Raport de Activitate 2017
Centrul de Asistență Juridică pentru Persoane cu Dizabilități
Existăm ca să fim vocea care pledează pentru respectarea drepturilor persoanelor cu dizabilități la accesibilitate, justiție echitabilă,
muncă, protecție socială, sănătate, educație și la o comunitate incluzivă.
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Abrevieri:
CAJPD - Centrul de Asistență Juridică pentru Persoanele cu Dizabilități
Echipa CAJPD
Victor Zamă - Președinte a Consiliului de Administrare
Vitalie Meșter - Director Executiv
Eugenia Clapaniuc - Contabilă-șef
Ion Cibotărică - Director de program advocacy și politici
publice
Olga Cenușa - Directoare de Proiect
Ion Bulicanu - Director de proiect
Adela Goncear - Consilieră ghidare în carieră
Ana Cibotărică - Consilieră ghidare în carieră
Iuliana Bulicanu - Consilieră ghidare în carieră
Cătălina Mihailiuc - Coordonatoare relații cu publicul
Elena Stajila - Juristă
Marina Meșter - Juristă
Gheorghe Bosii - Jurist
Mariana Andrușoi - promotor local Ceadâr-Lunga
Adrian Afteni - promotor local Ungheni
Ivan Petcoglo - Promotor local Comrat
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Ivan Petcoglo-Promotor local Comrat

Motto-ul anului 2017

„

Nu îți vei schimba niciodată viața până când nu
schimbi ceva ce faci în fiecare zi.
• Mike Murdock
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2017- anul în care am reușit să ieșim cât mai mult în teren

Realizând bilanțul acestui an, am constatat că în acest an am avut
o acoperire mai largă a întregului teritoriu al țării. Este un lucru
îmbucurător să știm că am ajuns până la oameni care își
pierduseră visul de a avea respectate drepturile lor, până la acele
spații în care accesibilitatea părea o poveste, până la autorități
publice care necesitau informare și ghidare, chiar până la
atitudinea oamenilor simpli din comunitățile Republicii Moldova.

Vă invităm să cunoașteți activitatea Centrului de Asistență Juridică
pentru Persoane cu Dizabilități în raportul de activitate care
urmează.

Cu drag, Vitalie Meșter, director executiv CAJPD
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Despre noi
Centrul de Asistență Juridică pentru Persoane cu Dizabilități este o organizație națională a societății civile, care pledează pentru
promovarea și protejarea drepturilor persoanelor cu dizabilităţi, favorizează incluziunea socială și împlinirea lor spiritual ă prin
acțiuni de monitorizare, advocacy şi programe de dezvoltare a potențialului lor.

Viziunea organizației noastre se cuprinde în angajamentul nostru de a crea o societate în care toate persoanele cu dizabilități din
Republica Moldova să se bucure de respect pentru demnitatea lor umană.

Domeniile de expertiză:
•

Advocacy pentru promovarea drepturilor persoanelor cu dizabilități.

•

Litigare strategică pentru apărarea drepturilor persoanelor cu dizabilități.

•

Monitorizarea respectări drepturilor persoanelor cu dizabilități.

•

Analiza politicilor publice în domeniul drepturilor persoanelor cu dizabilități prin prisma standardelor internaționale în
domeniul drepturilor omului.

•

Participarea la viața politică și publică a persoanelor cu dizabilități.

•

Accesibilitate fizică și informațională conform conceptului de design universal.

