ziua Internațională de Conștientizare a Autismului
Ziua Internațională de Conștientizare a Autismului a avut loc în fiecare
an, începând cu 9 septembrie 1989. Aceasta a fost desemnată de
către Rezoluția "62/139 a Adunării Generale a Națiunilor Unite. Ziua
Internațională de Conștientizare a Autismului a fost propusă de către
reprezentanții statului Qatar, susținută de către toate statele membre
și adoptată la 18 decembrie 2007. Rezoluția Zilei Internaționale de
Conștientizare a Autismului a avut patru mari componente:
stabilirea zilei de 2 aprilie ca fiind ziua internațonală;
participarea tuturor organizațiilor ONU, a statelor membre, a ONGurilor și a tuturor organizațiilor publice și private la această zi;
creșterea gradului de conștientizare a autismului la toate nivelele
societății;
transmiterea acestui mesaj tuturor statelor membre și celorlalte organe ale ONU de către
Secretarul-General al ONU.
Culoarea simbolică a acestei zile este albastru. În acest scop, există în prezent site-ul web
„World Autism Awareness Day” (Ziua Internațională de Conștientizare a Autismului), care oferă
materiale și sugestii cu privire la modul în care se poate participa la această zi, precum și o listă
a activităților curente în diferite țări și organizații, care se realizează pentru a sărbători această
zi.
Conform scrisorii 01-1/613 din 10.04.2014 si conform datelor prezentate de Comisia de
specialialitate a MS in domeniul psihiatriei, la finele anului 2013, in supravegherea medicilor
psihiatri din tara se aflau 220 de pacienti cu autism, inclusive 191 copii.
Autismul reprezinta o tulburare neurobiologică ce afectează din ce în ce mai mulți copii.
Conform ultimelor studii publicate de Centers for Disease Control and Prevention – National
Statistics Reports s-a constatat o creștere semnificativă a copiilor diagnosticati cu tulburare de
spectru autist (1 la 50). Noul raport a fost realizat între anii 2011-2012.
Noul studiu reflectă și el diferențele de gen. S-a constatat o creștere îngrijorătoare în cazul
băieților de la 1 la 56 ( conform studiului din 2007) la 1 la 31 (conform studiului din 20112012). Incidența fetelor a
întâlnit deasemenea o
creștere
semnificativă.
Studiul din 2007 arata o
incidența de 1 la 204, iar
ultimul studiu arată o
incidență de 1 la 143 de
fete
diagnostiate
cu
tulburare
de
spectru
autist.
Sursa:
http://
autismmoldova.md/ro/
autism/statistici
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Medicii de familie vor stabili diagnosticele
pentru mai multe maladii
Medicii de familie vor avea dreptul să
stabilească diagnosticele pentru mai multe
maladii. În aceste condiții, nu va fi necesar ca
pacienții să fie consultați suplimentar de către
specialiști, cum se întâmplă în prezent. Ca
urmare, vor fi evitate rândurile de așteptare în
instituțiile medicale, fapt care tergiversează
depistarea maladiilor și inițierea rapidă a
tratamentelor. Acest lucru a devenit posibil odată
cu modificarea protocoalelor clinice care
reglementează serviciile medicale acordare de
către medicii de familie.
Dintre cele 122 de protocoale clinice evaluate de Ministerul Sănătății, 94 de au fost îmbunătățite.
În documente au fost incluse noi maladii care pot fi diagnosticate la nivelul medicinii primare. Ca
urmare, medicii de familie nu vor trimite pacienții la specialiști, ci direct pentru efectuarea
examenelor medicale. În baza rezultatelor analizelor și investigațiilor, medicii de familie vor stabili
diagnosticele și vor prescrie tratamentele.
