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Fundaţia Soros-Moldova este o organizaţie neguvernamentală, nonprofit şi apolitică, înfiinţată în anul 1992 de
către filantropul George Soros, cu scopul de a promova valorile societăţii deschise în Moldova. Fundaţia
contribuie la democratizarea societăţii prin elaborarea şi implementarea unor programe în diverse domenii,
precum: mass-media, politici culturale, reforma judiciară, buna guvernare, participare civică şi sănătate publică.
Ne puteţi contacta, scriindu-ne pe adresa: str. Bulgară, 32, Chişinău, R. Moldova; sau la adresa de e-mail:
foundation@soros.md.
Telefoane de contact: 270232, 270031, 274480; fax - 270507
Ne găsiţi şi pe Facebook – Fundaţia Soros-Moldova.

FUNDAŢIILE PENTRU O SOCIETATE DESCHISĂ
CHRISTOPHER STONE VA CONDUCE FUNDAŢIILE PENTRU O SOCIETATE DESCHISĂ DIN 2012
Fundaţiile pentru o Societate Deschisă au anunţat numirea lui Christopher Stone în funcţia de preşedinte,
activitatea căruia va începe în luna iulie 2012. Timp de trei decenii, Fundaţiile pentru o Societate Deschisă şi-au
asumat promovarea justiţiei, drepturilor omului, sănătăţii şi educaţiei în lumea întreagă.
În prezent, dl. Stone este Profesor Guggenheim în Practica de justiţie penală în cadrul Şcolii Guvernamentale
John F. Kennedy a Universităţii Harvard, precum şi directorul Centrului Hauser pentru Organizaţiile Non-profit.
În perioada 1994-2004, Christopher Stone fost directorul Vera Institute of Justice. Membru în cadrul Juriului
Open Society Justice Initiative din 2004, el are o experienţă vastă în îmbunătăţirea sistemelor justiţiei penale,
precum şi în managementul organizaţiilor non-profit.
Alegerea lui Christopher Stone este rezultatul unei selecţii internaţionale care a început în momentul când
actualul preşedinte, Aryeh Neier, a anunţat la începutul acestui an că se va retrage din funcţia de preşedinte în
2012.
Aryeh Neier a devenit preşedinte în 1993, iar sub conducerea sa Fundaţiile au oferit peste 8 mlrd de dolari
pentru diverse domenii de interes ale societăţii deschise, precum susţinerea instaurării democraţiei în Europa
de Est după căderea comunismului, sprijinirea creării Curţii
Penale Internaţionale, şi promovarea accesului la informaţii în
toată lumea.
Christopher Stone îşi va baza activitatea pe moştenirea lăsată
de Aryeh Neier, fiind bine pregătit pentru a ghida Fundaţiile
spre noi oportunităţi şi provocări.
Christopher Stone a devenit licenţiat în litere şi filozofie la
Harvard, masterand n criminologie la Universitatea din
Cambridge, şi Doctor în ştiinţe juridice la Yale Law School. De
asemenea, i-a fost înmânat ordinul onorific al Imperiului
Britanic pentru contribuţia adusă în reformarea justiţiei penale
din Regatul Unit al Marii Britanii.

PROGRAMUL BUNA GUVERNARE
CURRICULUMUL UNIVERSITAR ÎN DOMENIUL STUDIILOR EUROPENE VA FI ÎMBUNĂTĂŢIT ÎN URMA
UNUI PROIECT IMPLEMENTAT DE FUNDAŢIA SOROS-MOLDOVA
Primele rezultate obţinute de către profesorii universitari participanţi în cadrul proiectului „Dezvoltarea
curriculumului şi îmbunătăţirea managementului universitar în domeniul studiilor europene din
Republica Moldova” au fost prezentate într-o conferinţă finală. Proiectul a fost implementat în perioada martie
– decembrie, 2011, de către Departamentul de Relaţii Internaţionale şi Integrare Europeană din cadrul Şcolii
Naţionale de Studii Politice şi Administrative, în parteneriat cu Asociaţia Română de Relaţii Internaţionale şi
Integrare Europeană. Iniţiativa a fost susţinută financiar de Programul Buna Guvernare al Fundaţiei SorosMoldova, în parteneriat cu Fundaţia Soros România.
În ultimii ani, universităţile din R. Moldova au început să ofere o gamă largă de cursuri şi module specializate în
domeniul studiilor europene. Însă aceste cursuri sunt relativ noi, nu au un suport metodologic dezvoltat, iar
cadrele didactice care predau aceste cursuri au puţină experienţă în domeniu. În acest context, a apărut
necesitatea unui transfer de cunoaştere şi experienţă în vederea sporirii calităţii predării cursurilor vizate.
Printre participanţii proiectului s-au numărat cadrele didactice în domeniul studiilor europene din peste zece
universităţi din R. Moldova, care au beneficiat de scurte vizite de studiu în universităţile din România, dar şi
prorectori, decani şi şefi de catedră care au făcut un schimb de experienţă privind managementul universitar în
instituţiile de referinţă din România. De asemenea, profesorii din R. Moldova au fost instruiţi în elaborarea
suporturilor bibliografice, adaptate pe arii specializate, precum şi în utilizarea diverselor medii electronice de
învăţare şi stocare bibliografică.
„Unul dintre obiectivele Programului Buna Guvernare al Fundaţiei
Soros-Moldova este de a creşte nivelul de cunoaştere şi înţelegere
de către publicul larg a subiectelor legate de UE şi integrarea
europeană. Pentru asta însă avem nevoie de experţi buni în
domeniul european, care ar trebui să beneficieze de o formare
potrivită în cadrul cursurilor universitare. În acest sens, experienţa
instituţiilor superioare de învăţământ din România va ajuta
universităţile de la noi să-şi adapteze mai repede curriculumul
universitar la transformările curente ce au loc în UE”, a menţionat
Olga Crivoliubic, directoarea Programului Buna Guvernare al
Fundaţiei Soros-Moldova.
În cadrul conferinţei finale, au fost sintetizate rezultatele proiectului
„Dezvoltarea curriculumului şi îmbunătăţirea managementului universitar în domeniul studiilor europene din
Republica Moldova”; au fost prezentate primele rezultate obţinute de profesorii universitari, oferite câteva
recomandări eficiente pentru universităţile din ţara noastră şi instituţiile guvernamentale aferente domeniului,
precum şi trasate priorităţile managementului academic pentru anul viitor.
Proiectul „Dezvoltarea curriculumului şi îmbunătăţirea managementului universitar în domeniul studiilor
europene din Republica Moldova” propune generarea unei noi abordări de formare a cadrelor didactice
universitare în domeniul studiilor europene care predau în universităţile din R. Moldova. Abordarea se referă la
oferirea unui model nou de curriculum universitar centrat pe beneficiar şi valorificând diverse studii de caz şi
procese specifice integrării în UE, prin activităţi de învăţare şi practicare în comun, studierea practicilor de
calitate sau practicilor eşuate.
Alte materiale şi informaţii pot fi furnizate la cerere, apelând persoanele de contact: Olga Crivoliubic,
directoarea Programului Buna Guvernare al Fundaţiei Soros-Moldova, tel. 27-00-31, ocrivoliubic@soros.md.