•

Protecția împotriva discriminării persoanelor cu dizabilități.
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Servicii:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Asistență juridică primară și calificată.
Suport în angajarea persoanelor cu dizabilități.
Lecții publice în domeniul drepturilor persoanelor cu dizabilități.
Formarea de formatori în domeniul drepturilor persoanelor cu dizabilități.
Consultanță în elaborarea politicilor organizaționale interne.
Elaborarea și consultarea politicilor publice în domeniul drepturilor persoanelor cu dizabilități în conformitate cu standardele
internaționale în domeniul drepturilor omului.
Rapoarte alternative de monitorizare privind respectarea drepturilor persoanelor cu dizabilități în elaborarea rapoartelor
alternative de monitorizare privind respectarea drepturilor persoanelor cu dizabilități;
Consultanță în acomodarea locurilor de muncă și a spațiilor publice, conform conceptului designului universal.
Instruiri: privind standardele în domeniul nediscriminării persoanelor cu dizabilități; standardele internaționale în domeniul
drepturilor omului inclusiv a drepturilor specifice persoanelor cu dizabilități; în domeniul angajării asistate; privind standardele
internaționale în domeniul accesibilității și a designului universal; domeniul acordării asistenței juridice primare și calificate
pentru persoane cu dizabilități; în domeniul participării civice și dezvoltării liderismului în rândul persoanelor cu dizabilități.
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Proiect

Creșterea gradului de implicare a persoanelor cu dizabilități în procesul de
politici publice
01.01.2017 – 31.12.2017
Scopul: Creșterea capacităților OSC-urilor din domeniul dizabilității de a
influența politicile publice și de a reprezenta interesele constituenților în
relațiile cu autoritățile publice locale la nivel central și local.
Obiectivele Proiectului:
•

Consolidarea capacităților OSC-urilor din domeniul dizabilității în
organizarea campaniilor de advocacy, implicarea în procesele
politicilor publice și mobilizarea constituenților;

•

Consolidarea capacităților CAJPD în planificarea organizațională și
diversificarea resurselor financiare.

Grupul țintă, beneficiari:
Persoane cu dizabilități, părinți ai persoanelor cu dizabilități, OSC-uri ale
persoanelor cu dizabilități.
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Activități:
1. Coach-ing în advocacy pentru OSC-uri din domeniul dizabilității la
nivel local.
2. Implementarea campaniilor de advocacy de către OSC-urile partenere;
3. Mese rotunde la nivel local “Respectarea drepturilor persoanelor cu
dizabilități de a participa la viața politică și publică”;
4. Ședințe de lucru cu coordonatorii campaniilor de advocacy la nivel
local;
5. Monitorizarea implementării Acordului de Asociere Moldova-UE la nivel
local privind domeniul dizabilități;
6. Elaborarea Raportului de monitorizare a implementării Acordului de
Asociere Moldova-UE la nivel local privind domeniul dizabilității;
7. Elaborarea studiului “Identificarea barierelor și lacunelor în procesul de
contractare de către stat a serviciilor furnizate de OSC-uri”;
•

Focus-grupuri;

•

Interviuri aprofundate cu reprezentanții Ministerului Muncii Protecției Sociale și Familiei, Ministerului Sănătății,
Ministerului Educației, OSC-urilor acreditate și OSC-urilor contractate.

•

Chestionare întocmite cu participarea reprezentanților OSC-urilor din domeniu și autorităților publice;

8. Campanie de informare despre problematica contractării sociale a OSC-urilor pentru prestarea serviciilor sociale.
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9. Evaluarea planificării strategice a CAJPD pentru anul 2017;
10. Revizuirea politicii de personal a CAJPD din perspectiva evaluării performanților angajaților , motivației și evitării conflictului
de interese.
Rezultate:
•

•

•
•
•

36 de OSC-uri implicate în realizarea campaniilor de advocacy precum
și în mobilizarea constituenților pentru participarea acestora la
procesele decizionale la nivel local;
Beneficiarii OSC –urilor participă la inițierea / elaborarea /
implementarea / monitorizarea a 9 politici de importanță națională/
regional;
Planificarea strategică a CAJPD revizuită;
10 apariții media în presa locală despre activitățile realizate în cadrul
proiectului;
Politica de salariale CAJPD elaborată;

