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Această publicație a fost realizată cu sprijinul financiar al Uniunii Europene. Conținutul său este responsabilitatea exclusivă a proiectului 
„Accesibilitatea o precondiție pentru asigurarea tuturor drepturilor persoanelor cu dizabilități” și nu reflectă neapărat punctele de vedere ale 
Uniunii Europene.

Accesibilitatea clădirilor publice 
din raioanele Cahul și Călărași va fi evaluată grație 

unui proiect finanțat de UE și Fundația Konrad 
Adenauer

În cadrul acestui 
proiect, Alianța 

Organizațiilor pentru 
Persoane cu Dizabilități 
(AOPD) împreună cu 
partenerii locali va evalua 
gradul de accesibilitate 
al instituțiilor de menire 
publică din raionul 
Călărași și raionul Cahul, 
va analiza bugetele 
locale pentru a identifica 
resursele financiare 
pentru asigurarea 
accesibilității și va instrui 
grupuri de mobilizare locală 
privind evaluarea condițiilor 
și transparența procesului 

decizional.

În acest sens, AOPD a semnat 
acordurile de colaborare cu 

Consiliul Raional Cahul, Consiliul 

Raional Călărași și Asociațiile 
Obștești „AZI” și „Asociația de 
Sprijin a Copiilor și Tinerilor cu 
Dizabilități „Dorința””.

Acces îmbunătățit la servicii de asistență telefonică gratuită pentru persoanele cu dizabilități din 
centrele de plasament temporar p. 3

Accesul la educație pentru elevii cu dizabilități este dificil p. 16
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Accesibilitatea clădirilor 
publice din raionul 

Cahul va fi evaluată grație 
unui proiect finanțat de UE și 
Fundația Konrad Adenauer. În 
cadrul acestui proiect, Alianța 
Organizațiilor pentru Persoane cu 
Dizabilități (AOPD) împreună cu 
partenerii locali va evalua gradul 
de accesibilitate al instituțiilor 
de menire publică din raion, va 
analiza bugetele locale pentru 
a identifica resursele financiare 
pentru asigurarea accesibilității și 
va instrui grupuri de mobilizare 
locală privind evaluarea 
condițiilor și transparența 
procesului decizional. În acest 
sens, AOPD a semnat marți, 11 
februarie, un acord de colaborare 
cu Consiliul Raional Cahul și 
Asociația Obștească „AZI”.

Potrivit managerului de 
proiect, Alina Prodan, 

unul din beneficiile proiectului 
este consolidarea societății civile 
cu administrația publică locală 
în promovarea incluziuni sociale 
a persoanelor cu dizabilități. 
„În 2017, în raionul Cahul erau 
în jur de 3.744 de persoane cu 
dizabilități. Consider că acest fapt 
este un argument necesar pentru a 

asigura accesibilitatea instituțiilor 
din raion. Dacă nu avem o bază 
de date statistice cu privire la 
numărul de clădiri accesibile nu 
putem să planificăm strategiile 
locale”, a spus Alina Prodan.

Printre acțiunile planificate 
ale proiectului sunt 

efectuarea auditului clădirilor 
din toate localitățile raionului 
Cahul, câte patru obiecte din 
fiecare localitate. Ulterior se va 
elabora un studiu de evaluare 
a acesibilității la nivel de raion 
și se va evalua bugetul raional 
pentru a identifica daca există 
sau nu fonduri prevăzute pentru 
asigurarea accesibilității.

„A doua etapă a proiectului va 
fi constituirea și instruirea 

grupurilor de mobilizare locală 
privind evaluarea condițiilor de 
accesibilitate. Aceste grupuri vor 
fi instruite care sunt normativele 
în construcție, cum trebuie să 
arate o clădire accesibilă, care 
sunt parametrii de evaluare 
etc. De asemenea, în două 
raioane din cele trei incluse în 
proiect, vor fi create Consilii 
consultative pentru accesibilitate 
pe lângă Consiliul raional”, a mai 
menționat managerul de proiect.

„Trebuie să învățăm primarii 
să-și planifice banii, să 

prioritizeze această problemă, 
pentru că în fiecare localitate, dacă 
nu există o persoană cu dizabilități 
fizice, cu siguranță sunt mămici 
cu cărucioare, cu siguranță sunt 
bătrâni etc.”, a adăugat directorul 
executiv al Asociației „AZI”, 
Tatiana Seredenco.

Scopul proiectului 
„Accesibilitatea o 

precondiție pentru asigurarea 
tuturor drepturilor persoanelor 
cu dizabilități” este de a spori 
incluziunea socială a persoanelor 
cu dizabilități prin promovarea 
asigurării condițiilor de 
accesibilitate la nivel național și 
local în Republica Moldova.

Proiectul este implementat 
de AOPD, în cadrul 

Programului de granturi 
„Dezvoltarea societății civile la 
nivel local în Republica Moldova”, 
finanțat de Uniunea Europeană 
și Fundația Konrad Adenauer, 
implementat de Asociația pentru 
Politica Externă APE, Asociatia 
ADEPT, Expert-Grup și Asociația 
Obștească Centrul European 
PROEUROPA.MD.

În era comunicării, vă puteți 
imagina o zi în care nu aveți 

acces la telefon pentru a vorbi 
cu cei dragi, accesa un serviciu, 
solicita o informație sau ajutor în 
situații dificile?

Potrivit Raportului de 
monitorizare și evaluare 

a respectării drepturilor 
persoanelor cu dizabilități în 
instituțiile rezidențiale din 
Republica Moldova, elaborat de 
Alianța Organizațiilor pentru 
Persoane cu Dizabilități (AODP), 
dreptul beneficiarilor la condiții 
adecvate de trai și protecție 
socială, inclusiv comunicarea 
liberă, este respectat în mică 
măsură, ceea ce contravine 
prevederilor Convenției ONU 
privind drepturile persoanelor 
cu dizabilități, art. 28, Standarde 
de viață şi de protecție socială 
adecvate.

De asemenea, se atestă un 
deficit de informație, în 

rândul beneficiarilor centrelor, cu 
privire la serviciile sociale pe care 

le pot accesa sau drepturile omului 
în general. În prezent numărul 
persoanelor cu dizabilități din 
Centrele de plasament temporar 
constituie circa 2.000 persoane.

În scopul prevenirii și 
reducerii situațiilor 

de încălcare a drepturilor 
persoanelor cu dizabilități, în 
ianuarie 2017, Asociația Keystone 
Moldova și AOPD au lansat 
Serviciul de asistență telefonică 
gratuită pentru persoanele 
cu dizabilități. Însă accesul la 
serviciul de asistență telefonică 
rămâne limitat, în condițiile 
în care doar un număr mic de 
beneficiarii din instituții dețineau 
un telefon mobil, iar comunicarea 
confidențială nu poate fi asigurată 
în lipsa unui spațiu care să ofere 
intimitate și siguranță.

În contextul implementării 
lente a Programului 

național de dezinstituționalizare 
a persoanelor cu dizabilități 
pentru anii 2018-2026, 
necesitatea suportului psihologic 

și a intervențiilor în cazurile 
de discriminare a persoanelor 
cu dizabilități din instituțiile 
rezidențiale au crescut 
considerabil.  

Pe parcursul anului 2019, 
AOPD a întreprins o 

serie de acțiuni de advocacy 
și informare a autorităților 
responsabile de identificarea 
soluțiilor optime de rezolvare a 
acestei probleme.

Astfel, potrivit Agenției 
Naționale Asistență 

Socială, centrele de plasament 
temporar pentru persoanele cu 
dizabilități au identificat spații și 
au planificat în bugetul pentru 
anul 2020 costurile necesare 
pentru dotarea acestor săli cu 
telefoane.

Această experiență este 
un exemplu pozitiv de 

colaborare între societatea civilă 
și autoritățile publice privind 
diminuarea inegalităților față de 
persoanele cu dizabilități.

Acces îmbunătățit la servicii de asistență 
telefonică gratuită pentru persoanele cu dizabilități 

din centrele de plasament temporar, începând cu 
2020
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Societatea civilă și autoritățile raionului Ungheni 
dezvoltă serviciul de îngrijire socială pentru 
persoanele cu dizabilități severe și vârstnici

Persoanele cu dizabilități 
severe intelectuale, 

psihosociale și motorii, persoanele 
fără adăpost, precum și anumite 
categorii de persoane în etate din 
raionul Ungheni beneficiază de 
servicii de bază de menținere a 
igienei personale.