”Până în prezent, pacientul venea la medicul de familie, care îi elibera bilet de trimitere la
specialist. Acesta trimitea pacientul pentru investigaţii. Cu rezultatul investigaţiilor pacientul
revenea la specialist. Și ulterior, cu rezultatele examenelor medicale şi recomandările
specialistului, bolnavul se întorcea la medicul de familie, care stabilea diagnosticul şi prescria
tratamentul. Acest proces dura zile sau săptămâni și era stresant pentru pacient. Acele rânduri
mari de aşteptare, pe care se plâng mulţi bolnavi, le avem anume din cauza acestei proceduri.
Această situaţie favoriza iniţierea tardivă a tratamentului”, a explicat Liliana Iașan, viceministrul
Sănătății.
Potrivit noilor reglementări, medicii de familie vor trimite la specialiști doar pacienții cu boli grave
sau complicații ale maladiilor. De exemplu, în cazul unui bolnav cu astm bronșic, suportul
specialistului va fi solicitat doar dacă maladia va rezista tratamentului. Conform protocoalelor
vechi, bolnavul trebuia consultat obligatoriu de specialist pentru confirmarea diagnosticului,
constatarea și tratarea complicațiilor.
“De asemenea, prin această măsură specialiștilor li se reduce din sarcini și din numărul de
pacienți care așteaptă sub ușă pentru bilet de trimitere. Totodată, specialiștii vor acorda mai mult
timp pentru tratamentul pacienților gravi, ceea ce trebuie de fapt să facă. În asemenea mod, va fi
îmbunătățită calitatea asistenței medicale acordată populației“, a precizat Ghenadie Curocichin,
șeful Catedrei medicină de familie, USMF.
Anual, în ţară sunt înregistrate aproape 10 milioane de vizite la specialişti. Exact de atâtea ori
pacienţii merg la medici de familie. Organizația Mondială a Sănătății recomandă ca 80 la sută
dintre bolnavi să fie diagnosticaţi şi trataţi la nivelul asistenței medicale primare.
Sursa:
maladii

http://www.ms.gov.md/?q=stiri%2Fmedicii-familie-vor-stabili-diagnosticele-mai-multe-
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Persoanele cu maladii psihice vor fi tratate la locul de trai
Centre comunitare de sănătate mintală vor fi create
la nivel național, până în anul 2021. Persoanele cu
afecțiuni psihice vor beneficia în aceste instituții de
tratamente profilactice și reabilitare. Măsura este
prevăzută în Programul național privind sănătatea
mintală pentru anii 2017-2021, aprobat astăzi de
Guvern.
Crearea centrelor comunitare va permite reducerea
numărului bolnavilor spitalizați cu 50 la sută. În acest scop, în instituțiile medicale din raioane vor
activa echipe multidisciplinare de medici, care vor oferi servicii terapeutice și de reabilitare. În
același timp, pacienții vor fi asistați la domiciliu și monitorizați.
Noul program mai prevede elaborarea unei strategii naționale de prevenire a suicidului. În acest
context, vor fi identificate și monitorizate persoanele care riscă să recurgă la suicid.
Totodată, aproximativ 700 de medici de familie şi 300 de asistenţi medicali vor fi instruiţi până la
sfârșitul anului 2017 să acorde asistență medicală persoanelor cu afecțiuni psihice.
Specialiștii vor fi pregătiți în cadrul proiectului „Suport pentru reforma serviciilor de sănătate
mintală în Republica Moldova”, susținut de Agenţia Elveţiană de Cooperare şi Dezvoltare.
În Republica Moldova sunt înregistrate 150.843 de persoane cu patologii mintale, dintre care
peste 8 la sută sunt copii.
În prezent, în țară activează 36 de centre comunitare de sănătate mintală.
Costul Programului național privind sănătatea mintală pentru anii 2017-2021 este de aproape un
milion de lei.
Sursa: http://www.ms.gov.md/?q=stiri/persoanele-maladii-psihice-vor-fi-tratate-locul-trai
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Pro Servicii

Observațiile Comitetul ONU
Privind Drepturile Persoanelor cu Dizabilități
Oficiul Înaltului Comisar ONU pentru Drepturile Omului în
Republica Moldova a tradus în limba română Observațiile finale
referitoare la raportul inițial al Republicii Moldova adoptate de
Comitetul ONU Privind Drepturile Persoanelor cu Dizabilități în
cadrul celei de a 17-a sesiune a Comitetului, care a avut loc la
Geneva în perioada 20.03.2017-12.04.2017.