Buget: 727072,49 MDL

Proiect
Proiectul “Creșterea gradului de implicare a persoanelor cu dizabilități în procesele politicilor publice” este implementat cu sprijinul
Agenției SUA pentru Dezvoltare Internațională (USAID) și al FHI-360.
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Proiect

Chișinăul accesibil pentru toți
01.01.2017 – 31.12.2017
Scopul:
Sporirea gradului de participare a cetățenilor și creșterea responsabilității autorităților privind respectarea cerințelor ”design
universal” la amenajarea obiectelor din spațiul public a mun. Chișinău.
Obiectivele proiectului:
•

Mobilizarea și informarea comunității și opiniei publice în ce privește accesibilitatea spațiului public din mun. Chișinău;

•

Participarea cetățenilor (utilizatorilor) din mun. Chișinău (inclusiv a
persoanelor cu dizabilități) la monitorizarea lucrărilor și la discutarea a
cel puțin 10 proiecte ale obiectelor spațiului public din mun. Chișinău;

•

Responsabilizarea autorităților, prin utilizarea mecanismelor legale
pentru punere în aplicarea a legislației, pentru accesibilizarea a cel puțin
10 obiecte ale spațiului public din mun. Chișinău;

Grupul țintă:
Beneficiari direcți: persoanele cu dizabilități (circa 5% din locuitorii municipiului
Chișinău), părinții cu copii mici (circa 10% din locuitori), persoanele în etate cu
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probleme cronice de sănătate (circa 11% din locuitorii municipiului), cicliști și utilizatori de role, scutere etc.
Beneficiarii indirecți: toți locuitorii orașului care vor beneficia de adaptarea spațiului public după principiile ”designului universal”.

Activități:
•

Consolidarea coaliției OSC, grupurilor interesate și a utilizatorilor;

•

Informarea și sensibilizarea comunității;

•

Ateliere practice de accesibilitate;

•

Monitorizarea obiectelor spațiului public aflate în construcție.

•

”Ședințe cu utilizatorii”.

•

Participarea la ședințele de audieri publice, consultare publică a
proiectelor de acte normative, întâlniri cu factorii de decizie.

•

Utilizarea mecanismelor juridice

•

Elaborarea raportului final de monitorizare. Diseminarea concluziilor
și recomandărilor.

Rezultate:
•

Consolidarea Coaliție ”Chișinăul accesibil pentru toți” nucleul căreia este format din 5 ONG-uri/grupuri de inițiativă cu
interese comune, ce reprezintă: persoanele în etate, părinții cu copii mici, persoanele cu dizabilități senzoriale și locomotorii
etc. 9 ONG-uri din diferite domenii ce susțin activitatea Coaliției ”Chișinăul accesibil pentru toți”, au fost implicate în
activitățile proiectului.
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•

17 apariții în mass- media naționale, despre activitățile proiectului.

•

Locuitorii mun. Chișinău sunt informați/sensibilizați despre problematica asigurării condițiilor de accesibilitate în spațiile
publice despre persoanele cu mobilitate redusă.

•

Funcționarii din Primăria mun. Chișinău și specialiștii din domeniu, sunt sensibilizați referitor la necesitatea respectării
cerințelor de accesibilitate.

•

7 obiecte ale spațiului public au fost monitorizate de echipa proiectului,
în ceia ce privește respectarea cerințelor de accesibilitate.

•

În cazul a 5 obiecte a spațiului public monitorizate, propunerile noastre
de accesibilizare au fost acceptate integral sau parțial.

•

5 ”ședințe cu utilizatorii” realizate

•

3 ”întâlniri cu factori de decizie” realizate

•

În cazul a 6 obiective a spațiului public au fost aplicate mecanisme
juridice de responsabilizare.