Serviciul de îngrjiire socială 
este dezvoltat de către 

Asociația Obștească „Alternative 
Sociale” în parteneriat cu Consiliul 
Raional Ungheni, cu suportul 
financiar al Uniunii Europene și 
co-finanțat de Fundația Soros-
Moldova. În cadrul proiectului a 
fost renovat și dotat un spațiu din 
incinta Centrului de reabilitare 
și integrare socială a bătrânilor 
din municipiul Ungheni. Spațiul 
a fost utilat cu echipamente 
și mobilier: cameră de baie 
(cabine de duș, toaletă), frizerie, 
spălătorie de rufe și o cameră de 
așteptare. De asemenea, a fost 
procurat un microbuz pentru a 
asigura transportarea la centru 
a beneficiarilor din localitățile 
raionului Ungheni.

Andrei Chiorescu, 
director de proiect AO 

„Alternative Sociale”:

„Proiectul nostru asigură 
servicii de menținere 

a igienei pentru persoane cu 
dizabilități, în etate, cu condiții 
limitate de trai și auto-îngrijire. 
De multe ori, oamenii nu au 
parte de sprijinul familiei, sunt 
nevoiți să facă față provocărilor 
vieții în singurătate. În colaborare 
cu asistenții sociali comunitari, 
identificăm persoanele eligibile 
pentru serviciile pe care le 
prestăm. Este foarte important 
că avem autovehiculul oferit din 

fonduri europene fiindcă astfel 
ajungem în localitățile rurale, 
acolo unde necesitățile sunt cu 
adevărat stringente.”

Serviciul de îngrijire 
socială are capacitatea 

de a deservi aproximativ 44 de 

persoane în fiecare lună. Echipa 
centrului este formată din 
lucrători sociali, frizer, șofer și 
asistentul social, responsabil de 
evidența beneficiarilor din raion. 
În perioada lunilor august – 
noiembrie 2019, au fost acordate 
servicii unui număr de 243 de 

persoane, dintre care 115 bărbați, 
109 femei și 19 copii. Pentru 
ca persoanele aflate în vizorul 
centrului să beneficieze de ajutor 
pe termen lung, este prevăzută 
integrarea serviciului în serviciile 
de zi ale Centrului de reabilitare și 

integrare socială a bătrânilor din 
municipiul Ungheni.

Tudor Rădeanu, șef 
Direcție Asistență Socială 

și Protecție a Familiei, Consiliul 
raional Ungheni:

„Ne bucurăm că asociația 
„Alternative sociale” și-a 

asumat responsabilitatea de a 
implementa în premieră pentru 
Ungheni un proiect ce asigură 
accesul la servicii strict necesare 
de igienă personală pentru 
persoanele cu dizabilități severe și 
vârstnicilor din categorii sociale 
vulnerabile. Apreciem înalt 
contribuția partenerilor europeni 
care au susținut ideea și au venit 
cu o contribuție financiară 
considerabilă. Consiliul raional 
Ungheni conștientizează 
impactul acestei inițiative și își 
asumă asigurarea durabilității 
proiectului. Astfel, începând cu 
acest an, serviciul va funcționa 
din bugetul raionului Ungheni.”

Valoarea totală a 
proiectului este de circa 

54.300 de euro, dintre care 48.295 
de euro constituie contribuția 
Uniunii Europene și a Fundației 
Soros-Moldova, iar 115.000 lei 
au fost oferiți de Consiliul raional 
Ungheni.

Peter Michalko, 
ambasadorul Uniunii 

Europene la Chișinău:

„Uniunea Europeană va 
continua să aloce mijloace 

financiare pentru crearea și 
dezvoltarea serviciilor sociale în 
Republica Moldova. În următorii 
ani, vom implementa servicii de 
cantină socială și de reparație, 
dotare a centrelor pentru copii și 
bătrâni. Sunt sigur că acest serviciu 

va fi preluat de către autoritățile 
publice locale, deoarece este în 
beneficiul cetățenilor raionului 
Ungheni.”

Serviciul de îngrijire socială 
din Ungheni poate fi 

preluat drept model de bună 
colaborare dintre societatea civilă 
și autoritățile publice locale.

Petru Culeac, director 
executiv, Fundația Soros-

Moldova:

„Succesul proiectului se 
datorează faptului că toți 

actorii locali sunt motivați să 
producă o schimbare în bine 
în raion. Sperăm să vedem și 
în alte regiuni inițiative care să 
diminueze excluziunea socială 
și izolarea persoanelor cu 
dizabilități severe și vârstnicilor 
aflați în dificultate.”

Proiectul „Ambulanța 
Socială” este implementat 

din resursele acordate de Uniunea 
Europeană în cadrul Proiectului 
„Servicii sociale mai bune printr-
un parteneriat durabil dintre 
societatea civilă și guvern”, 
cofinanțat și implementat de 
Fundația Soros-Moldova în 
parteneriat cu Asociația Keystone 
Moldova, Alianța ONG-urilor 
active în domeniul Protecției 
Sociale a Copilului și Familiei 
(APSCF) și Alianța Organizațiilor 
pentru Persoane cu Dizabilități 
(AOPD).

Centrul de reabilitare 
a persoanelor vârstnice și 
persoanelor cu dizabilități (adulte) 
„Speranța” din orașul Vadul lui 
Vodă se transformă treptat într-o 
instituție adaptată necesităților 
tuturor beneficiarilor, datorită 
colaborării dintre autorități 
(Ministerul Sănătății, Muncii 
și Protecției Sociale și Agenția 
Națională Asistență Socială) și 
organizațiile societății civile. 

Pe parcursul anului 2019, 
Alianța Organizațiilor pentru 
Persoane cu Dizabilități și membrii: 
Asociația „Motivație” și Centrul 
pentru Drepturile Persoanelor cu 
Dizabilități au evaluat condițiile 
de accesibilitate ale Centrului și 
au elaborat un șir de recomandări 
ce au fost luate în considerare la 
efectuarea lucrărilor de reparație. 

Astfel, a fost construită o rampă 
de acces la intrarea în clădire, au 
fost schimbate ușile de la intrare 
și au fost coborâte pragurile, au 
fost construite rampe de acces la 
etajele unu și doi etc. Pentru anul 
2020 sunt planificate și alte lucrări 
de reparație menite să sporească 
accesibilitatea instituției pentru 
persoanele cu dizabilități. 

Această activitate a fost realizată 
de AOPD cu suportul Fundaţiei 
Est-Europene în parteneriat 
cu Centrul „Parteneriat pentru 
Dezvoltare”, din resursele acordate 
de Agenția Elvețiană pentru 
Dezvoltare și Cooperare (SDC) și 
Guvernul Suediei.
Mai multe detalii despre vizita 
de monitorizare vedeți pe www.
incluziune.md/studii/



AOPD a semnat acordul de colaborare cu 
Consiliul Raional Călărași și AO „Asociația 

de Sprijin a Copiilor și Tinerilor cu 
Dizabilități „Dorința””
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Numărul de apeluri la Serviciul de Asistență 
telefonică gratuită 0 80 01 08 08 pentru persoanele 

cu nevoi speciale este în creștere

Accesibilitatea clădirilor 
publice din raionul 

Călărași va fi evaluată grație 
unui proiect finanțat de UE și 
Fundația Konrad Adenauer. În 
cadrul acestui proiect, Alianța 
Organizațiilor pentru Persoane cu 
Dizabilități (AOPD) împreună cu 
partenerii locali va evalua gradul 
de accesibilitate al instituțiilor 
de menire publică din raionul 
Călărași, va analiza bugetele 

locale pentru a identifica resursele 
financiare pentru asigurarea 
accesibilității și va instrui 
grupuri de mobilizare locală 
privind evaluarea condițiilor 
și transparența procesului 
decizional.

În acest sens, AOPD a 
semnat astăzi un acord de 

colaborare cu Consiliul Raional 
Călărași și AO „Asociația de 
Sprijin a Copiilor și Tinerilor cu 

Dizabilități „Dorința””.

Scopul proiectului 
„Accesibilitatea o 

precondiție pentru asigurarea 
tuturor drepturilor persoanelor 
cu dizabilități” este de a spori 
incluziunea socială a persoanelor 
cu dizabilități prin promovarea 
asigurării condițiilor de 
accesibilitate la nivel național și 
local în Republica Moldova.