PROCESELE DE JUDECATĂ INTENTATE DE CONCURENŢII ELECTORALI CONTRA INIŢIATIVEI CIVICE
PENTRU UN PARLAMENT CURAT
Iniţiativa Civică pentru un Parlament Curat (ICPC) a obţinut câştig de cauză în prima instanţă în procesul
intentat în decembrie 2010 de către ex-ministrul Tehnologiilor Informaţionale, Alexandru Oleinic, candidat la
alegerile parlamentare din noiembrie 2010 pe listele Alianţei “Moldova Noastră”.
Judecătoria Centru din Chişinău a respins ca fiind nefondată acţiunea lui Alexandru Oleinic privind apărarea
onoarei şi demnităţii şi repararea prejudiciului moral. Fostul demnitar a atacat în instanţă cele şapte organizaţii
neguvernamentale care formează ICPC, pe motiv că informaţia din broşura “Cunoaşte-ţi candidatul!” potrivit
căreia Alexandru Oleinic face parte din lista candidaţilor care nu întrunesc criteriile de integritate pentru a fi
promovaţi în Parlament, i-ar fi lezat onorarea şi demnitatea. Drept despăgubire morală Alexandru Oleinic a
pretins iniţial suma de 2 milioane lei, iar ulterior, când a trebuit să achite taxa de stat, a micşorat această sumă
la 100 000 lei.
Reamintim că înainte de alegerile parlamentare anticipate din 28 noiembrie 2010, urmare a cererilor lui
Alexandru Oleinic, ale Partidului Democrat şi Partidului Comuniştilor (care la fel au acţionat în judecată ICPC şi
au cerut interzicerea distribuirii broşurilor "Cunoaşte-ti candidatul!"), judecătoria Centru din Chişinău a pus
sechestru pe stocul de broşuri, privând astfel cetăţenii de dreptul de a fi informaţi despre cei care aspiră la o
funcţie publică şi vor să obţină votul electoratului. ICPC a calificat încheierile instanţei de judecată drept
neîntemeiate şi disproporţionate, care încalcă libertatea de exprimare şi dreptul de acces la informaţie, iar
acţiunile politicienilor şi a formaţiunilor politice - drept un atac la democraţie prin care a fost încălcat dreptul
cetăţeanului la un vot conştient, fiind afectat şi caracterul liber şi corect al alegerilor.
La 27 ianuarie 2011, Curtea de Apel Chişinău a casat decizia judecătoarei Angela Catană de la Judecătoria
Centru, prin care a fost dispusă interzicerea difuzării buletinului
“Cunoaşte-ţi candidatul!”, iar ulterior, printr-o altă decizie a Curţii
de Apel, a fost ridicat sechestrul de pe stocul de buletine.
Distribuirea buletinelor însă nu a mai fost posibilă, deoarece
erau destinate informării alegătorilor în scrutinul electoral din 28
noiembrie 2010.
Lista candidaţilor la funcţia de deputat în Parlamentul Republicii
Moldova care nu corespund criteriilor de integritate ale ICPC şi
informaţiile despre aceştia, incluse în broşura “Cunoaşte-ţi
candidatul!”, au fost făcute publice la 19 noiembrie 2010. Lista a
fost elaborată în urma unei monitorizări în baza a şapte criterii:
averi şi venituri necorespunzătoare; utilizarea resurselor administrative în folos personal sau de partid; utilizarea
poziţiei de serviciu în interes personal sau de familie, protecţionism, trafic de influenţă; administrare
defectuoasă, impozite/amenzi neachitate; comportament împotriva statului de drept; imaginea publică a
candidatului; traseism politic. Monitorizarea s-a bazat pe surse deschise, în special documente ale instituţiilor
de stat. Standardele europene privind libertatea de exprimare prevăd că în campaniile electorale politicienii
trebuie să dea dovadă de mai multă toleranţă la critica din partea cetăţenilor, a presei şi societăţii civile.
După publicarea listei, doi politicieni: Alexandru Oleinic înscris în lista Alianţei “Moldova Noastră” şi Ştefan
Urâtu, Partidul Liberal, precum şi două formaţiuni politice – Partidul Democrat din Moldova şi Partidul
Comuniştilor, au atacat în judecată ICPC pe motiv că le-a fost lezată onoarea şi demnitatea. În prezent,
procesele iniţiate de Ştefan Urâtu, PDM şi PCRM se află pe rol în instanţele de judecată. Reprezentarea în
instanţă a fost asigurată de juriştii Centrului de Analiză şi Prevenire a Corupţiei.
Amintim că în 2009, ICPC a obţinut câştig de cauză intr-un proces similar, pornit de candidatul pe listele PSD,
Ion Prisăcaru, inclus în lista candidaţilor care nu întrunesc criteriile de integritate, făcută publică de ICPC la
alegerile parlamentare din 29 iulie 2009. Listele candidaţilor, precum şi hotărârile instanţelor de judecată în
procesele iniţiate de concurenţii electorali contra ICPC pot fi accesate pe www.moldovacurata.md.
Iniţiativa Civică pentru un Parlament Curat a fost lansată în noiembrie 2008 de şapte organizaţii
neguvernamentale: Asociaţia pentru Democraţie Participativă "ADEPT", Asociaţia Presei Independente, Centrul
de Analiză şi Prevenire a Corupţiei, Centrul pentru Jurnalism Independent, Centrul de Investigaţii Jurnalistice,
Centrul de Promovare a Libertăţii de Exprimare şi a Accesului la Informaţie "Acces-info" şi Fundaţia SorosMoldova. ICPC a desfăşurat campania "Cunoaşte-ţi candidatul!", în cadrul căreia a monitorizat listele
candidaţilor în alegerile parlamentare din 5 aprilie şi 29 iulie 2009 şi în scrutinul parlamentar din 28 noiembrie
2010.

