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CUNOAȘTE-ȚI DREPTURILE!
Ce sînt drepturile omului?
Avem drepturi, pentru că sîntem ființe umane!
Fiecare om are anumite drepturi, doar pentru faptul că este om. Toți oamenii au
aceleași drepturi, inclusiv persoanele cu dizabilități. Toate drepturile sînt la fel de
importante.
Drepturile omului arată cine poți fi, ce poți face și ce poți avea. Drepturile tale îți
permit să ceri de la alții să le respecte. Și tu trebuie să respecți drepturile altora.

De unde știu ce drepturi am?
Drepturile persoanelor cu dizabilități sînt scrise în Constituție, Legea privind incluziunea
socială a persoanelor cu dizabilități, Legea privind sănătatea mintală și alte legi.
Cel mai important document internațional care prevede drepturile persoanelor
cu dizabilități este Convenția ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități.
Republica Moldova s-a alăturat la această Convenție pe 21 septembrie 2010. Toate
statele care s-au alăturat la Convenție trebuie să respecte ce este prevăzut în aceasta.
Statul trebuie să aibă grijă ca legile țării să protejeze pe deplin toate persoanele cu
dizabilități, inclusiv copiii și femeile cu dizabilități.
Convenția recunoaște că orice persoană cu dizabilități are drepturi egale cu ale altor
persoane și că aceste drepturi trebuie să fie respectate de către toți.

Care sînt drepturile principale ale persoanelor
cu dizabilități?
1. RESPECTUL PENTRU PERSOANĂ
Egalitate
Ai dreptul să fii tratat în mod egal cu
ceilalți cetățeni.
Toate ființele umane sînt egale. Statul trebuie să protejeze persoanele
cu dizabilități de încălcarea acestei
inegalități și să ofere suport. Femeile și
copiii cu dizabilități trebuie să se bucure
de o protecție specială.
Ești egal în fața legii cu toți ceilalți. Ai
aceleași drepturi și obligații ca și alte
persoane. Nu poți fi lipsit de drepturile
și obligațiile pe care le ai (de capacitatea
juridică).
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Libertate și siguranță

Casă și familie

Ai dreptul de a fi protejat de violență
și abuz.

Ai dreptul de a fi parte dintr-o familie
și de a îți crea propria familie.

Persoanele cu dizabilități au dreptul de
a trăi într-un mediu sigur oriunde s-ar
afla. Niciunei persoane nu îi este permis să se poarte cu tine într-un mod
pe care nu îl dorești. Statul trebuie să-i
pedepsească pe abuzatori. Poți depune
plîngere la Procuratură împotriva persoanelor care crezi că te-au abuzat.

Orice persoană cu dizabilități care
a atins majoratul, are dreptul să se
căsătorească, dacă dorește acest lucru.
Tu ai dreptul să locuiești cu familia ta
și statul trebuie să-ți acorde suportul
necesar pentru aceasta. Persoanelor
cu dizabilități nu le poate fi interzis
să aibă copii, doar din motivul
dizabilității.

Nimeni nu te poate impune să locuiești
într-un loc anume doar din motivul
dizabilității tale.

Viața privată
Ai dreptul la viață privată, indiferent
unde locuiești.
Nimeni nu are dreptul să-ți citească
corespondența, să-ți asculte convorbirile telefonice sau să-ți citească mesajele la calculator. Ce faci în casa sau
în camera ta, te privește doar pe tine. Ai
dreptul să îți fie protejat secretul informației
personale și medicale.
Persoanele care te
ajută nu au voie să
spună altora lucruri
personale despre tine.

Accesul la justiție
Ai dreptul să te adresezi în judecată
dacă drepturile tale sînt încălcate.
Ai dreptul să poți intra liber în sala
de judecată și să primești ajutorul de
care ai nevoie, inclusiv din partea unui
avocat. Poți participa, în mod egal
cu ceilalți cetățeni, la procesele de
judecată, inclusiv ca și martor.

,
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2. COMUNITATE

Educație

Viață independentă

Ai drepturi egale la educație, alături
de ceilalți.

Ai dreptul, ca și ceilalți, să locuiești Ai dreptul să mergi la școală la fel ca și
independent în comunitate.
ceilalți. Nimeni nu îți poate refuza dreptul
Ai dreptul să decizi singur(ă) cu cine la educație, doar din motivul dizabilității
trăiești, unde trăiești și cum trăiești. tale. Statul trebuie să ofere ajutorul
Ai dreptul la suport pentru a fi cît mai necesar ca tu să poți învăța. Profesorii
independent(ă) posibil. Ai nevoie de trebuie să îți predea în modul în care să
informații și suport pentru a lua decizii poți înțelege.
referitor la viața ta.