Pentru mai multe detalii accesați:
http://advocacy.md/…/Recomand%C4%83rile%20Ro%20%20UN%20CRPD…
http://advocacy.md/ro/node/954

Contractarea de către Stat a serviciilor sociale prestate de
ONG-uri
La 28 aprilie 2017 în sala de ședințe a FHI-360 a avut loc un Focus-Group cu OSC-uri
„Contractarea de către Stat a serviciilor sociale prestate de ONG-uri” avînd ca scop
identificarea barierelor și lacunele existente în procesul de Contractare de către Stat a
serviciilor sociale prestate de ONG-uri.
La eveniment au participat reprezentanții Centrul de Intervenție Precoce "Voinicel", A.O.
”LUMOS”, Asociație Nevăzătorilor, A.O. ”Home Care”, Asociaţia Obștească ”Femeia şi Copilul Protecţie şi Sprijin”, Keystone Moldova, CCF/ HHC Moldova și Centrul Contact.
”Statul nu dorește să cumpere servicii prestate de OSC-uri. Mecanismul de contractare nu
funcționează, ar trebui să fie implementat un Program pilot în cîteva regiuni, pentru a vedea
cum merge procesul de contractare de către stat a serviciilor prestate de OSC-uri” a menționat
D-nul Neicovcen Serghei - reprezentantul Centrului ”Contact”.
D-na Cojoraru Ala, reprezentanta Centrul de Intervenție Precoce ”VOINICEL” a evidențiat că
”este o procedură foarte anevoioasă, care ne-a luat 10 ani pentru a putea oferi servicii
medicale, statului. În acest proces îndelungat au fost implicați și părinții, care au făcut lobby și
advocacy în acest scop”.

O altă barieră identificată în cadrul discuțiilor, este lipsa unor reglementări privind standardele
de calitate a unor servicii sociale, precum și reglementări a modul de calculare a costurilor
acestor servicii.
Focus-Group-ul se desfășoară în cadrul proiectului „Creșterea gradului de participare a
persoanelor cu dizabilități în procesele de politici publice”, proiect realizat de Centrul de
Asistență Juridică pentru Persoane cu Dizabilități (CAJPD) cu suportul Agenției SUA pentru
Dezvoltare Internațională (USAID) și FHI 360 Moldova.
Sursa:
https://www.facebook.com/Contractarea-de-c%C4%83tre-Stat-a-serviciilor-socialeprestate-de-ONG-uri-110579756154216/?hc_ref=PAGES_TIMELINE
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Limbajul Makaton pentru copii cu probleme în comunicare, adaptat la contextul
Republicii Moldova
Un grup de practicieni naționali au fost instruiți în cadrul unui atelier cum să utilizeze limbajul
Makaton. Acest limbaj urmează să fie integrat în practica profesioniștilor din ţară ca instrument
de lucru cu copii și adulți care întâmpină probleme de comunicare.
Totodată, 450 de cuvinte descifrate în simboluri și semne, care formează vocabularul de bază a
Limbajului Makaton pentru copii cu probleme în comunicare au fost adaptate la contextul Republicii Moldova cu suportul unui grup de profesioniști în domeniu şi al Asociaţiei Makaton din
Marea Britanie.
Prezentă la eveniment, Viorica Marț, consultant superior în cadrul Ministerului Educației a
mulțumit partenerilor de implementare a acestui program și a menționat că ”Limbajul Makaton
vine să ofere o șansă copiilor chiar din primii ani de viață să poată comunica și să fie înțeleși de
cei din jur. Acest instrument vine să susțină politicile educaționale promovate de ME în domeniul educației incluzive”, a spus doamna Marț.