PROGRAMUL SĂNĂTATE PUBLICĂ
ZERO INFECŢII NOI CU HIV. ZERO DISCRIMINARE. ZERO DECESE CAUZATE DE SIDA
Infecţia HIV/SIDA este o problemă globală de sănătate şi un impediment în dezvoltarea economică. Numărul
persoanelor infectate cu virusul HIV în lume este de 33,3 milioane de oameni, iar anual cca 2 mln de decese
sunt cauzate de SIDA. Până la 1 noiembrie 2011, în Republica Moldova, au fost înregistrate 7014 persoane
infectate cu HIV. Dintre acestea, aproximativ 87,2% au vârsta cuprinsă între 15 – 39 ani. În fiecare an, cca 600
de persoane din Moldova se infectează cu virusul HIV. Profesionişti din domeniul medical, social, educaţie şi
media îşi coordonează eforturile pentru a ţine infecţia HIV sub control. Potrivit acestora, fondurile internaţionale
pentru R. Moldova se reduc continuu. Prin urmare, la această etapă este necesară identificarea resurselor
interne pentru a acoperi toate necesităţile din bugetul ţării.
În perioada 5 – 7 decembrie, la Chişinău, a s-a desfăşurat Conferinţa Naţională HIV/SIDA, organizată de către
Consiliul naţional de coordonare TB/SIDA. În acest an, evenimentul a întrunit aproximativ 150 de participanţi
(organizaţii ale societăţii civile, organizaţii internaţionale şi guvernamentale). Conferinţa şi-a propus să evalueze
răspunsul naţional la epidemia HIV/SIDA în perioada 2010 – 2011 şi să definească acţiuni concrete care, prin
unirea eforturilor tuturor partenerilor din sectorul public, privat societatea civilă ar accelera procesul ”Tendinţa
0”: Zero infecţii noi cu HIV. Zero discriminare. Zero decese cauzate de SIDA.
Conferinţa Naţională HIV/SIDA a asigurat continuitatea activităţilor şi întrunirilor precedente, abordând cele mai
importante teme cu privire la domeniul HIV/SIDA. În această ediţie, discuţiile s-au axat pe dezvoltarea societăţii
civile implicate în prevenire, educaţie şi acordarea de servicii pentru persoanele afectate de HIV/SIDA. S-a
discutat şi despre dezvoltarea parteneriatului dintre structurile guvernamentale, sectorul neguvernamental şi, în
special, ONG-urile care reprezintă interesele oamenilor infectaţi cu HIV/SIDA. De asemenea, s-a pus accent pe
îmbunătăţirea bazei legislative privind HIV/SIDA, dezvoltarea reţelelor naţionale şi regionale, contractarea de
către Guvern a serviciilor sociale oferite de ONG-urile active în domeniul HIV/SIDA şi Tuberculoză.
Conferinţa Naţională HIV/SIDA 2011 a fost organizată de către Consiliul naţional de coordonare a programelor
naţionale de profilaxie şi control al infecţiei HIV/SIDA, infecţiilor cu transmitere sexuală şi de control al
tuberculozei, în cadrul proiectului „Reducerea Impactului Infecţiei HIV în Republica Moldova”, finanţat de Fondul
Global de Combatere a SIDA, Tuberculozei şi Malariei, Runda 8, Recipientul Principal - Centrul pentru Politici şi
Analize în Sănătate (Centrul PAS), Sub-recipient Fundaţia Soros-Moldova/Programul Sănătate Publică.
LA CHIŞINĂU A FOST SEMNAT UN NOU ACORD DE COOPERARE ÎN DOMENIUL REFORMĂRII
SISTEMULUI DE PROTECŢIE SOCIALĂ A PERSOANELOR CU DIZABILITĂŢI
Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei şi Open Society Mental Health Initiative (OSMHI), Fundaţia
Soros-Moldova (FSM), Keystone Human Services International USA (KHSI) şi Keystone Human Services
International Moldova Association (KHSIMA) au semnat, la Chişinău, un nou Acord de cooperare pentru
perioada 2012-2016. Prin semnarea acordului, părţile s-au obligat să colaboreze în vederea realizării iniţiativei
lansate de Guvernul Republicii Moldova privind
reformarea sistemului rezidenţial de îngrijire şi
protecţie socială a persoanelor cu dizabilităţi
(adulţi şi copii) şi incluziunii acestora în
societate.
În acest context, MMPSF şi KHSIMA, cu
susţinerea OSMHI şi FSM vor continua
implementarea
Programului
„Comunitate
Incluzivă – Moldova”, care este axat pe
dezinstituţionalizarea şi integrarea în familie
sau plasarea în servicii comunitare a copiilor şi
adulţilor din Casa internat pentru copii cu
deficienţe mintale (băieţi) din Orhei, precum şi
prevenirea noilor plasamente în această
instituţie.
Acordul

de
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principale de activitate şi obligaţiile pe care şi le-au asumat semnatarii în vederea realizării reformei sistemului
rezidenţial de îngrijire a persoanelor cu dizabilităţi. Astfel, MMPSF şi-a luat angajamentul de a promova în
continuare politicile de incluziune socială a persoanelor cu dizabilităţi‚ de prevenire a instituţionalizării şi de
dezinstituţionalizare a acestora, precum şi de a dezvolta cadrul legislativ normativ de reglementare a serviciilor
sociale noi pentru plasarea acestora. În contextul procesului de planificare a Cadrului bugetar pe termen mediu
va propune alocarea din bugetul de stat a mijloacelor financiare necesare pentru susţinerea serviciilor
respective.
Partenerii, la rândul lor, şi-au asumat responsabilitatea de a susţine, în cadrul Programului „Comunitate
Incluzivă – Moldova”, crearea serviciilor comunitare noi pentru plasarea persoanelor cu dizabilităţi (Locuinţa
protejată, Casa comunitară, Plasament familial specializat, Asistenţă Parentală Profesionistă etc.), de a acorda
asistenţă tehnică Ministerului în elaborarea şi expertizarea cadrului legislativ-normativ în contextul reformării
sistemului de protecţie socială a persoanelor cu dizabilităţi, inclusiv în reglementarea serviciilor sociale
comunitare pentru acestea, precum şi de a contribui la dezvoltarea capacităţilor angajaţilor din sistemul de
protecţie socială a persoanelor cu dizabilităţi în vederea realizării cu succes a reformelor.
Reforma sistemului rezidenţial de îngrijire şi protecţie socială a persoanelor cu dizabilităţi (adulţi şi copii) se
înscrie în contextul armonizării domeniului de protecţie socială la standardele UE şi corespunde prevederilor
Convenţiei ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi.
În acest context, amintim că, la 6 decembrie 2011, Guvernul Republicii Moldova a aprobat proiectul Legii privind
incluziunea socială a persoanelor cu dizabilităţi elaborat de către MMPSF, cu suportul tehnic acordat de
KHSIMA în cadrul Programului „Comunitate Incluzivă – Moldova”. Noua lege vine să înlocuiască Legea privind
protecţia socială a invalizilor, care nu mai face faţă cerinţelor actuale şi prevede măsurile necesare pentru
reformarea sistemului de asistenţă socială şi pentru a facilita incluziunea socială a persoanelor cu dizabilităţi.
Legea urmează să fie adoptată de Parlament pentru a intra în vigoare.
Programul „Comunitate Incluzivă - Moldova” este implementat de Keystone Human Services International
Moldova Association în parteneriat cu Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, cu susţinerea financiară a
Fundaţiilor pentru o Societate Deschisă / Iniţiative în Sănătatea Mintală şi Fundaţiei Soros-Moldova şi are drept
scop de a contribui la reformarea sistemului de îngrijire şi protecţie socială a persoanelor cu dizabilităţi în
vederea incluziunii sociale a acestora. În prezent, 540 de copii cu dizabilităţi intelectuale şi fizice beneficiază de
susţinerea programului.
PERSOANELE CU DIZABILITĂŢI DIN SOROCA ÎNVAŢĂ SĂ TRĂIASCĂ ÎN SOCIETATE
Casa comunitară şi Echipa Mobilă, două servicii de asistenţă socială pentru persoanele cu dizabilităţi au fost
lansate astăzi în raionul Soroca. Serviciile au fost constituite în cadrul Secţiei de Asistenţă Socială şi Protecţie a
Familiei din raion, cu sprijinul Programului „Comunitate Incluzivă - Moldova”. Serviciile sînt orientate spre
integrarea persoanelor cu dizabilităţi în familii şi comunitate, dezvoltarea abilităţilor lor pentru o viaţă
independentă, prevenirea instituţionalizării lor şi asigurarea accesului la serviciile comunitare.
În Casa Comunitară sunt plasaţi adulţii sau copiii cu dizabilităţi mintale care necesită protecţie, îngrijire şi
susţinere specializată, deoarece nu se pot întreţine, autoservi şi autogospodări (inclusiv cei lipsiţi de capacitate
de exerciţiu). Aceste persoane sunt dezinstituţionalizate din Casa internat pentru copii (băieţi) cu dizabilităţi
mintale severe din Orhei.
În Casa Comunitară din Soroca locuiesc patru băieţi,
transferaţi aici din septembrie. Calitatea vieţii lor a
devenit mult mai înaltă, ei înregistrează progrese în
privinţa comunicării, a abilităţilor şi a controlului
asupra emoţiilor. Vitalie are 16 ani şi de când s-a
născut a stat într-un scaun cu rotile. După ce a fost
transferat în casă, datorită asistenţilor, a început să
se deplaseze cu suport. Cristi, a spus primul său
cuvânt – mama, tot aici, în Casa Comunitară, la 14
ani. În afară de asta, el socializează cu persoanele de
vârsta lui şi ar vrea foarte mult să meargă la şcoală.
Băieţii au descoperit că le place să asculte muzică şi
să danseze.