Sănătate

Ai dreptul, la fel ca și celelalte persoane,
de a avea proprietate, bani și de a te Ai dreptul la îngrijiri medicale de cel
folosi de acestea așa cum dorești.
mai bun nivel posibil.
Ai dreptul la o viață decentă : suficientă Persoanele cu dizabilități trebuie să se
hrană, îmbrăcăminte și locuință necesară. bucure de același nivel de asistență
Statul trebuie să îți ofere protecție socială. medicală ca și ceilalți cetățeni. Ai dreptul
la asistență medicală suplimentară
Muncă
necesară pe motiv de dizabilitate.
Serviciile de sănătate trebuie să fie oferite
Ai dreptul de a îți alege locul de muncă cît mai aproape posibil de casa ta. Nu
pe care îl dorești și de a avea un salariu poți fi impus să primești anumite servicii
bun.
medicale, dacă nu dorești acest lucru.
Nimeni nu poate refuza să te angajeze Personalul medical trebuie să îți ofere
doar din motivul că ai o dizabilitate. Ai informații despre starea ta de sănătate.
dreptul să te bucuri de aceleași privilegii
la locul de muncă ca
și cei fără dizabilități,
inclusiv de un salariu
egal și posibilități de
promovare. Statul
trebuie să te ajute
să-ți găsești un loc
de muncă. Ai dreptul
la suport pentru a-ți
îndeplini munca.
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3. PARTICIPARE

Viața politică

Schimbarea atitudinii

Ai dreptul egal cu ceilalți de a vota și
de a candida pentru funcții publice.

Ai dreptul la o atitudine de respect, la Ai dreptul de a vota la alegeri. Ai dreptul
fel ca și ceilalți membri ai societății.
de a avea acces la secțiile de votare. Ai
Statul trebuie să ia măsuri pentru a dreptul ca cineva să te ajute, dacă dorești,
combate stereotipurile și prejudecățile. să poți vota. Ai dreptul la secretul votului.
Statul trebuie să promoveze respectul Ai dreptul să fii invitat și ascultat cînd
pentru drepturile și demnitatea persoa- se iau decizii publice care se referă la
nelor cu dizabilități. Ai dreptul ca să-ți fie persoanele cu dizabilități. Ai dreptul
recunoscute capacitățile și realizările.
să formezi asociații ale persoanelor cu
dizabilități.
Accesibilitate
Ai dreptul egal cu alți membri ai Cultură și sport
societății de a utiliza spațiile publice și
Ai dreptul de a participa, ca și toți
serviciile publice.
ceilalți, la viața culturală, sportivă și
Trebuie să poți avea acces în orice clădire programe de odihnă.
publică (primărie, medic, instanță de
judecată etc.). Transportul public trebuie Ai dreptul să participi alături de alții
să fie accesibil, pentru ca tu să-l poți la evenimentele culturale și sportive.
Ai dreptul să faci sport împreună cu
folosi.
alte persoane cu dizabilități. Școlile
Ai dreptul la informare în felul pe care trebuie să includă copiii cu dizabilități în
îl poți înțelege: limbajul semnelor, Braille, programele sportive.
ajutorul unei persoane care să îți explice.
Ai dreptul să participi la evenimentele
culturale și artistice. Și tu
ai talent ca și toți ceilalți.
Statul trebuie să te ajute să
îți folosești și să îți dezvolți
potențialul creativ, artistic și
intelectual spre beneficiul
tău și al întregii societăți.
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APĂRĂ-ȚI DREPTURILE!
Cum îmi pot apăra drepturile?
Ce poți face pentru a-ți apăra drepturile?
Cunoaşte-ţi drepturile! În primul rînd, este nevoie să cunoşti care sînt
drepturile tale şi care sînt obligaţiile statului şi ale altor persoane.
Fii activ şi implică și alte persoane din jurul tău! O cale prin care
îți poți apăra drepturile este să participi în organizaţii neguvernamentale
(ONG-uri) şi grupuri de iniţiativă. ONG-urile pot oferi ajutor altor persoane,
pot avea activităţi de informare, organiza campanii de advocacy şi implica
mass-media.
Foloseşte căile de apărare ale drepturilor prevăzute de lege!
Legislaţia are mai multe căi prin care îți poți apăra drepturile. Poți apela la
instituții naţionale (cum ar fi instanţa de judecată, avocatul parlamentar etc.),
precum şi la instituţii internaţionale (Curtea Europeană pentru Drepturile
Omului).
Există cîteva căi descrise în lege, prin care îţi poţi apăra drepturile tale:

1. PETIŢIA
Petiția este orice cerere, plîngere, sesizare, adresată instituțiilor de stat. Petiţia trebuie
să fie semnată de persoana care a scris-o, indicînd numele, prenumele şi domiciliul.
Petiţiile trebuie să fie examinate de către organele cărora le-au fost adresate în
termen de cel mult 30 de zile lucrătoare.
Dacă nu ai primit răspuns la petiție în termenul prevăzut de lege sau dacă nu ești
satisfăcut de răspuns sau decizia luată, te poți adresa în instanța de judecată. Trebuie
să te adresezi în instanța de judecată nu mai tîrziu de 30 de zile de cînd ai primit (s-au
trebuia să primești) răspuns la petiţie, în caz contrar pierzi dreptul de a te mai adresa
cu astfel de cerere.
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Domnului Dorin Chirtoacă,
Primar General al municipiului Chișinău
De la: Brumă Valentin,
Domiciliat: Str. Albișoara 33, scara 3,
ap.333, mun. Chișinău
Tel. 0(231)333333

CERERE
Eu, subsemnatul, Brumă Valentin, sînt persoană cu dizabilități locomotorii, utilizator
de scaun rulant. Locuiesc pe adresa: str. Albișoara, 33 scara 3. Pentru deplasare în
oraș, la studii folosesc automobilul personal.
Pentru mine este foarte dificil să parchez în fața blocului. De multe ori vin în fața
casei și nu am unde lăsa mașina. Cîteodată sînt nevoit să o las în fața blocului de
locuit de alături, dar acolo îmi vine greu sa ies din mașină, să folosesc scaunul rulant.
Daca vin mai tirziu acasă, sigur nu am loc de parcare sau deseori parchează cineva
prea aproape de mașina mea și eu din cauza asta nu mă pot apropia cu căruciorul
de mașină ca să urc.
Solicit din partea serviciilor specializate ale Primăriei mun. Chișinău marcarea
corespunzătoare, în fața blocului locativ str. Albișoara 33, a spațiilor de parcare
destinate persoanelor cu dizabilități.
Îmi întemeiez cererea pe prevederile art. 19 și 20 aliniatul 6 al Legii privind incluziunea
socială a persoanelor cu dizabilități nr. 60/30.03.2012 și pe art. 9 al Convenției ONU
privind drepturile persoanelor cu dizabilități (ratificată de Republica Moldova la
09.07.2010).
Cu respect,
Brumă Valentin
(Semnătura)
(Data)
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2. AVOCATUL POPORULUI
(OMBUDSMANUL)
Te poți adresa avocatului poporului
dacă consideri că drepturile tale au fost
încălcate. Avocatul poporului activează
în cadrul unei instituții independente,
numită Centrul pentru Drepturile Omului.

Pentru întrebări ce țin de asistența
juridică gratuită garantată de stat, puteți
apela:
Consiliul Național pentru Asistență Juridică
Garantată de Stat

Str. Alecu Russo, 1 bl. 1A, bir. 94, Chișinău, MD 2068
Tel./fax. (022) 310274
Email: aparat@cnajgs.md
Centrul pentru Drepturile Omului din Republica
www.cnajgs.md
Moldova
www.parajurist.md
Str. Sfatul Țării, 16
4. CONSILIUL PENTRU PREVENIREA ȘI
Tel. (+373 22) 23-48-00
COMBATEREA DISCRIMINĂRII
www.ombudsman.md
Consiliul
examinează
plîngerile
3. INSTANŢA DE JUDECATĂ
persoanelor care consideră că au fost
discriminate (au fost tratate inegal) pe
Principala modalitate de apărare a bază de: rasă, culoare, naţionalitate,
drepturilor persoanei sînt instanțele origine etnică, limbă, religie sau
de judecată. Instanțe de judecată sînt: convingeri, sex, vîrstă, dezabilitate,
judecătoriile, curțile de apel și Curtea opinie, apartenenţă politică sau orice
Supremă de Justiţie. Instanţele de alt criteriu. Plîngerea poate fi depusă la
judecată examinează problemele civile, Consiliu în termen de un an de la data
economice, de muncă, familiale, precum săvîrşirii faptei sau de la data la care
şi cele contravenţionale şi penale. se putea lua cunoştinţă de săvîrşirea
Instanța de judecată va stabili dacă acesteia. Consiliul analizează cazul
drepturile tale au fost sau nu încălcate descris în plîngere și, dacă se dovedește
și va spune cine este vinovat. Deciziile faptul de discriminare, aplică pedeapsă
instanţelor de judecată sînt obligatorii şi persoanei vinovate.
trebuie îndeplinite imediat.
Consiliul pentru prevenirea şi eliminarea
discriminării şi asigurarea egalităţii
Republica Moldova, MD-2004, Chişinău,
bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt nr. 180 of. 600
E-mail: info@egalitate.md
Tel: (022) 212-817. Fax: (022) 212-817
www.egalitate.md
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FII ACTIV!
Ce este auto-reprezentarea?
Auto-reprezentarea este:
A vorbi pentru tine;
A cere ceea ce ai nevoie;
A negocia pentru tine (adică a discuta
cu alții pentru a ajunge la un acord, care
va satisface nevoile tale);
A-ți ști drepturile și responsabilitățile;
A folosi resursele care sînt la dispoziție;
A fi capabil să explici dizabilitatea
ta, dacă este necesar prin utilizarea de
cuvinte scrise, imagini sau gesturi.