Buget: 352594,39 MDL

Proiectul „Chișinăul- accesibil pentru toți”, a fost realizat de Centrul de Asistență Juridică pentru Persoane cu Dizabilități în
parteneriat cu Asociația Motivație din Moldova și Centrul Media pentru Tineri, cu suportul financiar al Fundației Soros Moldova și
co-finanțat de IM Swedish Development Partner.
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Proiect

Creșterea nivelului de implicare și participare a persoanelor cu dizabilități și a
ONG-urilor care îi reprezintă în viața societății.
Scopul:
Creșterea gradului de incluziune socială a persoanelor cu dizabilități din Republica Moldova prin acțiuni de promovare, apărare și
monitorizare a respectării drepturilor persoanelor cu dizabilități.

Obiective:
•

Persoanele cu dizabilități sunt asistate să-și apere și promoveze drepturile

•

Acte normative/politici publice naționale importante din domeniul dizabilității sunt armonizate cu prevederile UN CRPD

•

MIM este recunoscut ca autoritate independentă în monitorizarea implementării UN CRPD

•

Dezvoltarea organizațională CAJPD

Activități:
•

Oferirea asistenței juridice persoanelor cu dizabilități și litigare strategică

•

Vizite mobile în teritoriu în scopul informării comunității privind drepturile persoanelor cu dizabilități.

•

Participarea la consultarea publică a politicilor publice

•

Participarea la audierea Moldovei la a 17 sesiune a Comitetului ONU

•

Team building în vederea autoevaluării anuale CAJPD

•

Cursul de dezvoltare profesionala a contabililor si auditorilor

•

Adunarea generală
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Rezultate:
•

•
•

•

•

•
•

•
•

180 persoane cu dizabilități dintre care 69 bărbați și 111 femei și 10
ONG au beneficiat de asistență juridică și informare despre drepturile
de care dispun.
10 cazuri de litigare strategică realizate;
Înlăturarea elementelor de discriminare, pe criteriu de dizabilitate pe
termen și pe criteriu de vârstă, în acces la serviciile medicale și la
serviciile de protecție socială.
CNAM și CNAS s-au schimbat practicile pentru eliminarea elementelor
de discriminare, pe criteriu de dizabilitate pe termen și pe criteriu de
vârstă, în acces la serviciile medicale și la serviciile de protecție
socială față de persoanele cu dizabilități, care în virtutea dizabilității
temporare, au optat pentru o categorie de pensie mai avantajoasă.
Curtea de Apel Chișinău a devenit accesibilă pentru persoane cu
dizabilități utilizatoare de scaun rulant. Persoanele cu dizabilități
utilizatoare de scaun rulant au acces neîngrădit la justiție înfăptuită de
către Curtea de Apel Chișinău.
3 instituții publice asigură condiții de accesibilitate pentru persoane cu
dizabilități beneficiari ai serviciilor oferite de către aceste instituții
4 străzi principale (bd. Ștefan cel Mare, bd. Negruzzi, str. V. Alecsandri, str. Grenoble) și și strada M. Eminescu din centrul
orașului Căușeni, au devenit mai accesibile pentru persoane cu dizabilități utilizatoare de scaun rulant precum și pentru alte
persoane cu mobilitate redusă.
1 instituție media de cultură pedagogică a încetat instigarea la ură și discriminare a elevilor cu dizabilități în realizarea de
către aceștia a dreptului la educație incluzivă.
25 de persoane cu dizabilități dintre care 11 bărbați și 14 femei, și-au fortificat capacitățile în promovarea, apărarea și
monitorizarea respectării drepturilor persoanelor cu dizabilități
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•

•

•

•

Elaborare și transmiterea către Comitetele UN a 3 rapoarte de
alternativă privind asigurarea respectării drepturilor
persoanelor cu dizabilități precum și facilitarea participării
persanelor cu dizabilități la lucrările comitetelor UN CRPD,
CRC și CESCR.
5 persoane cu dizabilități (1 bărbat și 4 femei) și-au dezvoltat
capacitățile pentru a face lobi și advocacy la nivel
internațional.
Ca urmare a implicării CAJPD în procesul de consultare și
monitorizare a politicilor publice precum și realizării cu succes
a campaniilor de advocacy pentru promovarea politicilor
publice au fost adoptate sau modificate și completate 15 acte
normative ce vizează domeniul drepturilor persoanelor cu
dizabilități.
Gala RemarcAbilității ediția a III-a.