Proiectul este implementat 
de AOPD, în cadrul 

Programului de granturi 
„Dezvoltarea societății civile la 
nivel local în Republica Moldova”, 
finanțat de Uniunea Europeană 
(European Union in the Republic 
of Moldova) și Fundatia Konrad 
Adenauer Republica Moldova, 
implementat de Asociația pentru 
Politica Externă APE, Asociatia 
ADEPT, Expert-Grup și Asociația 
Obștească Centrul European 
PROEUROPA.MD.

Raportul de activitate pe 
parcursul anului 2019 al 

Serviciului de Asistență telefonică 
gratuită pentru persoanele cu 
nevoi speciale 080010808 a fost 
prezentat miercuri, 4 martie, în 
cadrul unei conferințe.

Conform raportului 
numărul apelurilor la 

acest serviciu în 2019 a crescut 
simțitor, înregistrându-se 2.157 
de apeluri. Din numărul total de 
apeluri, 62% reprezintă apelurile 
din instituțiile rezidențiale, 35% 
– apelurile din comunitate, iar în 
cazul a 3% – localizarea apelurilor 
nu a fost identificată.

În spitalele de psihiatrie și 
penitenciare, persoanele 

cu nevoi speciale nu au acces 
la telefon din acest motiv nu 
pot sesiza cazuri de încălcare a 
drepturilor. Ministerul Sănătății, 
Muncii și Protecției Sociale 

recunoaște că deși Serviciului 
de Asistență telefonică gratuită 
activează din 2017, încă nu toate 
persoanele cu nevoi speciale 
cunosc de existența lui.

În Republica Moldova în 2019 
erau înregistrați 175.000 de 

persoane cu dizabilitate, dintre 
care 10.000 sunt copii.

Printre problemele sesizate 
de către persoanele cu 

dizabilități sunt: condițiile 
proaste de trai, lipsa resurselor 
financiare, servicii de recuperare 
insuficiente, lipsa asigurării cu 
medicamente, posibilități limitate 
de angajarea în câmpul de muncă 
și sistemului de educație.

Parascovia Munteanu, 
director Program 

Keystone Moldova a menționat 
că în urma plângerilor la acest 
serviciu s-a constat că predomină 
comportament discriminatoriu 

din parte autorităților publice 
locale pe criteriu de dizabilitate a 
persoanelor.

„Mulți dintre asistenți sociali 
din necunoaștere sau din 

nedorință nu reacționează la 
unele solicitări ale perosanelor 
cu dizabilități. Există și 
comportament arogant din parte 
responsabililor în soluționarea 
problemelor, lipsa de accesibilitate 
în instituțiile statului. Avem 
cazuri când elevii cu dezabilități 
nu au acces la studii, fără ale i se 
explica motivul. La fel persoanele 
cu nevoie speciale se plâng de lipsa 
medicamentelor compensate, sau 
dacă acestea există s-a stabilit că 
nu sunt de cea mai bună calitate. 
În spitalele de psihiatrie și 
penitenciare, persoanele cu nevoi 
speciale nu au acces la telefon din 
acest motiv nu pot sesiza cazuri 
de încălcare a drepturilor”, a 
menționat Munteanu.

Ministerul Sănătății, 
Muncii și Protecției 

Sociale recunoaște că deși 
Serviciului de Asistență telefonică 
gratuită activează din 2017, încă 
nu toate persoanele cu nevoi 
speciale cunosc de existența lui.

Serviciul de asistență 
telefonică gratuită pentru 

persoanele cu dizabilități „Linia 
Fierbinte – 080010808” a fost 
lansat în ianuarie 2017, în cadrul 
unui proiect pilotat de societatea 
civilă și finanțat de UE. 
Sursa: Jurnal.md

Drepturile tale sau ale altor persoane cu dizabilități au fost încălcate? 
Sună acum! 

0 80 01 08 08
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Primul Centru de Intervenție Timpurie din estul 
Republicii Moldova a fost inaugurat la Criuleni

La Criuleni a fost inaugurat 
primul Centru de Inter-

venție Timpurie (CIT) din estul 
Republicii Moldova. Crearea și 
dotarea cu inventar, precum și 
instruirea specialiștilor care vor 
fi angajați în Centrul de Inter-
venție Timpurie „Lăstărel” au 
fost posibile datorită proiectului 
finanțat de Uniunea Europeană 
„Acces la serviciile de Intervenție 
Timpurie” și implementat de AO 
„Femeia și Copilul – Protecție și 
Sprijin” (FCPS) din Criuleni.

La CIT „Lăstărel” o echipă de 
specialiști va asigura pre-

venirea riscurilor de dezvoltare 
a copiilor de la 0 la 3 ani, prin 
asigurarea familiilor cu servicii 
gratuite. În cadrul centrului ac-
tivează o echipă 
de specialiști 
în următoarea 
c o m p o n e n ț ă : 
un medic pedi-
atru, neurolog, 
kinetoterapeut, 
psiholog, psiho-
pedagog și un 
asistent social. 
Anual, aici vor 
putea benefi-
cia de asistenţă, 

consiliere şi intervenţia special-
iştilor peste 120 de familii din 
raioanele Criuleni și Dubăsari, 
care se confruntă cu dificultăți 
în dezvoltarea copiilor lor,  30 de 
copii care se nasc cu tulburări de 
dezvoltare şi 50 de copii cu risc 
de apariție a tulburărilor de dez-
voltare.

„Dezvoltarea serviciilor de 
intervenție timpurie prez-

intă o necesitate stringentă din 
cauza accesului redus la acest tip 
de servicii la nivel local. Pentru a 
asigura calitatea acestor servicii, 
am pus accentul pe parteneria-
tul creat între societatea civilă și 
autoritățile publice locale, part-
eneriat care va asigura și durabil-
itatea serviciilor”, a declarat Dan-

iela Leahu, directoare de proiect, 
Fundația Soros-Moldova.

„Am reușit să realizăm activ-
itățile planificate în proiect 

datorită insistenței tuturor part-
enerilor, precum și datorită im-
plicării financiare a Centrului de 
Sănătate Criuleni în incinta căruia 
va funcționa Centrul „Lăstărel””, 
spune Ina Cazacu, director de 
proiect AO FCPS. „Chiar de la 
primele etape ale proiectului am 
colaborat cu medicii de familie 
din toate localitățile deservite de 
Centrele de Sănătate Criuleni și 
Dubăsari, pentru a avea o bază de 
date a copiilor de la 0 la 3 ani, am 
identificat potențialii beneficiari. 
Acum, împreună cu Serviciul so-
cial Echipă Mobilă (beneficiari 

– copii cu vârs-
ta de la trei ani) 
și cu Centrul de 
zi pentru copii 
cu dizabilități 
„Speranța” (pen-
tru copii de la 7 
la 18 ani), avem 
în raionul Criu-
leni tot spectrul 
de servicii so-
ciale orientate 
spre asistența 

copiilor cu necesități speciale sau 
în situații de risc”, a adăugat Ina 
Cazacu.

Lilia Soltan, locuitoare a 
orașului Criuleni, mamă 

a patru copii, dintre care unul 
cu dizabilități severe, spune că 
este foarte important să existe un 
serviciu de intervenție timpurie 
cât mai aproape de casă: „Primul 
meu copil s-a născut cu probleme 
în dezvoltare pe care le-am 
observat la 2 luni. Ca mamă, abia 
de împlinisem 18 ani și primul 
meu sentiment era frica, am 
devenit depresivă. Nu găseam 
oamenii potriviți să mă ajute 
cu un sfat cum să mă comport 
cu copilul meu. La locul de trai 
nu aveam astfel de servicii, nici 
pediatri care să știe ceva despre 
diagnoza copilului meu. Am 
avut norocul să primesc suportul 
necesar și răspuns la multe 
întrebări la unicul centru de acest 

fel, din Chișinău, la Centrul de 
Intervenție Precoce „Voinicel”. În 
fine, am găsit puteri să depășesc 
anumite frici, am dat naștere 
altor trei copii perfect sănătoși. 
Mă bucur enorm că părinții aflați 
în situații similare cu a mea vor 
avea un centru aici, la Criuleni, 
mai aproape de casă, mult mai 
accesibil decât am avut parte eu și 
copilul meu!”.

