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I. Introducere 
 

 În anul 2008 Centrul de informaţii „GenderDoc-M” şi-a continuat cu succes 

activitatea în sensul promovării drepturilor lesbienelor, gay-lor, bisexualilor şi transgenderilor 

(LGBT) în Moldova şi în spaţiul post-sovietic. Lucrătorii şi voluntarii organizaţiei şi-au adus 

contribuţia concretă în consolidarea comunităţii prin intermediul ofertei de servicii de ordin 

informaţional, psihologic, juridic şi a altor servicii legate de autoidentificare,  coming out şi 

autorealizarea persoanelor de orientare homosexuală. Pe lângă aceasta, o atenţie deosebită i s-

a acordat dezvoltării organizaţionale a însuşi Centrului de informaţii, activităţii de sporire a 

vizibilităţii comunităţii LGBT şi integrării sale în cadrul societăţii, avocaţiei drepturilor 

beneficiarilor Centrului, lucrului la nivel regional, trainingurilor instructive pentru studenţi şi 

grupuri profesionale, acţiunilor publice. 

  Această perioadă de timp a coincis cu activitatea ferventă a coaliţiei nediscriminare, 

în care Centrului de informaţii „GenderDoc-M” i-a revenit un rol de frunte. Această 

împrejurare, în mod sigur, a exercitat o influenţă directă asupra îmbunătăţirii situaţiei 

comunităţii LGBT în Moldova. 

  În anul 2008 „GenderDoc-M” a fost în contact direct practic cu toate organizaţiile din 

domeniul apărării drepturilor omului care-şi desfăşoară activitatea atât în Moldova, cât şi 

peste hotarele ei. „GenderDoc-M” a participat în modul cel mai activ la mai multe activităţi 

organizate de aceste ONG-uri la nivel local, naţional şi internaţional. Respectiv, iniţiativele şi 

activităţile, organizate de „GenderDoc-M” în sensul promovării  drepturilor reprezentanţilor 

comunităţii LGBT au fost prezentate de către lucrătorii şi voluntarii Centrului prin toate 

mijloacele şi modalităţile posibile atât la nivel naţional, cât şi internaţional. 

  În acelaşi timp, lucrătorii şi voluntarii Centrului au acordat o atenţie sporită rezolvării 

problemelor de care se ciocneau fiecare dintre subgrupele de beneficiari, satisfacerii 

necesităţilor lor. Ca rezultat, spre exemplu, a sporit activismul lesbienelor şi femeilor 

bisexuale, care la momentul actual lucrează în diferite direcţii de dezvoltare a organizaţiei: 

editează revista „Tema” şi alte materiale informative, organizează activitatea cluburilor de 

discuţii şi grupurilor de suport, desfăşoară conferinţe, seminare şi alte evenimente.  

  Trebuie să remarcăm faptul că la finele anului 2008 s-a făcut evaluarea lucrului 

organizaţiei, a motivaţiei colaboratorilor şi voluntarilor Centrului, a necesităţilor în vederea 

îmbunătăţirii ulterioare a activităţii Centrului de informaţii „GenderDoc-M”. 

  Vom mai adăuga că în 2008, datorită rezolvării într-un mod reuşit a problemei de 

vânzare-cumpărare a localului pentru oficiu s-a produs unificarea întregii organizaţii (a 

administraţiei şi a centrului comunitar) într-un singur edificiu, procurat pe mijloacele obţinute 

din vânzarea oficiului aflat pe strada 31 august. Localul noului oficiu corespunde pe deplin 

necesităţilor beneficiarilor, permite organizaţiei să funcţioneze mai eficient, oferindu-i astfel 

comunităţii LGBT servicii la un înalt nivel profesional. 
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II. Activităţile preconizate şi organizate în anul 2008 

 

A. Programul „Sănătatea şi bunăstarea comunităţii LGBT” 
 

Coordonator al programului:  Olesea Bucşanu 

Asistent al programului:  Veaceslav Mulear 

Psiholog:  Svetlana Clivadă  

Bibliotecar:  Stepanida Mitieva  

 