Beneficiarii sunt plasaţi în serviciu în baza Avizului Comisiei privind protecţia copilului aflat în dificultate şi a
deciziei Direcţiei raionale de asistenţă socială şi protecţie a familiei.
Echipa Mobilă din Soroca acordă asistenţă gratuită la domiciliu pentru 10 beneficiari, în funcţie de nevoile
fiecăruia: servicii de asistenţă medicală, socială şi psihologică, instruire specială pentru stimularea dezvoltării
persoanei, servicii de reabilitare şi recuperare (kinetoterapie, servicii logopedice, terapie ocupaţională),
dezvoltarea abilităţilor pentru o viaţă independentă în comunitate, etc. Au fost deja acordate 787 de intervenţii
specializate pentru copii şi familiile lor. Datorită asistenţei acordate, un copil a fost integrat în şcoală.
Serviciul activează în baza Regulamentului-cadru şi a Standardelor de calitate elaborate de Ministerul Muncii,
Protecţiei Sociale şi Familiei (MMPSF) cu suportul KHSIMA şi aprobate de Guvern in 2010. Fiecare Casă
Comunitară este creată în baza unui design social, care este elaborat reieşind din necesităţile beneficiarilor.
TREI SERVICII DE SUPORT PENTRU PERSOANELE CU DIZABILITĂŢI LANSATE LA ORHEI
Trei servicii de asistenţă socială pentru persoanele cu dizabilităţi: Casa Comunitară, Locuinţa Protejată şi
Echipa Mobilă au fost lansate la Orhei. Aceste servicii au fost constituite în cadrul Secţiei de Asistenţă Socială
şi Protecţie a Familiei din Raion, cu sprijinul Programului „Comunitate Incluzivă - Moldova”.
Serviciile sunt orientate spre dezinstituţionalizarea şi prevenirea plasării în instituţie a persoanelor cu dizabilităţi,
integrarea lor în familii şi comunitate, asigurarea accesului la serviciile comunitare, incluziunea socială şi
dezvoltarea abilităţilor pentru o viaţă independentă.
Casa comunitară este un serviciu alternativ celui rezidenţial pentru persoanele cu dizabilităţi mintale (internatele
psihoneurologice şi casele internat pentru copii cu deficienţe mintale). Aici sunt plasaţi adulţii şi copiii cu
dizabilităţi mintale (inclusiv cei lipsiţi de capacitate de exerciţiu), care necesită protecţie, îngrijire şi suport
specializat continuu – adică nu se pot întreţine, autoservi şi autogospodări fără asistenţă şi ajutor continuu în
comunitate. Fiind plasaţi într-un astfel de serviciu, calitatea vieţii oamenilor cu dizabilităţi severe devine mult mai
înaltă, deoarece au acces la toate serviciile comunitare.
În Casa Comunitară din Orhei locuiesc patru băieţi, care au fost dezinstituţionalizaţi din Casa internat Orhei
pentru copii (băieţi) cu dizabilităţi mintale severe. Aceştia au fost transferaţi în casă din august şi deja
înregistrează progrese la nivel de comunicare, au început să-şi dezvolte abilităţile şi le-a crescut gradul de
autoapreciere. Băieţii au dezvoltat relaţii cu oamenii din comunitate şi se bucură de o atitudine pozitivă din
partea vecinilor. Sunt mult mai vioi, învaţă să fie fericiţi, utili şi chiar îşi descoperă anumite talente. Ion a
descoperit că îi place să cânte şi să fotografieze, iar Gheorghe şi Ionel, care se deplasau în scaune cu rotile, au
început să se deplaseze cu suport şi au mari şanse de a merge.
Beneficiarii sunt plasaţi în serviciu în baza Avizului Comisiei privind protecţia copilului aflat în dificultate şi a
deciziei Direcţiei raionale de asistenţă socială şi protecţie a familiei.
Echipa Mobilă din Orhei are 11 beneficiari şi activează din luna august. Datorită asistenţei acordate de echipă,
un copil a fost integrat în şcoală, doi – în grădiniţă şi a fost prevenită plasarea într-o instituţie rezidenţială a unui
copil. Au fost efectuate 855 de intervenţii specializate pentru copii şi familiile lor, care au variat în funcţie de
nevoile fiecărui beneficiar: servicii de asistenţă medicală, socială şi psihologică, instruire specială pentru
stimularea dezvoltării persoanei, servicii de reabilitare şi recuperare (kinetoterapie, servicii logopedice, terapie
ocupaţională), dezvoltarea abilităţilor pentru o viaţă independentă în comunitate, etc.
Serviciul Locuinţa Protejată este destinat adulţilor cu dizabilităţi mintale uşoare, care au un grad înalt de
independenţă şi se pot integra uşor în comunitate. Acestora li se acordă o susţinere redusă, axată pe
dezvoltarea abilităţilor de trai independent. Ei sunt asistaţi de patru specialişti de suport, care lucrează în
schimburi.
Locuinţa protejată din Orhei are patru locatari adulţi, plasaţi din luna octombrie şi care anterior au trăit în casa
internat din acelaşi oraş. Acum ei trăiesc într-un mediu sigur, accesibil, dotat cu echipamentul necesar şi
confortabil, asemănător celui familial. Tinerii şi-au ales singuri cu cine să locuiască în casă, dar şi
îmbrăcămintea, încălţămintea, obiectele de uz personal.
Transferul în locuinţă le-a permis băieţilor să adopte un stil de viaţă activ, să se bucure de condiţii egale de trai

în comunitate. Doi dintre ei deja sunt angajaţi în câmpul muncii. Toţi patru învaţă să gătească, fac curat, se
ajută şi se susţin reciproc. Tinerii au în gospodărie găini şi iepuri pe care îi îngrijesc - îi hrănesc, le fac cuşti. Pe
lângă asta, învaţă să folosească propriii bani.
Beneficiarii sunt plasaţi în acest serviciu conform Avizului Comisiei multidisciplinare pentru protecţia drepturilor
persoanelor adulte aflate în dificultate, inclusiv a celor cu dizabilităţi şi a deciziei Direcţiei raionale de asistenţă
socială şi protecţie a familiei.