Buget: 1156500 MDL

Proiectul „ Creșterea nivelului de implicare și participare a persoanelor cu dizabilități și a ONG-urilor care îi reprezintă în viața
societății”, a fost realizat de Centrul de Asistență Juridică pentru Persoane cu Dizabilități cu suportul financiar al IM Swedish
Development Partner.
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Proiect

Sprijinirea asistenței juridice primare accesibilă pentru persoane cu dizabilități
din regiunile Moldovei.
01.06.2017 – 31.12.2017

Scopul proiectului:
Dezvoltarea serviciului gratuit de asistență juridică primară în domeniul drepturilor persoanelor cu dizabilități.

Obiectivele proiectului:
•

Abilitarea a 15 promotori locali – persoanele cu dizabilități, părinți
ai persoanelor cu dizabilități, reprezentanți ai ONG-urilor ( dintre
care cel puțin 10 femei) și 20 de parajuriști în domeniul drepturilor
persoanelor cu dizabilități

•

Promovarea drepturilor persoanelor cu dizabilități prin acordarea
asistenței juridice primare gratuite în domeniul drepturilor
persoanelor cu dizabilități și desfășurarea de activități de
advocacy.
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Grup țintă (beneficiarii):
•

Persoanele cu dizabilități (cu mobilitate redusă, vedere, auz, intelectuale
și psihosociale etc.) care vor beneficia de asistență juridică primară
gratuită în domeniul drepturilor persoanelor cu dizabilități, oferită de
promotorii locali și parajuriști.

•

15 persoane cu dizabilități, părinți ai persoanelor cu dizabilități,
reprezentanți ai ONG-urilor (inclusiv cel puțin 10 femei), care vor fi
instruiți în domeniul drepturilor persoanelor cu dizabilități și advocacy. Ei
își vor spori cunoștințele și experiența în promovarea respectării
drepturilor persoanelor cu dizabilități. Implicarea persoanelor cu
dizabilități la nivel local va spori încrederea comunității față de acestea;
va contribui la sporirea încrederii în propriile forțe, precum și la creșterea potențialului lor de ocupare post-proiect.

•

20 parajuriști, care vor beneficia și de activitățile proiectului. În timpul proiectului, aceștia vor fi instruiți în acordarea
asistenței juridice în domeniul drepturilor persoanelor cu dizabilități.

Activități:
•

Instruirea “Promovarea și apărarea drepturilor persoanelor cu dizabilități”.

•

Coaching pentru parajuriști și promotori locali

•

Reuniuni de lucru la nivel regional

•

Informarea comunității
o Campanii publice de informare “Asistență juridică pentru persoane cu dizabilități.”
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o Informarea membrilor comunității cu privire la drepturile
persoanelor cu dizabilități
•

Asistență juridică primară gratuită

•

Advocacy la nivel local

Rezultate:
•
•

•

•
•
•

20 de parajuriști și 15 promotori locali abilitați în promovarea și
apărarea drepturilor cu dizabilități la nivel local;
480 ore de coach-ing în acordarea asistenței juridice primare
gratuite în domeniul drepturilor persoanelor cu dizabilități
acordare pentru parajuriști și promotori locali;
5 mese rotunde realizate cu participarea reprezentanților APL
în vederea diseminării problemelor existente privind drepturile
persoanelor cu dizabilități la nivel local precum și a soluțiilor
pentru a le rezolva;
15 lecții publice privind drepturile persoanelor cu dizabilități cu
participarea reprezentanților APL și a persoanelor cu dizabilități realizate în 15 localități a RM
996 persoane cu dizabilități din 35 localități a RM au beneficiat de asistență juridică primară în domeniul drepturilor
persoanelor cu dizabilități;
12 campanii de advocacy realizate la nivel local