Implementarea Limbajului Makaton oferă un instrument ușor de utilizat și asimilat pentru ca
aceștia să fie înțeleși de către părinți, educatori și membrii familiei. Astfel, copilul este ajutat săși comunice mai ușor necesitățile de bază și să se integreze în școală și comunitate.
Evenimentul este organizat de AO ”Parteneriate pentru fiecare copil” /PPFC/ în cadrul Proiectului "Sporirea accesului copiilor cu necesități speciale la servicii comunitare de suport și educație
în primii ani de viață" desfășurat în cinci raioane ale țării: Cahul, Călărași, Fălești, Nisporeni și
Ungheni. Obiectivul general al acestuia este de a asigura accesul copiilor cu necesități
speciale, cu vârsta cuprinsă între 0-7 ani și familiilor acestora la programe de suport, dezvoltate
în cadrul proiectului dat. Programele sunt orientate spre consolidarea capacităților părinților,
profesioniștilor și oferirea acestei categorii
de copii a celor mai bune oportunități pentru
dezvoltarea în primii ani de viață a potențialului de care dispun.
Proiectul este implementat de PPFC, în colaborare cu consorțiul format din Organizațiile MellowParenting și HealthProm din
Marea Britanie, cu susținerea Ministerului
Educației, Ministerului Muncii, Protecției Sociale și Familiei, și a autorităților din cele 5
raioane beneficiare ale proiectului. Proiectul
în valoare totală de 680,000 euro este finanțat de Uniunea Europeană.
Sursa: http://edu.gov.md/ro/content/limbajul
-makaton-pentru-copii-cu-problemecomunicare-adaptat-la-contextul-republiciimoldova
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Concert excepțional al rapperului finlandez Signmark în promovarea drepturilor
persoanelor cu dizabilități de auz din Republica Moldova
Signmark (Marko Vuoriheimo) s-a născut surd,
însă acest lucru nu l-a împiedicat să-și urmeze
visul de a-și construi o carieră muzicală. Marko
Vuoriheimo are deja o colaborare fructuoasă cu
Ministerul Afacerilor Externe al Finlandei. Ca
Reprezentant pentru Drepturile Persoanelor cu
Dizabilități din cadrul MAE-ului finlandez,
Signmark a oferit concerte și lecturi în peste 40
de state pe toate continentele.
Împreună cu muzica să, optimismul sporit și
abilitățile extraordinare de comunicare, Singmark
reușește să redefinească atitudinea către
persoanele cu dizabilități de auz, dar și cele cu dizabilități în general. Signmark consideră că
societatea noastră nu ar trebui să-i trateze pe cetățenii surzi că fiind persoane cu handicap, ci
ca pe o minoritate lingvistică provenită din propria lor cultură, comunitate, istorie și moștenire.
Acest mesaj a fost primit cu căldură de audiența internațională și este adus acum și în
Republica Moldova.
Concertul a avut loc la Chișinău, în data de 27 Aprilie (joi), în Sala de Festivități a Asociației
Surzilor din Republică Moldova (stradă Vasile Alecsandri nr. 1, municipiul Chișinău). La
eveniment au participat persoane cu dizabilități de auz, reprezentați
al autorităților naționale și organizațiilor internaționale, al corpului
diplomatic care activează în Republica Moldova, reprezentanți mass
media și al sectorului neguvernamental.
Agenda vizitei a mai cuprins și alte întîlniri și vizite care au avut
drept scop promovarea drepturilor persoanelor cu dizabilități de auz
din Republica Moldova:
- Întîlnirea cu Avovatul Poporului,
- Întîlnirea cu Direcția pentru Drepturile Omului și Afaceri Globale, Ministerul Afacerilor Externe
și Integrării Europene a Republicii Moldova,
- Vizita la întreprinderea Interplast SRL – intreprindere unde
sunt angajate peste 61 de persoane, din care 39 cu
dizabilități.
Publicul larg a avut posibilitatea să-l vadă și să interacționeze
direct cu Signmark vineri, 28 Aprilie, în cadrul unui eveniment
deschis care s-a desfășurat în intervalul orelor 12.00-14.00 la
Centrul Comercial MallDova.