PROGRAMUL EGALITATE ŞI PARTICIPARE CIVICĂ
FEMEILE DIN R. MOLDOVA AU GĂSIT SOLUŢII PENTRU NECESITĂŢILE COMUNITĂŢILOR LOCALE,
PRINTR-UN PROIECT IMPLEMENTAT DE FUNDAŢIA SOROS-MOLDOVA
Aliona Bîrna era directoare adjunct la Şcoala de Arte „Maria Bieşu”, r. Ştefan-Vodă, în momentul când a decis
că vrea să schimbe lucrurile la nivelul decizional din localitate, dar şi în comunitate. Pentru asta însă avea
nevoie să-şi consolideze cunoştinţele în liderism, dar şi capacităţile în implementarea proiectelor. Susţinerea a
găsit-o în cadrul proiectului „Încurajarea şi abilitarea femeilor de a participa activ în viaţa comunităţii”,
implementat de Programul Egalitate şi Participare Civică al Fundaţiei Soros-Moldova, cu sprijinul financiar
al Guvernului Suediei.
Proiectul şi-a propus să încurajeze şi să dezvolte abilităţile femeilor din localităţile rurale de a se implica în
iniţiativele comunitare şi de a participa în procesul decizional. Ţinând cont de faptul că în 2011 au avut loc
alegeri locale, programul a vizat în special femeile care aveau intenţia să candideze. Alături de Aliona Bîrna,
alte 100 de femei din 23 de regiuni ale ţării (Căuşeni, Drochia, Bălţi, Hânceşti, Călăraşi, Leova, Cantemir,
Străşeni, Ialoveni, Soroca, Făleşti, Nisporeni, Floreşti, Glodeni, Ungheni, mun. Chişinău, Cahul, Dubăsari,
Edineţ, Ocniţa, Teleneşti, Rezina şi Basarabeasca) au beneficiat de instruirile din cadrul proiectului. Ulterior,
participantelor le-au fost oferite granturi pentru implementarea diferitor iniţiative locale.
Aliona Bîrna este de părere că un consilier local nu trebuie să fie un spectator în cadrul şedinţelor, unde ascultă
şi ridică mâna pentru a vota, ci trebuie să aibă un
rol activ în comunitate, să propună soluţii pentru
rezolvarea problemelor. Această convingere a şi
ajutat-o să câştige un mandat de consilier în
urma alegerilor locale din această vară. Mai mult,
în
parteneriat
cu
alte
organizaţii
neguvernamentale, a mobilizat comunitatea din
Ştefan-Vodă şi au amenajat teritoriul din preajma
şcolii, care a devenit un loc de întâlnire pentru
localnici. Astăzi, beneficiara proiectului speră că
acţiunile sale vor influenţa şi alte persoane din
comunitate, căci potrivit ei: „Pe lângă faptul că mam remarcat la nivel local, am învăţat importanţa
lucrului în echipă, am reuşit să conving oamenii
să creadă în propunerile mele şi am obţinut mai
multă încredere în propriile forţe şi dorinţe”.
Proiectul „Încurajarea şi abilitarea femeilor de
a participa activ în viaţa comunităţii” a
presupus două programe de instruire privind abilitarea femeilor din zonele rurale. În urma primelor instruiri, au
fost oferite 13 granturi în valoare totală de 123,776 USD, care au încurajat şi abilitat peste 500 de femei să se
implice în viaţa comunităţii. În cadrul alegerilor locale, 290 dintre beneficiarele granturilor s-au înscris în cursa
pentru primărie şi consiliu local. În rezultat, peste 90 de femei au devenit consiliere locale, iar 8 au obţinut
funcţia de primar.
În cadrul celei de-a doua instruiri, 65 de femei şi-au dezvoltat abilităţile de liderism, au învăţat cum să se
promoveze în faţa alegătorilor, cum să se implice cât mai eficient în comunitatea din care fac parte, cum să
identifice şi să rezolve necesităţile stringente ale comunităţii. În urma acestei instruiri, 45 de femei au decis să
candideze în alegerile locale. 22 dintre ele au fost alese în consiliile locale, iar 4 au obţinut mandatul de primar.
Totodată, în această etapă a proiectului au fost oferite 50 de mini-granturi, în valoare de 1000 USD fiecare, cu
scopul de a susţine mici iniţiative comunitare.
„În urma acestui proiect pe care l-am implementat am înţeles că femeile au nevoie doar de încurajare şi
susţinere pentru a lua parte în procesul decizional. În rest, ele găsesc forţa şi voinţa necesare pentru a veni cu
iniţiative noi şi a schimba lucrurile în comunitate. Echipa noastră a fost martora unor transformări uimitoare
printre beneficiarele proiectului, care au influenţat în bine viaţa altor persoane”, precizează Elena Leşan,
directoarea Programului Egalitate şi Participare Civică al Fundaţiei Soros-Moldova.

PROGRAMUL EST EST: PARTENERIAT FĂRĂ FRONTIERE
STATELE POST-SOVIETICE – ÎNTRE REALIZĂRI ŞI NEREUŞITE
Cum s-au dezvoltat statele post-sovietice independente în cei 20 de ani de existenţă încât acum trăiesc realităţi
diferite? Ce probleme au moştenit din perioada sovietică care le-au împiedicat în calea dezvoltării? Ce fel de
democraţie există în aceste state şi care sunt perspectivele de viitor pentru societăţile acestora? La aceste
întrebări vor încerca să dea răspuns experţi din R. Moldova şi din străinătate, participanţi în cadrul mesei
rotunde internaţionale ”Statele post-sovietice după 20 de ani: realizări şi nereuşite”. Evenimentul a fost
organizat de Asociaţia Naţională a Tinerilor Istorici din Moldova în colaborare cu Fundaţia UNITAS din Estonia
şi Centrul CARNEGIE din Moscova, cu sprijinul financiar al Programului Est Est: Parteneriat fără Frontiere al
Fundaţiei Soros-Moldova.
Timp de două decenii, ţările post-sovietice continuă să se afle în etapa de tranziţie, fiind nevoite să facă faţă
multor probleme interne. Mai mult, acestea sunt afectate de oscilarea permanentă între apropierea
Vestică/Uniunii Europene şi influenţa Rusiei, fapt ce împiedică stabilirea unor politici interne şi externe clare.
În acest sens, dezbaterile din cadrul mesei rotunde „Statele post-sovietice după 20 de ani: realizări şi
nereuşite” se vor axa pe analiza parcursului celor douăzeci de ani de independenţă a statelor post-sovietice şi
pe reliefarea celor mai semnificative trăsături ale tranziţiei prin care acestea au trecut, incluzând transformările
şi dificultăţile înregistrate, dar şi lecţiile care urmează a fi învăţate din această experienţă.
„După 20 de ani de independenţă, facem bilanţul pentru a identifica în primul rând actualele provocări pentru
dezvoltarea R. Moldova, dar şi ale altor state din fostul spaţiu sovietic. Comunicările prezentate de experţii
invitaţi pun în dezbatere lecţiile pe care trebuie să le învăţăm în urma experienţei de 20 de ani, care a inclus
suişuri şi coborâşuri, realizări şi eşecuri, stagnări şi progrese,
confruntări şi acorduri”, a menţionat istoricul Sergiu Musteaţă,
directorul proiectului.
La discuţii au participat experţi şi specialişti din domeniul istoriei,
ştiinţelor politice, sociologiei, comunicării publice, psihologiei etc., dar
şi factori de decizie, politicieni, reprezentanţi ai ONG-urilor şi
organizaţiilor de think tank, lideri de opinie, analişti, jurnalişti şi
practicieni din Armenia, Azerbaidjan, Georgia, Ucraina, Letonia,
Lituania, Estonia, Rusia, Belarus, Tadjikistan, Kazahstan şi
Kîrgîzstan. În calitate de participanţi externi au fost prezenţi experţi
din statele membre ale Uniunii Europene (Germania, Marea Britanie,
Cehia, Polonia, România, Ungaria) şi SUA interesaţi în cercetarea tendinţelor şi proceselor din spaţiul postsovietic (Noile State Independente/ Statele Parteneriatului Estic).
MODELE DE REFORME ÎN DESCENTRALIZARE ŞI AUTONOMIE LOCALĂ
Business Consulting Institute a organizat în perioada 12-14 decembrie a.c. vizita de studiu în Moldova a
experţilor din ţările UE, care a avut loc în cadrul proiectului Modele de reforme în descentralizare şi
autonomie locală. Proiectul a fost implementat în parteneriat cu Fundaţia PAUCI din Polonia şi Corporate &
Public Management Consulting Group din Letonia, cu sprijinul financiar al Programului Est Est: Parteneriat fără
Frontiere al Fundaţiei Soros-Moldova şi PNUD Moldova.
Participarea experţilor şi a reprezentanţilor administraţiei publice locale din Letonia, Polonia, Cehia, Slovacia,
Ungaria şi România în cadrul vizitei a facilitat transferul de experienţe şi cunoştinţe privind cadrul instituţional şi
mecanismele de implementare a reformei de descentralizare şi de asigurare a unei autonomii locale mai mari.
În prima zi a vizitei, au avut loc întâlniri cu factori de decizie de la nivel central şi cel local.
Ulterior, la Chişinău s-au desfăşurat lucrările Mesei rotunde „Descentralizarea şi dezvoltarea autonomiei locale:
modele europene de succes pentru Republica Moldova”, cu participarea experţilor din ţările-membre UE:
Polonia, Letonia, Cehia, Slovacia şi România. În cadrul discuţiilor a fost prezentată experienţa ţărilor UE care
au trecut deja prin descentralizare, semnificaţia acestui proces pentru ele, care au fost lecţiile învăţate şi care ar
fi gradul de aplicabilitate al acestora în cazul Moldovei.