Buget: 557535,63 MDL

Proiectul „Sprijinirea asistenței juridice primare accesibile pentru persoane cu dizabilități din regiunile Moldovei”, a fost
implementat de AO CAJPD în parteneriat cu CNAJGS. Proiectul a fost finanțat de UK aid cu suportul Guvernului Marii Britanii.
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Proiect

Oportunități mai bune de angajare în câmpul muncii pentru persoane cu
dizabilități din Moldova.
01.07.2017-31.12.2017

Scopul:
Facilitarea procesului de angajare în câmpul muncii a persoanelor cu
dizabilități din Chișinău și alte regiuni ale țării.

Obiectivele proiectului:
•

Creșterea capacității de angajare a persoanelor cu dizabilități,
în special a celor cu deficiențe vizuale și de auz, prin
dezvoltarea competențelor lor personale și profesionale.

•

Pregătirea participanților pentru etapa de angajare.

•

Asistența persoanelor cu dizabilități din regiunile Moldovei
pentru a lansa întreprinderile mici ca oportunități de angajare
independentă ( realizată în parteneriat cu AO Pro-Business
Nord).

Grupul țintă:
Persoane cu dizabilități și membrii familiilor acestora, părinții copiilor cu dizabilități, angajatorii.
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Activități:
•

Identificarea și înregistrarea persoanelor cu dizabilități care caută
un loc de muncă,

•

Realizarea training-urilor pentru dezvoltarea competențelor de
angajare în câmpul muncii ale participanților proiectului.

•

Coaching pentru participanți proiectului în dezvoltarea
competențelor de angajare pe piața liberă a muncii și autoangajare.

•

Monitorizarea și evaluarea procesului de învățare și pregătirea
participanților pentru angajarea în câmpul muncii.

•

Pregătirea participanților pentru etapa de angajare.

•

Identificarea companiilor care sunt deschise pentru angajarea
persoanelor cu dizabilități;

•

Contactarea angajatorilor și negocierea cu aceștia privind
crearea locurilor de muncă pentru persoanele cu dizabilități;

•

Furnizarea informației despre locurile de muncă vacante pentru participanții care au solicitat asistență în angajare;

•

Vizitarea companiilor, împreună cu participanții proiectului, pentru documentarea și testarea locurilor de muncă.

•

Oferirea serviciului de angajare asistată pentru persoanele cu dizabilități.

•

Asistarea participanților în procesul de învățare a operațiunilor de lucru la postul de muncă.

•

Monitorizarea participanților proiectului la locul de muncă.

•

Asistarea persoanelor cu dizabilități în identificarea unui loc de muncă prin ucenicie sau stagii de practică.
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•

Inițierea participanților în domeniul lansării și gestionării de mici afaceri ca
formă de auto-angajare.

•

Oferirea instruirii suplimentare pentru participanții motivați de a studia
instrumentele de afaceri pe platforma de învățare administrată de ProBusiness Nord.

•

Identificarea și selectarea, în parteneriat cu Pro-Business Nord, a
proiectelor de afaceri eligibile pentru oferirea sprijinului financiar.

•

Monitorizarea și evaluarea dezvoltării afacerii de către participanții
proiectului.

Rezultate:
•

97 de beneficiari au competențele necesare și sunt pregătiți pentru angajare.

•

27 beneficiari angajați în câmpul muncii.

•

Întreprinzătorii persoane cu dizabilități sunt pregătiți și motivați pentru a începe afaceri.

•

3 afaceri lansate.