Evenimentele ce au fost organizate în perioada 27-28 aprilie
2017 s-au desfășurat în parteneriat cu Asociația Surzilor din
Republică Moldova și Alianța INFONET și fac parte din suita
aniversară centenara a Finlandei sărbătorită în Republica
Moldova.
Sursa: http://comunicate.md/index.php?
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Campania "Un Pas Spre Mobilitate" a finisat prima
etapă de strângere a fondurilor
Campania de colectare a fondurilor "Un Pas Spre Mobilitate", dedicată tinerilor cu dizabilități locomotorii, a fost inițiată de Asociația „MOTIVAȚIE” din Moldova în cadrul Târgului cadourilor de
Paști „Easter Fair-2017″, ediția a VI-a. Scopul Campaniei este de a colecta fonduri pentru procurarea fotoliilor rulante și pieselor de schimb necesare pentru a crește nivelul de mobilitate a tinerilor cu dizabilități ce vor să ducă un mod de viață activ.
La prima amplasare a boxei de donații, în cadrul Târgului cadourilor de Paști „Easter Fair-2017″,
s-a colectat suma de 331 lei. Ea va fi direcționată pentru procurarea a două cauciucuri pentru
repararea unui scaun rulant, care ulterior va contribui la un mod de viață mai activ a tinerilor cu
dizabilități.
Asociația “MOTIVAȚIE” din Moldova aduce sincere mulțumiri C.I.E. „Moldexpo” pentru spațiul
special amenajat în cadrul Târgului de Paști și posibilitatea de amplasare a boxei de colectare a
fondurilor și tuturor celor care au contribuit la susținerea tinerilor cu dizabilități fizice să obțină un
echipament de mobilitate adaptat.
Boxa de donații va fi amplasată și la alte evenimente de acest gen, inclusiv cele organizate la
C.I.E. „Moldexpo”, deoarece numărul persoanelor cu dizabilități din RM ce au nevoie de echipamente ajutătoare și reparația acestora, este destul de mare.
Sursa: http://motivatie.md/index.php?pag=news&id=1060&rid=1084&l=ro#sthash.K2L8dIv8.dpuf
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Vino pe 24 mai la Forul meseriilor - profesiilor și Târgul
locurilor de muncă pentru Tineret!

Sursa: http://motivatie.md/index.php?pag=news&id=1060&rid=1082&l=ro
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CCF Moldova angajează asistent de proiect
Asistentul de proiect va avea ca principala atribuție asistarea echipei de proiect pentru
implementarea activităților din cadrul proiectului sub ghidarea managerului de proiect.
Perioada de angajare este de 7 luni (pînă la finele anului 2017) cu posibilitatea de prelungire,
în dependență de performanța obținută în decursul a celor 7 luni.
Descriere proiect:
În perioada noiembrie 2015 – decembrie 2017, AO CCF Moldova implementează
proiectul “Young Children of Moldova – understanding needs, developing services, reforming
the system”susținut de UNICEF și HHC Marea Britanie. Proiectul are drept scop incluziunea
socială și protecția copilului prin dezinstituționalizarea copiilor din CPTRC Bălți, prevenirea
separării copiilor de mediul familial, dezvoltarea serviciilor alternative și consolidarea capacității
profesioniștilor din domeniul protecției copilului din 4 raioane de nord ale republicii.
Atribuții și responsabilități:
Asistarea echipei în realizarea activităţilor de proiect;
Asistarea managerului în sarcinile administrative ale proiectului;
Participarea la ședințele echipei de proiect;
Organizarea logistică a seminarelor, vizitelor de studiu, atelierelor de lucru, şedinţelor de
evaluare, meselor rotunde, elaborarea proiectelor etc.;
Colectarea și păstrarea datelor, informației legate de proiect pentru documentare, clarificare,
informare și raportare; Elaborarea, redactarea și expedierea scrisorilor, mesajelor
către parteneri, instituții; Participare la crearea şi evaluarea procedurilor de lucru; Solicitarea şi
selectarea ofertelor pentru prestarea serviciilor în cadrul proiectului (tipografii, birotică,
alimentaţie, servicii etc.); Întocmirea rapoartelor de activitate la solicitarea managerului;
Colaborare cu instituţiile, organizaţiile partenere, voluntari.