PROBLEMA TRANSNISTREANĂ PREZENTATĂ LA
PARIS
În data de 13 decembrie a.c., la Paris, a avut loc
prezentarea publică a raportului Conflictul
transnistrean după 20 de ani, elaborat de un grup de
experţi în managementul conflictelor din ţările Uniunii
Europene, Norvegia, Ucraina şi Republica Moldova.
Evenimentul a fost organizat de Institutul Francez de
Relaţii Internaţionale (IFRI) din Paris la care au
participat Excelenţa Sa Oleg Serebrian, Ambasadorul
Extraordinar şi Plenipotenţiar al Republicii Moldova în
Republica Franceză, editorul raportului din Polonia
Witold Rodkiewicz, experţii din Republica Moldova
Corneliu Ciurea şi Oazu Nantoi, experţi şi
reprezentanţi ai mediului academic francez, jurnalişti
şi reprezentanţi ai ambasadelor acreditate la Paris.
Acest raport este parte a proiectului Consolidarea
gândirii critice în vederea accelerării procesului de
soluţionare a conflictului în Moldova prin
implicarea activă a actorilor internaţionali,
organizat de IDIS-Viitorul şi Centrul de Studii Estice
din Polonia, cu sprijinul financiar al Programului Est
Est: Parteneriat fără Frontiere al Fundaţiei SorosMoldova şi al Fundaţiei Stefan Batory din Polonia.
Prin acest studiu, autorii şi-au propus să sensibilizeze
comunitatea internaţională cu privire la potenţialul
nevalorificat care ar putea contribui la soluţionarea conflictului în cauză, încercând să convingă factorii de
decizie şi liderii de opinie, naţionali şi internaţionali că abandonarea diferendului în starea sa actuală,
„îngheţată", poartă costuri semnificative, atât pentru cetăţenii Republicii Moldova, indiferent de apartenenţa lor
etnică, cât şi pentru vecinii săi.
Studiul integral poate fi găsit la următoarea adresă:
http://www.soros.md/files/publications/documents/Transnistrian%20Conflict%20after%2020%20Years.pdf.

PROGRAMUL MASS-MEDIA
TELE-MARATON ANTIDISCRIMINARE
În ajunul Zilei Internaţionale a Drepturilor Omului, Asociaţia Radiodifuzorilor Regionali din R. Moldova a
organizat campania mediatică naţională antidiscriminare, cu genericul „Suntem diferiţi, suntem egali. Nu
discriminării!”. Emisiunea în format „tele-maraton” a fost difuzată din Studioul Central al Asociaţiei, în emisie
directă, în limbile română şi rusă, cu participarea tuturor membrilor Asociaţiei – 17 televiziuni locale şi transmisă
pe întreg teritoriul Republicii Moldova. Campania mediatică a fost organizată în cadrul
proiectului „Consolidarea Reţelei Radiodifuzorilor Regionali în producerea de emisiuni cu caracter
comunitar şi public” implementat cu susţinerea financiară a Fundaţiei Soros-Moldova/Programul Mass
Media şi a Guvernului Suediei.
Cu ocazia organizării campaniei mediatice antidiscriminare, Asociaţia a lansat public şi activitatea studioului său
central de la Chişinău, creat în cadrul aceluiaşi proiect.
În cadrul tele-maratonului au participat Ambasadorul SUA la Chişinău, William H. Moser, Ambasadorul Poloniei,
Bogumil Luft, ofiţerul politic al Delegaţiei UE în R. Moldova, Dirk Lorenz, precum şi reprezentanţi ai
organizaţiilor neguvernamentale din domeniul respectării şi promovării drepturilor omului.
La moment, Asociaţia Radiodifuzorilor Regionali din R. Moldova întruneşte 27 staţii de radio şi de televiziune şi
două televiziuni on-line, inclusiv din UTA Gagauz Yeri şi din regiunea transnistreană. Reţeaua a fost constituită
în anul 2006, în cadrul programului „Consolidarea Reţelei Radiodifuzorilor Regionali în producerea de programe
audiovizuale cu caracter comunitar şi public”, parte a Proiectului „Asigurarea Bunei Guvernări în Moldova prin
Sporirea Participării Publice”, susţinut de Fundaţia Soros-Moldova şi Guvernul Suediei.
Emisiunile şi programele de ştiri ale Asociaţiei
pot fi văzute/ascultate la www.canalregional.md.