„Am luat în considerație 
necesitatea existentă în 

regiune, am avut încredere în 
partenerii care au contribuit la 
realizarea acestui vis al nostru al 
tuturor, prin accesarea fondurilor 
și împărtășirea experiențelor. Cu 
certitudine, vor exista provocări, 
dar printr-o comunicare eficientă 
cu autoritățile și alți parteneri, cu 
siguranță vom reuși”, a declarat 
Violeta Panico, șefa Centrului de 
Sănătate Criuleni.

Valoarea totală a grantului 
este de 48.517 de Euro. 

Consiliul Raional Criuleni a con-
tribuit cu suma de 300 de mii 
de lei. Din bugetul Centrului de 
Sănătate Criuleni au fost alocați 
peste 50 de mii de lei pentru lu-
crările de consolidare a acoper-
ișului și amenajare interioară, iar 
suma de 79.888 de lei colectați 
de către AO FCPS în baza de-
semnărilor procentuale, au com-
pletat contribuția comunității la 
lucrările de reparație.

Crearea și dotarea Centrului 
de Intervenţie Timpurie în 

Criuleni face parte din activităţile 
proiectului „Acces la serviciile de 
intervenţie timpurie”, implemen-
tat de AO „Femeia și Copilul – 
Protecție și Sprijin” din resursele 
acordate de Uniunea Europeană 
în cadrul Proiectului „Servicii so-
ciale mai bune printr-un partene-
riat durabil dintre societatea civilă 
și guvern” co-finanțat și imple-
mentat de Fundația Soros-Mol-
dova în parteneriat cu Asociația 
Keystone Moldova și Alianța 
ONG-urilor active în domeniul 
Protecției Sociale a Copilului și 
Familiei și Alianța Organizațiilor 
pentru Persoane cu Dizabilități. 
Partenerii proiectului – Centrul 
de Sănătate Criuleni și Consiliul 
Raional Criuleni, precum și toți 
contribuabilii, care au desemnat 
2% în favoarea AO FCPS.
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Măsuri de ocrotire a persoanelor fizice adulte

Modificarea Codului Civil 
al Republicii Moldova 

(CC al RM) în anul 2017 a însemnat 
un lucru foarte important pentru 
persoanele fizice adulte lipsite de 
capacitate de exercițiu sau care 
urmau să fie lipsite de capacitate. 
Introducând aceste modificări, 
legiuitorul nostru a urmărit scopul 
de a garanta tuturor egalitatea în 
drepturi. 

Astfel, legislația stabilește 
mai multe măsuri de 

ocrotire. Au dreptul la astfel  de 
măsuri persoanele: care au atins 
majoratul; care au dobândit 
capacitate deplină de exerciţiu pe 
altă cale legală; care, în urma unei 
boli mintale ori a unei deficienţe 
fizice, mintale sau psihologice, nu 
pot, în mod deplin, conştientiza 
acţiunile sale ori exprima voinţa.

Art. 65 al CC al RM prevede 
două categorii de măsuri de 

ocrotire: contractuale și judiciare.

Măsuri de ocrotire  
contractuale sunt: 

contractul de asistenţă și mandatul 
de ocrotire  în viitor, iar măsurile 
de ocrotire judiciare - ocrotirea 
provizorie, curatela, tutela.

1. Contractul de asistență. 
În acest caz, asistentul este 

prezent la încheierea actelor 
juridice şi la luarea altor decizii 

de către persoana ocrotită, îi oferă 
informaţia şi consultaţia necesară 
şi  o ajută în comunicare. Asistentul 
poate contrasemna actul încheiat 
de persoana ocrotită.

2. Mandatul de ocrotire în 
viitor. În acest caz, persoana 

fizică care a atins majoratul sau 
care a dobândit capacitate deplină 
de exerciţiu pe altă cale legală 
(mandantul) poate împuternici 
unul sau mai mulţi mandatari să 
o reprezinte în situaţia în care, 
în urma unei boli mintale sau 
deficienţe fizice, mintale sau 
psihologice, ea nu își va putea, în 
mod deplin, conştientiza acţiunile 
ori exprima voinţa. 

3. Ocrotirea provizorie. 
Instanţa de judecată 

poate stabili, prin hotărâre 
judecătorească, ocrotirea 
provizorie în privinţa persoanei 
care are nevoie de ocrotire 
temporară sau de reprezentare 
pentru îndeplinirea doar a 
anumitor acte juridice. 

4. Curatela. În privința 
persoanei care, fără a fi 

lipsită complet de discernământ, 
are nevoie, să fie asistată în mod 
continuu poate fi instituită măsura 
de ocrotire judiciară sub forma 
curatelei.  Curatela se instituie 
doar dacă prin ocrotirea provizorie 

nu se va putea asigura ocrotirea 
suficientă a persoanei. 

5. Tutela. În privința 
persoanei care, trebuie să 

fie reprezentată în mod continuu 
poate fi instituită măsura de 
ocrotire judiciară sub forma 
tutelei. Tutela se instituie doar 
dacă nici prin ocrotirea provizorie 
şi nici prin curatelă nu se va putea 
asigura ocrotirea suficientă a 
persoanei.

Este important să remarcăm 
că persoanele fizice majore 

care, la data intrării în vigoare 
a legii de modificare a CC al 
RM, erau lipsite de capacitate de 
exerciţiu se consideră persoane 
fizice în privința cărora este 
instituită măsura de ocrotire 
judiciară sub forma tutelei. Măsura 
de ocrotire judiciară sub forma 
tutelei, a încetat de plin drept la 
expirarea termenului de un an de 
la data intrării în vigoare a legii, 
cu excepţia cazului când aceasta 
a fost revocată de către instanţa 
de judecată înaintea expirării 
termenului respectiv, cu sau fără 
instituirea unei noi măsuri de 
ocrotire judiciare. 

Instanţa de judecată stabileşte 
termenul pentru care se 

instituie măsura de ocrotire 
judiciară sub forma curatelei sau 
tutelei, care poate fi de maximum 
5 ani. În cazul instituirii tutelei, 
instanța de judecată, în baza 
raportului de expertiză psihiatrică 
care confirmă că, având în vedere 
stadiul dezvoltării științei, nu 
există semne vădite că starea 
persoanei se va îmbunătăți, poate 
stabili, prin hotărâre motivată, un 
termen de până la 10 ani. 

Instanţa de judecată poate 
reînnoi măsura de ocrotire 

judiciară pentru un termen egal cu 
termenul iniţial. În cazul reînnoirii 
tutelei, instanţa de judecată, în 
baza raportului de expertiză 

psihiatrică prin care se confirmă 
că nu există semne vădite că starea 
persoanei se va îmbunătăţi, poate 
stabili, prin hotărâre motivată, un 
termen de până la 20 de ani. 

Instanţa de judecată, în orice 
moment, poate revoca sau 

modifica măsura de ocrotire 
judiciară, precum și înlocui cu o 
altă măsură de ocrotire judiciară, 
după audierea persoanei 
însărcinate cu ocrotirea. 

Instanţa de judecată pronunţă 
hotărârea la cererea uneia 

dintre persoanele împuternicite 
după examinarea unui certificat 
medical eliberat de către un medic 
psihiatru. Instanţa de judecată 
poate dispune, prin încheiere, 
efectuarea unei expertize judiciare 
psihiatrice. 

Măsurile de ocrotire 
judiciare sub forma 

curatelei și tutelei încetează la 
expirarea termenului pentru 
care au fost instituite, dacă nu 
s-a dispus reînnoirea acestora, la 
rămânerea definitivă a hotărârii 

judecătoreşti privind revocarea 
măsurii respective și în cazul 
decesului persoanei ocrotite. 

Instanţa de judecată poate 
dispune încetarea măsurii de 

ocrotire judiciare dacă persoana 
ocrotită domiciliază în afara 
teritoriului Republicii Moldova, 
iar acest fapt face imposibilă 
supravegherea şi controlul 
exercitării măsurii respective.

Compensația pentru transport va fi stopată pentru 5 ani la importul de 
către beneficiar a unui automobil

O prestație bănească destinată 
persoanelor cu dizabilități este 
compensația pentru serviciile 
de transport. Acest drept este 
acordat în baza Legii RM nr. 60 
privind incluziunea socială a 
persoanelor cu dizabilități (art. 49, 
alin. 3) și a Hotărârii Guvernului 
RM nr. 1413 pentru aprobarea 
Regulamentului cu privire la 
modul de stabilire şi plată a 
compensaţiei pentru serviciile de 
transport.