8 pași pentru Advocacy
Pentru a rezolva o problemă care îi privește pe mai mulți oameni, deseori este nevoie
să depui mai multă muncă și să vă uniți eforturile. Iată cîțiva pași care te vor ajuta.

1. Găsiți o problemă care necesită rezolvare.
Care sînt cele mai mari probleme cu care tu și alte persoane cu dizabilități se
confruntă? Care din aceste probleme vreți să o rezolvați?

2. Identificați drepturile omului care sînt încălcate.
Care drepturi ale omului prevăzute în Convenția ONU pentru drepturile persoanelor
cu dizabilități și în legislația țării credeți că sînt încălcate?

3. Decideți ce măsuri trebuie luate.
Scrieți care credeți că sînt cauzele problemei? Ce trebuie de făcut pentru ca problema
să fie rezolvată? De cine depinde rezolvarea problemei? Ce puteți face voi pentru
aceasta?

4. Adunați resurse, susținători.
Găsiți informații, persoane care vă pot ajuta să înțelegeți problema și să o rezolvați.
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5. Organizați-vă.

7. Acționați!

Formați un grup de acțiune sau înregis- Puneți în aplicare planul de acțiuni.
trați o organizație non-guvernamentală.
Găsiți oameni care vă pot susține în 8. Evaluați.
acțiunile pe care le planificați.
Gândiți-vă la ceea ce s-a întîmplat și
ce veți face în continuare. Analizați și
6. Faceți un plan de acțiuni.
discutați despre ce s-a întîmplat. Ce
Scrieți ce vreți să obțineți. Enumerați ce rezultate ați reușit să obțineți? Ați obținut
acțiuni trebuie să faceți pentru a obține ce ați dorit? Ce ați fi putut face mai bine?
aceasta. Cine va fi responsabil de fiecare Ce puteți face în viitor? Ce schimbări
acțiune? Cînd și unde va avea loc fiecare puteți face în planul vostru?
acțiune?Asigurați-vă că fiecare persoană
Nu uitați de faptul că în advocacy e
implicată înțelege planul de acțiuni și
nevoie de insistență și răbdare. Poate
rolul său. Exersați activitățile mai dificile
să treacă destul de mult timp pînă veți
pe care le plănuiți.
obține rezultatele dorite.

1. Găsiți o problemă care
necesită rezolvare.
2. Identificați drepturile
omului care sînt încălcate.

8. Evaluați.

3. Decideți ce măsuri
trebuie luate.

7. Acționați!

6. Faceți un plan
de acțiuni.

4. Adunați resurse,
susținători.
5. Organizați-vă.
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Acest ghid este destinat persoanelor cu dizabilități. El are scopul de a oferi
informația necesară pentru a-i ajuta să-și apere și să-și ceară drepturile pe
care le au. Textul este scris într-un limbaj simplu, pentru a fi accesibil unui
cerc cît mai mare de persoane.
Persoanele cu dizabilități au ce spune, vocea lor trebuie să fie auzită
și respectată de ceilalți membri ai societății. Moto-ul internațional al
mișcării persoanelor cu dizabilități este: ”Nimic despre noi, fără noi!”

Pentru mai multă informație ne puteți contacta:
Centrul de Asistență Juridică pentru Persoane cu Dizabilități
Str. Pușkin 16, of. 5
Tel. (022) 28 70 90
Email: info@advocacy.md
Web: www.advocacy.md