FONDUL DE URGENŢĂ
ÎN PREMIERĂ PENTRU REPUBLICA MOLDOVA, A FOST LANSAT NOMENCLATORUL SERVICIILOR
SOCIALE
Nomenclatorul cataloghează serviciile sociale prestate în Republica Moldova şi a fost elaborat de un grup
extins de experţi cu asistenţa proiectului PNUD Oportunităţi mai bune pentru tineri şi femei (OBTF).
Nomenclatorul Serviciilor Sociale este o noutate pentru ţara noastră şi va fi utilizat în procesul de dezvoltare a
sistemului de servicii sociale pentru toţi prestatorii, atât publici cât şi privaţi. Nomenclatorul va orienta structura
şi conţinutul serviciului dezvoltat în conformitate cu normele minime definite de acesta.
Documentul a fost elaborat cu respectarea standardelor internaţionale, ţinând cont de cadrul legislativ-normativ
şi documentele strategice existente în domeniul social din Republica Moldova. „Importanţa acestui nomenclator
derivă din necesitatea reglementării activităţii prestatorilor de servicii sociale, ajustării mecanismelor legale de
finanţare a acestor servicii. Aşa se explică şi participarea largă a mai multor experţi la elaborarea lui, care
include funcţionari din cadrul Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, reprezentanţi ai ONG –urilor
prestatoare de servicii sociale, ai autorităţilor publice locale”, a spus Viorel Albu, managerul proiectului
„Oportunităţi mai bune pentru tineri şi femei”.
Prin organizarea Târgului realizărilor OBTF 7 ani creând oportunităţi mai bune pentru tineri şi femei,
proiectul şi-a propus să disemineze lecţiile învăţate, bunele practici, dar şi mecanismele utilizate pentru
asigurarea durabilităţii serviciilor şi produselor realizate pe parcursul celor 7 ani de activitate. În cadrul Târgului,
mai multe organizaţii neguvernamentale şi companii private şi-au prezentat serviciile, produsele, rezultatele şi
impactul social al activităţilor realizate cu asistenţa proiectului. Participanţii la târg au putut discuta şi cu
beneficiarii finali ai proiectului – absolvenţi ai şcolilor internat, femei
din grupuri social vulnerabile – care au beneficiat de instruire
profesională, au obţinut un loc de muncă sau au beneficiat de
asistenţă complexă în cadrul reţelei de 10 centre de reintegrare
socială create cu ajutorul proiectului pe tot teritoriul republicii.
Viorel Albu, managerul proiectului “Oportunităţi mai bune pentru
tineri şi femei”, a menţionat în cadrul Târgului că una dintre
modalităţile de generare a locurilor noi de muncă aplicată cu succes
de proiect a fost colaborarea cu sectorul privat. Abordarea
combinată, prin care, pe de o parte, s-au oferit partenerilor granturi
pentru crearea noilor locuri de muncă, iar pe de altă parte, contribuţia
proiectului, exprimată prin identificarea beneficiarilor, orientarea
profesională, achitarea costurilor de instruire şi, în caz de necesitate, co-finanţarea salariilor pe parcursul
primelor luni de lucru a beneficiarilor, a permis obţinerea unor rezultate notorii.
„Majoritatea celor 24 de tineri angajaţi de companie graţie parteneriatului stabilit cu proiectul provin din familii
vulnerabile sau sunt orfani. Datorită sprijinului proiectului, compania le poate oferi acestora un salariu motivant,
compensaţii pentru prânz, bonusuri şi întreg pachetul social. Totodată, datorită asistenţei proiectului venitul
companiei s-a majorat cu circa 25 la sută, ceea ce ne-a permis să le oferim angajaţilor un salariu mediu de
aproximativ două ori mai mare decât până la stabilirea acestui parteneriat”, a spus unul dintre participanţii la
Târgul realizărilor OBTF. Mai multe companii participante în cadrul Târgului au menţionat în prezentările lor că
datorită sprijinului obţinut din partea proiectului au reuşit să lanseze produse inovatoare din domeniul
construcţiilor şi care acum se vând la preţuri accesibile pentru populaţia R. Moldova.
“În procesul implementării proiectului cel mai dificil nu a fost crearea celor 10 centre locale, ci asigurarea
durabilităţii acestor servicii. Durabilitatea însemnând atât asigurarea autosuficienţei financiare, cât şi
consolidarea capacităţii instituţionale. Sunt mândru că pe parcursul proiectului noi am reuşit să atingem şi
aceste obiective”, a mai spus Viorel Albu în cadrul Târgului realizărilor OBTF.
Proiectul Oportunităţi mai bune pentru tineri şi femei este implementat de Programul Naţiunilor Unite pentru
Dezvoltare (PNUD) în parteneriat cu Guvernul Republicii Moldova, cu sprijinul financiar al Agenţiei SUA pentru
Dezvoltare Internaţională (USAID) la Iniţiativa Prezidenţială pentru Programul Antitrafic, Guvernului României
şi Fondului de Urgenţă, un program internaţional creat de George Soros în vara anului 2009 pentru atenuarea
efectelor negative ale crizei economice mondiale în Europa Centrală, de Est, Sud-Est şi Asia Centrală. Bugetul
total al proiectului constituie 5,2 milioane dolari SUA.

ANUNŢURI
CONCURS DE SELECTARE A 3 EXPERŢI - MEMBRI AI GRUPULUI DE LUCRU ÎN CADRUL PROIECTULUI
“PROMOVAREA EDUCAŢIEI COMUNITARE ŞI DOCUMENTAREA CAZURILOR DE ÎNCĂLCARE A
DREPTURILOR OMULUI LA NIVEL LOCAL, PRIN ABILITAREA JURIDICĂ A PARA-JURIŞTILOR”
Termen limită: 20 ianuarie, 2012, ora 12.00.
Programul de Drept al Fundaţiei Soros-Moldova implementează proiectul Promovarea educaţiei comunitare
şi documentarea cazurilor de încălcare a drepturilor omului la nivel local, prin abilitarea juridică a parajuriştilor. Proiectul tinde să contribuie la consolidarea cunoştinţelor şi capacităţilor para-juriştilor în domeniul
drepturilor omului, precum şi abilitarea acestora în documentarea violărilor drepturilor omului la nivel de
comunitate. Astfel, va fi creat mecanismul de conectare a para-juriştilor la structurile şi serviciile naţionale de
protecţie a drepturilor omului, care va putea fi ulterior preluat şi multiplicat în calitate de bună practică pe întreg
teritoriul ţării.
Elementul-cheie al Proiectului constă în stabilirea parteneriatelor cu organizaţiile non-guvernamentale (ONG)
de nivel naţional şi local (din raza teritorială sau din vecinătatea comunităţilor în care activează para-juriştii),
precum şi cu mecanismele naţionale de protecţie a drepturilor omului. În acest proces, o atenţie sporită va fi
acordată conexiunii reţelei de para-jurişti comunitari la ONG-urile de protecţie a drepturilor omului şi
transmiterea cazurilor de încălcare a drepturilor omului spre documentare, intervenţie şi chiar litigare.
În acest scop, urmează a fi selectaţi 3 experţi în materie de drepturi ale omului care vor face parte din Grupul
de Lucru al Proiectului.
Termenii de referinţă detaliaţi pot fi găsiţi la http://www.soros.md/tender/2012-01-12.
Modalitatea de participare la concurs
Organizaţiile non-guvernamentale de protecţie a drepturilor omului, precum şi persoanele interesate sunt
invitate să trimită dosarele complete ale candidatului, care vor conţine scrisoarea de intenţie şi CV-ul.
Dosarele vor fi trimise la adresa de e-mail: srusanovschi@soros.md, până la 20 ianuarie 2012, ora 12.00.
Dosarele pot fi depuse, de asemenea, în plicuri sigilate la recepţia Fundaţiei Soros-Moldova, mun. Chişinău,
str. Bulgară 32, cu menţiunea „Expert al GL. Programul de Drept”.
Pentru informaţii suplimentare: Sergiu Rusanovschi, Coordonator de proiect (0 691 84 280).
SELECTAREA UNUI JURIST ÎN CADRUL PROIECTULUI „ÎMBUNĂTĂŢIREA RESPECTĂRII DREPTULUI
LA LIBERTATEA ŞI SIGURANŢA PERSOANEI ÎN MOLDOVA”
Termen limită: 20 ianuarie, 2012, ora 15.00.
Încălcarea dreptului la libertatea şi siguranţa persoanei nu este una ocazională în Moldova. Aceasta reprezintă
un fenomen sistemic şi continuu. Moldova este în mod constant condamnată de către Curtea Europeană a
Drepturilor Omului pentru violarea acestui drept fundamental, în mod special din cauza motivărilor slabe a
mandatelor de arest emise de judecătorii de instrucţie moldoveni. Atât organizaţiilor societăţii civile, cât şi
organelor de autoadministrare judecătorească le lipsesc instrumentele necesare de monitorizare permanentă a
activităţii judecătorilor de instrucţie pentru a-i face responsabili pe aceştia din urmă de lipsa motivării adecvate a
mandatelor de arest emise.
În condiţiile descrise, Programul de Drept al Fundaţiei Soros-Moldova implementează proiectul „Îmbunătăţirea
respectării dreptului la libertatea şi siguranţa persoanei în Moldova”. Proiectul urmăreşte crearea
mecanismelor coerente şi durabile de monitorizare a puterii judecătoreşti de către societatea civilă prin
implicarea activă a activiştilor şi reprezentanţilor mass-media.
În acest scop, urmează a fi selectat un jurist care să efectueze un şir de activităţi de instruire interactive pentru
grupuri mixte de jurnalişti şi activişti în baza materialelor de instruire elaborate în cadrul proiectului.
Termenii de referinţă detaliaţi pot fi găsiţi la http://www.soros.md/tender/2012-01-16.