 Au dreptul la prestație 
următoarele categorii de 
persoane:

• persoanele cu dizabilităţi 
severe;

• persoanele cu dizabilităţi 
accentuate;

• copiii cu dizabilităţi în 
vârstă de până la 18 ani;

• persoanele care însoţesc o 
persoană cu dizabilitate severă sau 
un copil cu dizabilităţi în vârstă de 
până la 18 ani;

• persoanele cu dizabilităţi 
locomotorii (inclusiv copiii cu 
dizabilităţi locomotorii în vârstă 
de până la 18 ani), cetăţeni ai 
Republicii Moldova sau cetăţeni 
străini având domiciliul legal în 
Republica Moldova în condiţiile 
legii şi se află în evidenţa 

structurilor teritoriale de asistenţă 
socială de la locul de trai.

Compensația se acordă în 
baza cererii depuse la structurile 
teritoriale de asistenţă socială de 
la locul de trai la care se anexează:

• buletinul de identitate sau 
certificatul de naştere (în cazul 
copiilor cu dizabilităţi în vârstă de 
până la 18 ani);

• certificatul de încadrare 
în grad de dizabilitate, eliberat 
de Consiliul Național pentru 
Determinarea Dizabilității și 
Capacității de Muncă;

• concluzia privind 
necesitatea deservirii cu transport 
a persoanei cu dizabilităţi 
locomotorii, eliberată de către 
Consiliul Naţional pentru 
Determinarea Dizabilităţii şi 
Capacităţii de Muncă, care se 
prezintă numai în cazul persoanelor 
cu dizabilităţi locomotorii (inclusiv 
copiilor cu dizabilităţi locomotorii 
în vârstă de până la 18 ani), 
cetăţeni ai Republicii Moldova sau 
cetăţeni străini având domiciliul 
legal în Republica Moldova în 
condiţiile legii şi se află în evidenţa 
structurilor teritoriale de asistenţă 
socială de la locul de trai.

Persoanele cu dizabilităţi 
ale aparatului locomotor pot 

alege, la cerere, în schimbul 
acestei compensații, dreptul de a 
importa, o dată la 5 ani, cu scutire 
de drepturi de import, un mijloc 
de transport destinat transportării 
lor, clasificat la poziţia tarifară 
8703 (cu capacitatea cilindrică 
a motorului de până la 2500 
cm3 inclusiv), indiferent de 
termenul de exploatare. Stoparea 
plăţii compensaţiei are loc, pe 
baza copiei certificatului de 
înmatriculare a mijlocului de 
transport (prezentat obligatoriu 
de către beneficiar în timp 
de 3 zile lucrătoare de la data 
înmatriculării), din trimestrul 
următor celui care a beneficiat de 
scutirea de drepturi de import al 
unui mijloc de transport, până la 
împlinirea termenului de 5 ani. 
Beneficiarilor de compensaţie din 
rândul persoanelor cu dizabilităţi 
locomotorii care depun cerere la 
structura teritorială de asistenţă 
socială de la locul de trai pentru 
a renunţa la compensaţia 
pentru serviciile de transport în 
schimbul facilităţilor fiscale şi 
vamale li se eliberează certificatul 
privind solicitarea beneficiarului 
de a renunţa la compensaţie în 
schimbul facilităţilor fiscale şi 
vamale. O copie a certificatului se 
anexează la dosarul beneficiarului.
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Problema asigurării accesului persoanelor cu 
dizabilități la serviciile de transport, discutată în 

cadrul unei ședințe organizate la Primăria Chișinău 
Problema asigurării 

accesului persoanelor 
cu dizabilități la serviciile 
de transport a fost unul din 
subiectele abordate în cadrul 
ședinței organizate de Primăria 
Municipiului Chișinău, la 
solicitarea Alianței Organizațiilor 
pentru Persoanele cu Dizabilități 
(AOPD).

Inițial, reprezentanții 
instituțiilor responsabile au 

expus situația privind asigurarea 
cu transport accesibilizat în 
municipiul Chișinău. Astfel, din 
350 de troleibuze – 267 dispun de 
rampă care se manevrează manual 
de către șofer, iar 33 de autobuze 
dispun de rampă de acces.

Asociația Transportatorilor 
Auto în Regim de Taxi 

deține câteva autovehicule 
adaptate și a inclus în aplicația 
ITAXI (www.itaxi.md), 
posibilitatea de a comanda 
o mașină special destinată 
transportului persoanelor în 
fotoliu rulant.

Primarul general, Ion 
Ceban, a menţionat că 

abordarea față de problemele 

persoanelor cu dizabilități 
necesită o atenție deosebită la 
nivel de municipalitate.

„Este nevoie să lucrăm în 
comun, pentru a identifica 

şi sintetiza problemele cu care se 
confruntă zilnic aceste persoane. 
Ne propunem ca în acest an să 
elaborăm o serie de reglementări 
ce ţin de adaptarea infrastructurii 
stradale din capitală la necesităţile 
persoanelor cu deficienţe de auz, 
văz sau locomotorii”, a spus edilul 
capitalei.

Problema este complexă 
și necesită o abordare 

sistemică, fiind necesară 

adaptarea transportului public 
nu dar pentru persoanele cu 
dizabilități locomotorii, dar și 
pentru persoanele cu dizabilități 
senzoriale (de vedere) și alte 
categorii. De asemenea, este 
necesar de adaptat și stațiile 
pentru transport public.

Urmare ședinței s-a 
convenit să se inițieze un 

proces participativ de elaborare a 
planului de accesibilitate pentru 
municipiul Chișinău.

În municipiul Chişinău 
la ora actuală sunt circa 

2.000 de persoane cu dizabilități 
locomotorii.

Ambasada Franței în 
Republica Moldova a 

contribuit la dotarea cabinetului 
de kinetoterapie din cadrul secției 
„Neurologie vârstă fragedă”, cu 
un lot de echipament specializat. 
Acesta include articole kineto și 
masoterapeutice, ce urmează a fi 
utilizate în cadrul serviciilor de 
reabilitare pentru nou-născuți 
și copii de vârstă fragedă, care 
reprezintă diverse riscuri de 
dizabilități neuromotorii.

Cu acest prilej, o delegație 
de oficiali a efectuat 

recent o vizită de documentare la 
IMSP Spitalul Clinic Municipal 
nr. 1, unde au vizitat mai multe 
secții curative. La eveniment au 
fost prezenți Ambasadorului 
Franței în Republica Moldova, 
Excelența Sa, Domnul Pascal 
Le Deunff, viceprimarul Angela 
Cutasevici, Secretarul de stat al 
Ministerului Sănătăţii, Muncii 
şi Protecției Sociale, Alexandru 
Holostenco, șeful Direcției 
Asistență socială și Sănătate a 
Municipiului Chișinău, Tatiana 
Bucearschi, vicepreședintele 
Asociației Obștești „Progres prin 

Alternativă”, Dr. Dumitru Șișcanu 
și reprezentanții instituției.

Sprijinul acordat de 
Ambasada Franței pentru 

IMSP Spitalului Clinic Municipal 
Nr. 1 se înscrie într-o cooperare 
de lungă durată între cele doua 
instituții. Misiunea diplomatică 
a susținut etapa pregătitoare 
a proiectului „Continuitatea 
îngrijirilor medico-sociale în 
timpul sarcinii și după naștere” 

(2008), precum și lansarea 
proiectului „Reducerea 
consumului de alcool în timpul 
sarcinii” (2015), realizate de 
Asociația Obștească „Progres 
prin Alternativă”, în parteneriat 
cu IMSP Spitalul Clinic Municipal 
Nr. 1. Astfel, asistența acordată 
de către Ambasadă ilustrează 
determinarea Franței de a ajuta 
Republica Moldova în procesul 
de modernizare și de ameliorare a 
serviciilor publice de sănătate.

De asemenea, la propunerea 
directorului spitalului, 

Iurie Crasiuc, Excelența Sa, 
Domnul Pascal Le Deunff și-a 
manifestat disponibilitatea 
de susținere a colaborării cu 
instituțiile medicale franceze, 
în special privind instruirea 
cadrelor medicale și schimbul 
de experiență. Un al doilea 
obiectiv propus este identificarea 
organizațiilor donatoare în 
susținerea achiziționării utilajului 
medical destinat serviciului de 
reanimare și anesteziologie.