Buget: 878954,17 MDL

Proiectul “ Oportunități mai bune pentru angajarea în câmpul muncii a persoanelor cu dizabilități ” este implementat cu sprijinul
World Jewish Relief Marea Britanie.
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Istorie de succes

Radu Raicu
Un tânăr de 27 de ani din satul Filipeni, raionul Leova. Nu este căsătorit și locuiește cu părinți lui.
Înainte de intervenția CAJPD, Radu nu avea un serviciu. Am încercat să îl ajutăm în cadrul
primului proiect WJR din 2014-2015. I-am oferit instruire și pregătire pentru încadrarea în câmp
ul muncii, însă, din păcate, nu am reușit să îi găsim o slujbă.
Radu a participat la niște sesiuni de instruire despre cum să dezvolte și să folosească un plan de
afacere. I s-a oferit o mașină multifuncțională de copiere de către Camera de Comerț Americană
(AmCham Moldova). Din partea CAJPD i-a fost oferit un aparat de fotografiat. O altă organizație,
Elpis, i-a donat un laptop, ca să poată livra servicii de printare.
De asemenea, Radu a decis să ia un mic împrumut de la bancă și a cumpărat un printer color. O
rudă a lui Radu i-a oferit gratuit un spațiu gratuit în sala pe care o închiriază în cadrul unei școli
din centrul orașului Leova.
Această rudă conduce o școală auto și avea totodată nevoie de cineva care să se ocupe de
serviciile de oficiu ale școlii: înregistrarea clienților, primirea documentelor, fotografiere și
printarea fotografiilor pentru documente. Mulți dintre clienții școlii de conducere devin și clienții lui
Radu.
Radu a fost recomandat de către CAJPD pentru a participa la instruirile în vânzări ICTPD.
Cazul lui este istoria de succes care ne arată cum eforturile comune ale oamenilor doritori să
ajute pot aduce o transformare în viața cuiva.

“

Echipa CAJPD m-a ajutat să îmi
câștig pâinea și să mă affirm.

În urma intervenției, Radu și-a lansat propria afacere și și-a creat propriul loc de muncă.
Îl puteți găsi în clădirea școlii ”Constantin Spătaru”, în centrul orașului Leova. Lucrează deja de două luni și are un venit de 1000 de
lei per lună.
Istorie de succes realizată de CAJPD în cadrul proiectului „Oportunități mai bune de angajare în câmpul muncii a persoanelor cu dizabilități” susținut financiar
de WJR Marea Britanie.
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Asigurarea accesului la justiție pentru persoane cu dizabilități utilizatoare de
scaun rulant.
Această istorie de succes realizată de către CAJPD
împreună cu partenerii săi Asociația MOTIVAȚIE din
Moldova reprezintă un caz strategic care ar putea
produce o schimbare pozitivă de sistem, asigurând
accesul la justiție pentru persoane cu dizabilități.
Sediile instanțelor judecătorești din Republica Moldova
sunt inaccesibile pentru persoane cu dizabilități, astfel nu
este asigurat accesul la justiție pentru persoane cu
dizabilități și anume îngrădirea dreptului de a participa
efectiv la procesul de înfăptuire a justiției.
Obligativitatea asigurării condițiilor de accesibilitate pentru
persoane cu dizabilități în procesele de înfăptuire a
justiției nu constituie o prioritate pentru sistemul
judecătoresc al RM. În rezultatul acțiunilor întreprinse în
comun Sediul Curții de Apel Chișinău a devenit accesibil,
fiind astfel prima instanță judecătorească din Republica
Moldova ce asigură condiții de accesibilitate adecvate
pentru persoane cu dizabilități locomotorii. De asemenea
prin decizia Curții de Apel obținută pe marginea acestui
caz, Judecătoria Chișinău a fost obligată să asigure
accesul la justiție pentru persoane cu dizabilități, inclusiv
prin crearea condițiilor de accesibilitate în cadrul sediului.