Modalitatea de participare la concurs
Persoanele interesate vor trimite dosarele complete care vor conţine scrisoarea de intenţie şi CV-ul.
Dosarele vor fi trimise la adresa de e-mail: rdanii@soros.md până la 20 ianuarie 2012, ora 15.00. Dosarele pot
fi depuse, de asemenea, în plicuri sigilate la recepţia Fundaţiei Soros-Moldova, mun. Chişinău, str.
Bulgară 32, cu menţiunea „Pentru concurs. Programul de Drept”.
Pentru informaţii suplimentare: Radu Danii, Coordonator proiecte Justiţia Penală şi Drepturile Omului,
PD/FSM (068 637 801).
CONSULTANT PENTRU ELABORAREA PROGRAMULUI ŞI MODULULUI DE INSTRUIRE A
JURNALIŞTILOR ÎN DOMENIUL HIV/SIDA
Termen limită: 26 ianuarie, 2012, ora 14.00.
În cadrul proiectului Îngrijire şi suport pentru persoanele cu HIV/SIDA, Acord de sub-grant nr. 01-SRH/R8/2010 din 21 ianuarie 2010, încheiat între Centrul pentru Politici şi Analize în Sănătate şi Fundaţia SorosMoldova şi finanţat din sursele grantului Fondului Global de Combatere SIDA, Tuberculozei şi Malariei MOL809-G06-H, urmează a fi elaborat programul şi modulul de instruire a jurnaliştilor în domeniul HIV/SIDA în
universităţile din Republica Moldova.
În acest scop, Fundaţia Soros-Moldova anunţă un concurs pentru recrutarea unui Consultant pentru elaborarea
programului şi modulului de instruire a jurnaliştilor în domeniul HIV/SIDA în universităţile din Republica
Moldova.
Termenii de referinţă, condiţiile şi formularul de participare pot fi găsite la http://www.soros.md/tender/2011-1214.
Termenul limită de depunere a scrisorilor de intenţii: 26 ianuarie 2012, ora 14.00.
Persoane de contact: Angelica Bordeianu, Ala Cojocari
Programul Sănătate Publică/Reducerea Riscurilor/Fundaţia Soros-Moldova
Str. Bulgară, 32, MD-2001 Chişinău, Moldova
TEL: (373 22) 27 00 31; FAX: (373 22) 27 05 07
E-mail: abordeianu@soros.md
ARTA ŞI CULTURA ÎN SPRIJINUL SOCIETĂŢII CIVILE
Termen limită: Proiectele pot fi depuse în mod continuu, până la 31 decembrie, 2012.
Programul de Artă şi Cultură (PAC), Open Society Foundations, anunţă concurs de granturi. PAC îşi dedică
activitatea sprijinirii procesului artistic, culturii, drepturilor omului şi pledoariilor în domeniul social. Prin
intermediul Programului de Granturi, PAC încearcă să încurajeze gândirea critică şi să sporească iniţiativele
sociale în acele părţi ale lumii unde societăţile deschise sunt lipsă sau slab dezvoltate şi unde drepturile
culturale ale grupurilor minoritare sunt în pericol. Scopul acestui concurs este de a consolida infrastructurile
culturale alternative autonome şi iniţiativele novatoare în artă în vederea ridicării standardelor profesionale în
domeniul artei în regiunile în care PAC activează, precum şi promovarea reformei în sfera politicilor culturale.
Proiecte eligibile
Proiectele care au ca scop să consolideze cultura ca un pilon în dezvoltarea societăţilor deschise în Asia
Centrală (Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Uzbekistan), Caucaz, Afghanistan, Moldova, Mongolia şi Turcia),
şi care vizează unul din următoarele tipuri de activităţi:
 Producţie culturală
 Crearea şi consolidarea platformelor culturale
 Dezvoltarea profesională şi consolidare de capacităţi umane
Programul oferă granturi pentru proiecte care variază între 1.000 şi 30.000 USD.

Proiectele pot fi depuse în mod continuu pe parcursul perioadei indicate în limba engleză sau rusă.
Pentru informaţii detaliate şi lista ţărilor eligibile, consultaţi Ghidul aplicantului disponibil pe:
http://www.soros.org/initiatives/arts/focus/civil-society/grants
Înainte de a aplica, expediaţi o cerere de aplicare. Timp de 2 săptămâni veţi primi un răspuns. Dacă sunteţi
eligibili, veţi fi invitaţi să completaţi formularul de aplicare. Cererea-formular, adresa de e-mail la care trebuie
expediată cererea, precum şi celelalte detalii privind modalitatea de aplicare sunt disponibile pe:
http://www.soros.org/initiatives/arts/focus/civil-society/grants
Pentru informaţii suplimentare: Daniela Bolganschi, dbolganschi@osi.hu, tel: +36 1 882 3163.

EVENIMENTE VIITOARE
20 ianuarie, 2012, Chişinău
Lansarea Monitorului Sănătăţii - „Accesul şi calitatea serviciilor medicale spitaliceşti în percepţia populaţiei din
Republica Moldova”, susţinut financiar de Programul Sănătate Publică al Fundaţiei Soros-Moldova. Experţii
Centrului PAS (autorii raportului) vor aduce la cunoştinţă rezultatele studiului în formatul unei dezbateri publice.
Evenimentul va avea loc în sala de conferinţe a Ministerului Sănătăţii, et. 2, situat pe str. Vasile
Alecsandri, 2, cu începere de la ora 14.00.
20 ianuarie, 2012, Chişinău
Evenimentul de totalizare a concursului„Jurnalism civic/cetăţenesc” şi premierea câştigătorilor. Concursul sa desfăşurat printre posturile TV regionale ce fac parte din Asociaţia Radiodifuzorilor Regionali din R. Moldova.
Training pentru jurnalişti (data urmează a fi confirmată), Chişinău
Instruirea are loc în cadrul proiectului „Îmbunătăţirea respectării dreptului la libertatea şi siguranţa
persoanei în Moldova”, implementat de Programul de Drept al Fundaţiei Soros-Moldova. Proiectul urmăreşte
crearea mecanismelor coerente şi durabile de monitorizare a puterii judecătoreşti de către societatea civilă prin
implicarea activă a activiştilor şi reprezentanţilor mass-media.