Ambasada Franței la Chișinău a oferit un lot 
de echipament specializat pentru cabinetul de 

kinetoterapie de la SCM nr. 1 din capitală
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Raportul de dezvoltare umană al PNUD: 
Inegalitățile reprezintă virusul persistent al 

secolului și forme noi ale acestuia apar continuu
Republica Moldova a 

pierdut 10,4% din 
dezvoltarea sa umană din cauza 
inegalităților și în prezent se 
clasează pe locul 107 din 189 de 
țări și teritorii conform indicelui 
dezvoltării umane (IDU). IDU 
măsoară progresul național în 
sănătate, educație și venituri. 
Majoritatea inegalităților în 
Moldova derivă din inegalitățile 
în venituri (14%), inegalitățile 
în speranța de viață la naștere 
(9,6%) și inegalitatea în educație 
(7,3%).

Abordarea inegalităților 
necesită un mix de noi 

măsuri de politici incluzive, 
noi parteneriate și mai presus 
de toate, o înțelegere a ceea de 
ce au nevoie de fapt oamenii 
pentru a putea trăi o viață 
lungă, sănătoasă și productivă. 
Guvernele, împreună cu alți actori 
interesați, la toate nivelele, trebuie 
să descifreze complexitatea 
inegalităților, inclusiv privind 
„dincolo de venituri și de valorile 
medii”, să identifice și să testeze 
soluții inovative pentru a curma 
inegalitățile, se menționează într-
un comunicat de presă al PNUD 
Moldova.

Acestea sunt concluziile 
evenimentului de lansare 

națională a Raportului global 
de dezvoltare umană, organizat 
pe 20 februarie 2020, de Ziua 
Mondială a Justiției Sociale. La 
eveniment au participat 200 de 
persoane, inclusiv reprezentanți 
ai Guvernului, partenerilor de 
dezvoltare și societății civile.  

„Neapărat vom ține cont 
de recomandările menite 

să reducă inegalitățile existente, 

precum și riscurile altor inegalități, 
prezentate în Raportul Global de 
Dezvoltare Umană. Împărtășim 
viziunea noastră cu partenerii 
de dezvoltare pentru că, având 
suportul lor, vom reuși mai rapid 
să realizăm reducerea inegalității 
între Republica Moldova și statele 
dezvoltate. Cu asistența lor, vom 
reuși mai curând să convingem 
tinerii noștri să aleagă Moldova”, 
a spus Ion Chicu, Prim-ministrul 
Republicii Moldova.

„Inegalitatea nu înseamnă 
doar cât câștigă cineva în 

comparație cu vecinul. Înseamnă 
distribuția inegală a veniturilor și 
puterii, a normelor și politicilor 
sociale și politice înrădăcinate 
care, în mod inerent, nu reușesc să 
abordeze provocările emergente. 
Din ce în ce mai mult, aceste 
probleme trezesc nemulțumiri 
și proteste în întreaga lume, ceea 

ce va marca viitorul, dacă nu 
se schimbă ceva”, a menționat 
Agi Veres, Directoarea adjunctă 
pentru Europa și CSI a PNUD.

Inegalitățile în materie de 
non-venituri și alte forme 

de inegalități ar putea submina 
realizările în dezvoltarea durabilă 
a țării, conform Raportului global 
de dezvoltare umană al PNUD. În 
particular, în contextul dezvoltării 
urbane și a populației urbane 
în creștere, riscurile de sărăcie 
alimentară și energetică sunt foarte 
înalte. În prezent, PNUD încearcă 
să utilizeze datele disponibile 
pentru a înțelege aceste provocări 
și pentru a identifica domeniile 
de intervențiile pentru viitor.

Nu există o opțiune de 
politică miraculoasă 

pentru soluționarea tuturor 
inegalităților existente în 
Moldova. Totuși, factorii de 

decizie au la dispoziție un set 
de opțiuni de politici pe care le 
pot pune în practică pentru a 
aborda inegalitățile. Tendințele 
demografice îngrijorătoare, 
migrația, exodul de creiere 
și îmbătrânirea populației, 
competitivitatea economică, 
șomajul și neconcordanța 
competențelor, inovația și 
transferul tehnologic sunt printre 
cele mai persistente provocări 
care urmează a fi abordate.

Lucrarea analitică recentă 
a PNUD Moldova 

„Inegalități urbane și rurale 
în Moldova” conține câteva 
recomandări de politici pentru 
soluționarea formelor existente 
și potențiale de inegalități, în 
special:
• încorporarea obiectivului 

de reducere a inegalităților 
în cadrul de politici existent 
în domeniile: protecția 
socială, incluziunea, non-
discriminarea, dezvoltarea 
afacerilor, sănătatea, 
educația, mobilitatea etc.; 
O atenție specială trebuie 
acordată inegalităților care 
se intersectează și factorilor 
care produc inegalități (adică, 
statul de drept, disparități 
teritoriale, bariere în cale 
mobilității). Aceasta poate 
fi realizat doar prin politici 
integrate, care surprind și 

abordează cauzele inegalității 
într-un mod comprehensiv și 
totodată pragmatic.

• susținerea elaborării și 
implementării politicilor 
de incluziune socială și 
creștere economică incluzivă 
(inclusiv creșterea economică 
locală), fără a majora taxele și 
impozitele pe venit, dacă vrem 
să operăm în cadrul spațiului 
fiscal existent; susținerea 
politicilor pentru a reduce 
sau minimiza disparitățile și 
inegalitățile teritoriale;

• primăriile municipiilor-
cheie vor elabora și consulta 
strategii de dezvoltare locală 
pentru a localiza Agenda 
2030, asigurându-se că 
aceste strategii vor aborda 
inegalitățile existente și 

potențiale în contextul urban;
• anticiparea și dezvoltarea 

scenariilor de combatere 
a formelor emergente de 
inegalități, în special în 
contextele urbane, afectate 
de sărăcia alimentară și 
energetică;

• asigurarea principiului de 
egalitate și echitate pentru toți 
în strategiile și programele 
care se referă la promovarea 
învățării pe parcursul vieții 
și accesul la educație, fără 
discriminare;

• elaborarea politicilor de 
încurajare a accesului sporit 
la programe de învățământ 
profesional și recalificare și 
validarea studiilor anterioare, 
în special pentru grupurile 
social vulnerabile;

• elaborarea politicilor țintite 
pentru incluziunea NEET 
(persoane care nu sunt 
încadrate profesional și nu 
urmează niciun program 
educațional sau de formare) 
în programe  educaționale sau 
pe piața muncii.

PNUD Moldova va 
desfășura în 2020 o serie de 

dezbateri naționale pe marginea 
provocărilor și soluțiilor de 
depășire a inegalităților din 
Republica Moldova.
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Accesul la educație 
pentru elevii cu cerințe 

educaționale speciale, inclusiv 
pentru elevii cu dizabilități 
intelectuale, este dificil. Pentru 
acești copii sunt elaborate 
planuri individualizate și 
contează ca aceste planuri să 
fie aplicate. Și în cazul copiilor 
cu dizabilități de auz sau de 
vedere este vorba de un proces 
de învățământ specific, legat de 
utilizarea limbajului mimico-
gestual sau a alfabetului Braille.

Despre aceasta a vorbit 
Roman Banari, secretar 

general al Consiliului Național 
al Tineretului din Moldova, în 
cadrul unei dezbateri organizate 
de Institutul pentru Politici și 
Reforme Europene, relatează IPN.

Roman Banari a menționat 
că, odată cu implementarea 

procesului educațional la 
distanță, a fost realizat un sondaj 
în rândul a cinci mii de elevi. 300 
dintre respondenți au declarat 
că știu elevi care nu au acces la 
internet sau la un calculator. Și 

datele statistice pentru anul 2018 
relevă că în orașe doar 62% din 
gospodării au calculatoare, iar în 
mediul rural –  42%. În condițiile 
în care este puțin probabil că 
aceste date s-au schimbat mult, 
Roman Banari spune că cifrele 
sunt alarmante.

Secretarul Consiliului 
Național al Tineretului 

menționează că o problemă 
sesizată de elevi este că pedagogii 
nu sunt pregătiți pentru a utiliza 
instrumentele digitale. Mulți 
au spus că fac temele pe hârtie, 
le fotografiază și le transmit 

profesorului.