Cerințe:
Studii superioare în domenii socio-umane, economie, statistică;
Cunoașterea obligatorie a limbilor română, engleză și rusă;
Abilități excelente de utilizare Microsoft Word Office, Excel, PowerPoint, Outlook etc.
Abilitatea de a acorda atenție la detalii; Capacități analitice; Bune abilitați de comunicare și
raportare; Abilitatea de a lucra în echipă; Abilitatea de a gestiona în mod eficient timpul;
Experiența de lucru în proiecte constituie un avantaj.
CCF Moldova este o organizație non-guvernamentală care oferă un mediu echitabil și nondiscriminator de angajare. CCF Moldova are o politică fermă de protecție a copiilor și toți
angajații sunt obligați să semneze și să respecte această prevedere.
Doritorii de a participa la concursul de angajare pot expedia CV-ul, cu menționarea a 2
persoane de referință împreună cu scrisoarea de motivare pe adresa contact@ccfmoldova.org
Perioada de aplicare: 28 aprilie – 10 mai 2017. Doar candidații selectați vor fi invitați la interviu.
Sursa:
http://www.civic.md/angajari/37033-ccf-moldova-angajeaza-asistent-deproiect.html#sthash.7mQhdEsD.dpuf
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„Eu vreau și pot” – o campanie ce promovează angajarea tinerilor cu nevoi speciale
Angajatorii, familiile tinerilor cu nevoi speciale și societatea vor fi informați despre capacitățile și
posibilitățile tinerilor de a avea un loc de muncă în Republica Moldova prin intermediul unei campanii
naționale: „Eu vreau și pot”.
Coordonatoarea pe comunicare din cadrul Asociației Obștești „Centrul Media pentru Tineri”,
coorganizator al campaniei, Alina Găină, a declarat, într-o conferinţă de presă la IPN, că vor fi
promovate mai multe materiale media, iar în toamnă va avea loc şi un forum, unde tinerii cu dizabilități
vor povesti despre experiențele lor de angajare. Cu ocazia lansării campaniei, a fost prezentat şi un spot
în care persoanele cu dizabilități vorbesc despre dreptul la muncă. În acest context, Alina Găină a spus
că unele persoane obțin mai ușor un loc de muncă, în timp ce tinerii cu nevoi speciale trebuie să treacă
prin mai multe etape până la găsirea unui loc de muncă.
Maricica Răileanu, reprezentanta Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM), care
susține desfășurarea campaniei, a menționat că persoanele cu dizabilități care se adresează la ANOFM
primesc suport la angajare, ghidare în carieră, cursuri de formare profesională, dar şi o indemnizație pe
perioada căutării unui loc de muncă. Persoanele cu dizabilități sunt angajate în câmpul muncii conform
pregătirii profesionale şi a capacităților lor de muncă, cât şi în baza recomandărilor din programul
individual de reabilitare şi de incluziune socială. La fel, se ţine cont de recomandările de muncă emise
de Consiliul Naţional pentru determinarea dizabilităţii şi capacităţii de muncă.
Pe parcursul anului trecut, 800 de persoane cu dizabilități au fost înregistrate cu statut de şomer, iar
45% au fost ajutate să se angajeze în câmpul muncii. De la începutul anului curent, la ANOFM s-au
adresat 175 de persoane cu dizabilităţi, iar 37% dintre acestea deja au fost angajate. Locurile de muncă
solicitate sunt cele necalificate, cum ar fi: bucătar, lăcătuş, conducător auto, vânzător etc.