Istorie de succes realizată de CAJPD în cadrul proiectului „Creșterea nivelului de implicare și participare a persoanelor cu dizabilități și a ONG-urilor care îi
reprezintă în viața societății” susținut financiar de IM SDP
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Participarea persoanelor cu dizabilități și a organizațiilor ce le reprezintă în
procesul de raportare alternativă în fața Comitetului UN CRPD despre progresele
și regresele Guvernului Republicii Moldova în implementarea Convenției ONU
privind drepturile persoanelor cu dizabilități.
În perioade 18-23 martie 2017, CAJPD împreună cu partenerii săi a participat
la lucrările sesiunii a 17-a a Comitetului UN CRPD, în cadrul căreia a
prezentat Comitetului Raportul său alternativ, precum și a oferit informație
suplimentară Comitetului despre starea reală a lucrurilor în Moldova la capitolul
asigurării respectării drepturilor persoanelor cu dizabilități prin prisma
prevederilor UN CRPD.
Parlamentul Republicii Moldova prin Legea nr. 166 a ratificat Convenția ONU
privind drepturile persoanelor cu dizabilități la 09.07.2010.
Guvernul Republicii Moldova a transmis Raportul său inițial despre situația
actuală în domeniul asigurării respectării drepturilor persoanelor cu dizabilități
la finele anului 2012.
Pe parcursul anului 2015 AO CAJPD în parteneriat cu alte 24 ONG-uri din
domeniul dizabilități, inclusiv cu participarea directă a persoanelor cu
dizabilități, cu scopul de a informa membrii Comitetului despre starea reală a
lucrurilor la capitolul punerii în aplicarea de către Guvern a Convenției, precum
și a face auzită vocea persoanelor cu dizabilități din Moldova, atât de Comitet
cât și de Guvern a elaborat Raportul de alternativă, despre progresele și regresele RM în implementarea UN CRPD.
La 3 martie 2016, după ce au fost finalizate toate consultările cu privire la conținutul Raportului de alternativă, acesta a fost
transmis Comitetului UN CRPD spre examinare împreună cu răspunsul său alternativ la lista de întrebări. La 30.10.2016, Guvernul
Republicii Moldova a transmis răspunsul său oficial la lista de întrebări a Comitetului care conținea informația actualizată la această
dată, din perspectiva Guvernului despre situația existentă la capitolul punerii în aplicare a UN CRPD.
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În opinia CAJPD acest răspuns conținea informații exagerate despre reușitele Guvernului privind implementarea UN CRPD,
precum și informații eronate privind situația reală la capitolul respectării drepturilor persoanelor cu dizabilități. Acest răspuns, de
asemenea, din perspectiva CAJPD, conținea mai multe interpretări greșite a Guvernului cu privire la anumite drepturi a persoanelor
cu dizabilități, precum și angajamentele Statului pe care și le-a asumat cu privire la asigurarea acestor drepturi odată cu ratificarea
acestui Tratat Internațional.
Datorită implicării active a persoanelor cu dizabilități și a organizațiilor ce le reprezintă în procesul de raportare alternativă, inclusiv
datorită participării la lucrările Comitetului UN CRPD, vocea persoanelor cu dizabilități din Republica Moldova a fost auzită pe plan
internațional, prin urmare Comitetul ONU a transmis la 13 aprilie 2017 Guvernului Republicii Moldova Observațiile finale referitoare
la raportul inițial al Republicii Moldova care conțin în sine circa 73 de recomandări vis-a-vis de restanțele Statului existente la
capitolul implementării UN CRPD.

Istorie de succes realizată de CAJPD în cadrul proiectului „Creșterea nivelului de implicare şi participare a persoanelor cu dizabilități şi a ONG-urilor care îi
reprezintă în viața societății” susținut financiar de IM SDP.
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Raport Financiar
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Contacte

Contactează-ne!
Republica Moldova, Chișinău, str. Pușkin 16, of. 5, MD-2012.
Tel/Fax: (+373) 22 287 090
www.advocacy.md
info@advocacy.md

facebook.com/advocacy.md
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