Roman Banari consideră că 
lansarea unor platforme 

educaționale, unde să poată 
fi accesate și videouri și unde 
să existe posibilități de testare 
electronică a elevilor, ar ușura 
munca profesorilor, dar și a 
elevilor. În opinia sa, ar fi necesar 
un program național online, unde 
să se regăsească toate temele, iar 
profesorul să aibă rol de facilitare 
și de ghidare a elevilor în procesul 
de instruire.

Sursa: IPN

16 17

Accesul la educație 
pentru elevii cu dizabilități este dificil 

Executivul a aprobat 
proiectul hotărârii care 

prevede extinderea dreptului 
de prestare a serviciilor 
sociale „Locuinţă protejată”, 
„Plasament familial pentru 
adulţi” și „Casă comunitară” 
de către prestatorii publici 
sau privați acreditați potrivit 
legislației în vigoare.

De asemenea, conform 
proiectului, au fost expuse 

într-o nouă redacție unele noțiuni 
și prevederi, inclusiv cele privind 
modul de finanțare a serviciilor, 
în vederea conformării acestora la 
noțiunea de prestator/prevederile 
Legii nr.123/2010 cu privire la 
serviciile sociale.

În vederea asigurării 
drepturilor persoanelor cu 

dizabilități la un trai independent 
și integrării acestora în societate, 
în republică, activează:

-  20 servicii „Locuinţă 
protejată”, pentru 99 

beneficiari, inclusiv 11 „Locuințe 
protejate”, create de instituțiile 
rezidențiale gestionate de Agenția 
Națională Asistență Socială 
(ANAS) pentru 58 beneficiari, 
care au fost dezinstituționalizați.  
Serviciul social „Locuinţă 
protejată” oferă condiții pentru 
dezvoltarea deprinderilor 
necesare unei vieţi autonome, 
deprinderilor de autoservire, 
asigurarea condiţiilor minime de 

trai, în vederea integrării sociale 
şi profesionale a persoanelor cu 
dizabilităţi mintale;

- 15 servicii „Casă 
comunitară”, pentru 106 

beneficiari, inclusiv 1 „Casă 
comunitară”, creată de instituția 
rezidențială gestionată de ANAS 
pentru 6 beneficiari, care au fost 
dezinstituționalizați. Serviciul 
social „Casă comunitară”are ca 
scop îngrijirea permanentă a 
persoanelor cu dizabilităţi mintale 
şi dezvoltarea aptitudinilor de 
autoservire şi socializare, aceștia 
beneficiind de: cazare, condiţii 
igienico-sanitare, îngrijire, 
protecție și asistenţă medicală;

- 44 asistenți familiali, 
care au în plasament 44 

beneficiari. Serviciul social 
„Plasament familial pentru 
adulți” oferă asistență şi îngrijire 
persoanelor adulte cu dizabilităţi 
și persoanelor în etate în cadrul 
familiei asistentului familial, 
în vederea creşterii gradului 
de autonomie personală, 
incluziunii socială a acestora și 
prevenirea instituţionalizării/
dezinstituţionalizării.

Reglementarea serviciilor sociale care să răspundă 
la necesitățile persoanelor cu dizabilități

Institutul pentru Drepturile 
Omului din Moldova (IDOM) 
lansează CENTRU DE CRIZĂ 
PENTRU DREPTURILE 
OMULUI ÎN CONTEXTUL 
VIRUSULUI COVID-19, având 
drept scop respectarea drepturilor 

omului în timpul situației 
excepționale declarate.

Centrul de criză are menirea de 
a consulta plângerile recepționate 
prin intermediul apelurilor 
telefonice, emailurilor sau 
adresărilor de pe pagina oficială 

de Facebook a Institutul pentru 
Drepturile Omului (IDOM) 
parvenite de la oricare persoană 
care se consideră victimă de 
drepturile omului. Astfel, avocații 
IDOM vor consulta si vor prelua 
gratis, spre examinare, cazuri 
grave de violări ale drepturilor 
omului.

În acest context, experții 
IDOM vor efectua o analiză a 
actiunilor și inacțiunilor statului în 
domeniul respectării drepturilor 
și libertăților fundamentale ale 
omului.

CENTRUL DE CRIZĂ pentru drepturile omului în 
contextul virusului COVID-19
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10 MITURI despre persoanele cu dizabilități

 ▶ 1. Dizabilitatea este o 
problemă pur medicală – 
Acest model de abordare a 
persoanelor cu dizabilități este 
unul medical, bazat pe milă și 
inegalitate socială. Persoanele 
cu dizabilități, însă, nu au 
nevoie să fie lecuite. Ele vor 
să fie tratate de la egal la egal. 
Cea mai potrivită abordare 
este cea bazată pe respect și 
demnitate umană. Fiecare 
persoană are dreptul la o viață 
independentă.

 ▶ 2. Majoritatea persoanelor cu 
dizabilități sunt utilizatoare de 
scaun rulant – O bună parte 
din deficiențele oamenilor nu 
sunt vizibile. Pe lângă boli care 
produc scăderea mobilității, 
sunt și boli ale organelor 
interne/ ne natură psihică.

 ▶ 3. Copiii cu dizabilități 
trebuie să învețe în instituții 
specializate/ integrarea 
copiilor cu dizabilități în 
învățământul de masă reduce 
standardele educaționale – 
Copiii cu dizabilități trebuie 
să învețe alături de semeni, 
beneficiind de acces egal la 
studii de calitate. Este foarte 
important ca ei să crească și 
să fie educați într-un mediu 

prietenos și accesibil, să nu 
stea izolați acasă sau să fie 
instituționalizați. Copiii 
ascunși astăzi „de ochii lumii” 
de către părinți sau de stat, 
mâine vor fi adulți care nu se 
vor putea integra în societate. 
În țările dezvoltate, unde 
există educația incluzivă, ea 
aduce beneficii atât elevilor cu 
dizabilități, cât și colegilor cu 
abilități depline.

 ▶ 4. Persoanele cu dizabilități 
sunt sărace și trăiesc doar din 
alocații sociale și pensie de 
dizabilitate – Persoanele cu 
dizabilități nu sunt cerșetori, 
ca să le oferiți pe stradă bani. 
Mai ales dacă ei nu vă cer acest 
lucru. Multe din persoanele 
cu dizabilități au un post 
de muncă. Oamenii deseori 
vor să ajute persoanele cu 
dizabilități, dar nu știu cum să o 
facă. Indiferent de gen, vârstă, 
statut social, cunoștințe, felul 
în care ești îmbrăcat și care 
este situația ta financiară, dacă 
ai o dizabilitate vizibilă, în 
Republica Moldova neapărat 
vei primi bani pe stradă de la 
trecători. Din cauza lipsei de 
informare și a stereotipurilor, 
se întâmplă ca și cerșetorii 

să ofere bani persoanelor cu 
dizabilități. Chiar dacă refuzi 
banii diplomatic sau mai 
puțin, oamenii ți le bagă prin 
buzunare, în geantă sau ți 
le aruncă pe brațe, dacă stai 
așezat. A ajuta nu înseamnă să 
ofensezi demnitatea umană. 
A ajuta înseamnă să întrebi 
persoana dacă are nevoie 
de ajutor și în ce constă 
acesta. Abia după acordul 
și explicațiile persoanei să 
acționezi.

 ▶ 5. Persoana cu dizabilitatea 
are necesități speciale - 
Fiecare dintre noi are diverse 
necesități: de comunicare, de a 
munci, de a crea o familiei, de 
autorealizare. Cu toate acestea 
nu ne considerăm persoane cu 
necesități speciale sau diferite 
de ceilalți. În mod similar 
o persoană cu dizabilități  
are diferite necesități, nu 
neapărat și de ajutor financiar 
din partea statului sau grija 
permanentă din partea unei 
alte persoane. O atitudine 
firească, de la egal la egal, este 
cea mai potrivită abordare față 
de orice persoană, indiferent 
dacă are sau nu dizabilitate. 