Campania „Eu vreau și pot” este inițiată de AO „Centrul Media pentru Tineri” și Alianța Organizațiilor
pentru Persoane cu Dizabilități, cu susținerea IM Swedish Development Partner.
Sursa: http://www.ipn.md/ro/societate/83021
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Alianța Organizațiilor pentru Persoane cu Dizabilități (AOPD) anunță lansarea siteului www.incluziune.md, unde veți găsi informații despre activitatea celor 40 de organizații membre ale
Platformei de advocacy preocupate de promovarea drepturilor persoanelor cu dizabilități.
În perioada 2010-2015 Autoritățile Publice au adoptat un şir de politici publice sectoriale relevante care
de cele mai multe ori nu au ţinut cont de interesele, perspectivele şi nevoile bărbaţilor şi femeilor care
reprezintă grupuri vulnerabile. Totodată, adoptarea politicilor publice care abordau direct problemele
acestor grupuri (Strategia de Dezvoltare a Sectorului de Tineret, Planul de Acţiuni pentru susţinerea
Populaţiei Rome, Foaia de Parcurs pentru Integrarea Îmbătrânirii, Programul pentru Asigurarea Egalităţii
de Gen) sunt de cele mai multe ori subfinanțate, implementate circumstanţial şi nu contribuire într-un
mod relevant la diminuarea discrepanţelor care afectează bărbaţii şi femeile din grupurile vulnerabile.
Politicile care nu ţin cont de perspectivele specifice ale grupurilor vulnerabile vor perpetua şi crea
inechităţi substanţiale. Pentru a sparge acest cerc vicios, Fundaţia Est Europeană împreuna cu Centrul
Parteneriat pentru Dezvoltare cu suportul Agenţiei Elvețiene pentru Dezvoltare, Guvernul Suediei și
Ministerul Afacerilor Externe al Danemarcei/DANIDA a inițiat un program de consolidare a efortului de
advocacy al Organizaţiilor Societăţii Civile care lucrează direct pentru a promova drepturile şi interesele
femeilor şi bărbaţilor din grupurile vulnerabile – prin creare Platformelor Tematice de Advocacy.
Scop:
Crearea și consolidarea Platformelor Tematice de Advocacy are drept scop promovarea intereselor şi
drepturilor femeilor şi bărbaţilor vulnerabili în procesul de elaborare a politicilor publice sectoriale. În
acest sens, programul oferă suport pentru 5 grupuri tematice, după cum urmează:
(i) platforma preocupat de promovarea egalităţii de gen,
(ii) platforma preocupat de promovarea drepturilor persoanelor cu dizabilități,
(iii) platforma preocupat de promovarea drepturilor vârstnicilor,

(iv) platforma preocupat de promovarea drepturilor persoanelor de etnie romă,
(v) platforma preocupat de promovarea drepturilor tinerilor.
Platformele Tematice de Advocacy vor fi create în mod informal, la decizia Organizațiilor Societăţii Civile
din fiecare sector, inclusiv în baza reţelelor/coaliţiilor de organizaţii existente.
Sarcinile platformelor Tematic de Advocacy
– Să se asigure că are o reprezentare destul de largă a organizaţiilor din sectoarele descrise mai sus,
– Să se asigure ca are o reprezentare teritorială, cu implicarea Organizaţiilor naţionale şi a celor care
activează la nivel local.
– Să elaboreze şi să îşi asume implementare unei Agende Comune de Advocacy care va reprezenta
interesele grupului pe care Organizaţiile le reprezintă.
– Să elaboreze o propunere de proiect pentru a obţine suport financiar în procesul de implementare a
Agendei Comune de Advocacy.
–
Să
selecteze
în
mod
transparent
şi
inclusiv
o
organizaţie din cadrul grupului
care va fi responsabilă de
implementarea
proiectului
şi
coordonarea
efortului
de
Advocacy a Grupului.
Sursa: http://incluziune.md/ro/
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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 EstEuropene, din resursele acordate de Guvernul Suediei și de Ministerul Afacerilor Externe al Danemarcei/DANIDA .
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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.