 ▶ 6. Persoanele cu dizabilități nu 

pot lucra – Multe persoane cu 
dizabilități pot și vor să lucreze, 
mai ales dacă au condiții 
suficiente pentru acest lucru 
(de exemplu: studii, susținerea 
familiei, accesibilitatea la 
locul de muncă și relații 
bune cu colegii). Există multe 
personalități renumite pentru 
care dizabilitatea nu a fost o 
problemă pentru a-și valorifica 
potențialul profesional. 
Printre aceștia: Nick Vujicic 
(speaker motivațional din 
Austria, născut cu afecțiune, 
caracterizată prin absența 
tuturor celor patru membre), 
Ludwig van Beethoven 
(compozitor german renumit 
în toată lumea pentru operele 
sale muzicale, care a pierdut 
complet auzul, dar a continuat 
creația muzicală, iar operele 
lui, scrise în acea perioadă, 
au avut cel mai mare succes), 
Aimee Mullins (fotomodel, 
sportivă olimpică, actriță, 
speaker motivațional. Ambele 
picioare i-au fost amputate de 
la genunchi în jos când avea 
doar un an, ea poartă proteze), 
Stephen Hawking (fizician 
englez, teoritician al originii 
universului. Paralizia lui care 
progresa nu l-a împiedicat 

să-și continuie activitatea 
didactică și cea științifică), Ray 
Charles (pianist și cântăreț de 
jazz, care și-a pierdut vederea 
la vârsta de 7 ani) și mulți alții. 
Într-o societate sănătoasă 
accentul va fi pus mereu pe 
abilitățile personei la angajare. 
Ea nu va fi întrebată niciodată 
la interviu de câte ori pe an iese 
în concediul medical, doar 
pentru că are o dizabilitate.

 ▶ 7. O persoană utilizatoare 
de scaun rulant nu poate să 
devină șofer – Utilizatorii 
de scaun rulant pot deține 
permis de conducere (nu 
doar în Republica Moldova, 
dar și peste hotare), doar 
că automobilul lor va fi 
adaptat conform necesitățile 
individuale ale acestora.

 ▶ 8. Femeile în scaun rulant nu 
pot întemeia o familie/ naște 
și educa copii – Dacă starea 
de sănătate le permite, femeile 
cu dizabilități pot da naștere 
la copii absolut sănătoși. În 
Republica Moldova femeile cu 
dizabilități sunt discriminate 
dublu, în primul rând ca femei 
și pe motiv de dizabilitate.

 ▶ 9. Persoanele cu dizabilități 
nu pot avea relații sexuale – 

Orice persoană, indiferent 
de tipul dizabilității, poate să 
aibă relații sexuale.

 ▶ 10. Accesibilitatea înseamnă 
doar o rampă construită 
conform standardelor – 
Simon Brisseden spunea: „Nu 
există persoane cu dizabilități. 
Există societăți care crează 
bariere și dificultăți pentru 
persoane cu diferite necesități”. 
Accesibilitatea întrunește 
un set de măsuri ce permit 
persoanelor cu dizabilități și 
celor cu mobilitate redusă să 
beneficieze de condiții egale 
de acces la infrastructură și 
să se implice activ în diverse 
aspecte ale vieții sociale. Cele 
mai răspândite măsuri de 
asigurare a accesibilități sunt 
rampele de acces, lărgirea 
ușilor și lifturi de o capacitate 
mai mare, bare de suport 
în camerele sanitare (WC), 
semafoare cu semnal sonor, 
materiale în limbaj tactil 
(Braille), traducerea mimico-
gestuală a emisiunilor TV, 
pagini web cu contrast și 
font mai mare a informației, 
pavajul tactil și altele.

Sursa: www.motivatie.md

Gradele de dizabilitate care 
expiră în perioada stării de 
urgență se prelungesc din oficiu 
de către Consiliul Național 

pentru Determinarea 
Dizabilității și 
Capacității de Muncă. 
Decizia vine pentru a 
asigura în continuare 
dreptul acestor persoane 
la prestațiile sociale, 
relatează IPN.

După ședința 
Punctului Național 

Focal, ministra sănătății, 
muncii și protecției sociale, 
Viorica Dumbrăveanu, a 

declarat că decizia a fost luată 
de către Comisia pentru Situații 
Excepționale, în condițiile în care 
pe perioada stării de urgență, 
persoanele nu se pot deplasa la 
medic și nu pot prezenta actele 
solicitate. Procesul de evaluare a 
gradului de dizabilitate va fi reluat 
după ridicarea stării de urgență.

În Republica Moldova a fost 
declarată stare de urgență pentru 
60 de zile, începând cu 17 martie 
și până pe 15 mai.

Gradele de dizabilitate care expiră în perioada 
stării de urgență se prelungesc din oficiu



20

În fiecare an, la data 
de 28 aprilie, este marcată 
Ziua mondială a siguranţei 
şi sănătăţii la locul de 
muncă. Anul acesta, în 
condiţiile în care întreaga 
lume se confruntă cu 
lupta împotriva pandemiei 
COVID-19, Ziua mondială 
a siguranţei şi sănătăţii la 
locul de muncă se axează pe 
prevenirea și combaterea 
bolilor infecţioase la locul 
de muncă, cu accent pe 
noul coronavirus.

Astfel, astăzi, 
Organizaţia Internaţională 
a Muncii a inițiat campania 
„Opriţi pandemia! 
Securitatea şi sănătatea la 
locul de muncă pot salva 
vieţi!”. Scopul campaniei 
este stoparea creşterii 
numărului de cazuri de infectare 
cu noul coronavirus în unele 
zone ale lumii şi capacitatea de 
a menţine ratele în scădere a 
cazurilor în alte zone. Guvernele 
ţărilor, angajatorii, lucrătorii şi 
organizaţiile sindicale fac mari 
eforturi pentru a proteja sănătatea 
și a menține siguranța la locul de 
muncă, în situația epidemiologică 
actuală.    De asemenea, o 
preocupare majoră este reluarea 
activității într-o manieră care să 
susțină progresele înregistrate în 
suprimarea transmiterii infecției.

Organizația Internațională 
a Muncii folosește această zi 
pentru susținerea adoptării unor 
practici sigure la locurile de 
muncă și accentuarea rolului pe 
care îl au serviciile de securitate 
și sănătate în muncă. Odată 
cu reluarea activității, fiecare 

sector de activitate va institui 
măsuri proprii. Totodată, OIM 
accentuează importanța instruirii 
angajaţilor pentru practici de 
muncă sigure şi sănătoase, 
respectarea măsurilor pentru 
distanţarea fizică a angajaţilor, 
clienţilor şi vizitatorilor, curăţarea 
periodică a suprafeţelor, etc. 

Ziua de 28 aprilie este asociată 
şi cu mişcarea de comemorare a 
victimelor accidentelor de muncă 
sau a persoanelor care s-au 
îmbolnăvit la locul de muncă. 
Accidentele şi bolile la locul de 
muncă pot fi evitate prin prevenție, 
informare și responsabilizare.  

În contextul situației 
epidemiologice cauzate de infecția 
COVID-19, Ministerul Sănătății, 
Muncii și Protecției Sociale vine 
cu următoarele recomandări 
privind securitatea și sănătatea în 
muncă pentru angajatori:

- Efectuarea unei analize 
la nivelul fiecărui angajator 
în vederea prioritizării 
serviciilor esențiale 
sau relevante de cele 
neesențiale, cu respectarea 
drepturilor la securitate 
și sănătate în muncă a 
lucrătorilor;

- Asigurarea de către 
angajator a securității 
și sănătății lucrătorilor 
în toate aspectele legate 
de muncă (asigurarea 
securității și protecției 
sănătății lucrătorilor sub 
toate aspectele, inclusiv 
acordarea la necesitate a 
echipamentelor de protecție 
(măști, mănuși etc.); 

- Utilizarea e-mailului și 
a teleconferințelor pentru a 
reduce contactele fizice și 

deplasările în interes de serviciu 
dacă acestea nu sunt necesare în 
mod imperativ; 

- Suspendarea programului 
de audiențe la nivelul instituțiilor 
publice și introducerea de măsuri 
alternative, de tipul transmiterii 
solicitărilor prin telefon și email 
(numerele de telefon și adresele 
de email vor fi afișate pe pagina 
de internet și la sediul fiecărei 
instituții);

- Diminuarea pe cât posibil a 
timpului de așteptare în cadrul 
programului de lucru cu publicul, 
prin transmiterea, acolo unde este 
posibil, a solicitărilor prin email; 

- În situațiile în care este 
necesară prezența fizică a 
solicitantului la sediul instituției, 
se va avea în vedere menținerea 
distanței de cel puțin 1 metru față 
de celelalte persoane din incintă.

28 aprilie - Ziua mondială a siguranței și sănătății 
la locul muncă