 Obiectivele programului:  

 

 Continuarea, iar în caz de necesitate, şi lărgirea activităţilor de outreach, cu implicarea 

activă a voluntarilor din cadrul comunităţii LGBT;  

 În conformitate cu Planul naţional de acţiuni în domeniul profilaxiei HIV/ SIDA în 

Moldova, promovarea în cadrul comunităţii LGBT principiul comportamentului 

sexual protejat ca una din condiţiile primordiale de păstrare a sănătăţii; 

 În conformitate cu necesităţile comunităţii, oferirea de consultaţii a diverşilor 

specialişti şi a altor tipuri de servicii pentru beneficiarii Centrului în vederea 

îmbunătăţirii sănătăţii şi sporirea bunăstării LGBT în Moldova;   

  Diversificarea activităţii reţelii de specialişti loiali comunităţii LGBT, care prestează 

servicii necesare beneficiarilor Centrului. 

 

1.  Activitatea de outreach 

 

1.1  Traininguri pentru potenţialii lucrători outreach 

 În vederea completării resurselor de muncă pentru activităţile de outreach au fost 

organizate patru traininguri. Anunţul pentru fiecare training a fost aplasat pe site-ul 

www.gay.md şi, de asemenea, pe standurile informative ale universităţilor şi colegiului de 

medicină. Trainingurile au fost organizate în zilele de odihnă şi la ele au participat nouă 

voluntari. 

Trainingurile au fost organizate în luna mai a anului 2008 la oficiul „GenderDoc-M”. Ele au 

urmărit scopurile:  

-  De a oferi participanţilor informaţia referitor la homosexualitate şi homosexuali 

(majoritatea noilor voluntari sunt heterosexuali), referitor la activitatea de outreach în 

sensul prevenirii răspândirii HIV/SIDA printre BSB (bărbaţi care practică sex cu 

bărbaţii); 

-  Informarea viitorilor voluntari referitor la experienţa naţională şi internaţională, 

acumulată în lucrul de outreach cu BSB şi referitor la formele şi metodele 

comunicării eficiente cu beneficiarii. Această parte a trainingului a fost organizată de 

către Olesea Bucşanu, coordonatorul programului „Sănătate” în colaborare cu un 

voluntar – outreach, care a lucrat anterior în calitate de outreacher în Ucraina. 

-  Prezentarea celei mai esenţiale informaţii referitor la HIV/SIDA şi ITS. 

 Trainingurile au fost organizate de către colaboratorii „GenderDoc-M” în comun cu 

specialiştii Centrului republican SIDA (Ecaterina Rotaru). 

 După training opt voluntari outreach au început să lucreze în mod activ la activităţile 

respective cu BSB la aşa-numitele locuri de întâlnire ale gay-lor. 

 

 

 

http://www.gay.md/
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1.2 Activităţile de outreach 

 

  Ţinând cont de faptul că nu toţi beneficiarii (comunitatea LGBT) pot fi cuprinşi prin 

intermediul activităţii de outreach în cadrul disco-clubului (unii beneficiari nu frecventează 

discotecile-gay şi alte activităţi în masă, organizate de către Centrul de informaţii 

„GenderDoc-M”), activitatea de outreach s-a organizat şi la locurile publice de întâlnire a 

gay-lor, mai ales, în perioada caldă a anului (începând cu luna mai). Apropo, deja începând cu 

luna iunie, după trainingul pentru voluntari, în această activitate s-au inclus opt noi voluntari – 

outreacheri.  

  Voluntarii-outreacheri frecventează locurile publice de întâlnire a gay-lor şi discută cu 

cei prezenţi. Ei le vorbesc despre pericolul infectării cu HIV / SIDA, despre maladiile cu 

transmitere pe cale sexuală şi, de asemenea, despre comportamentul sexual protejat. În acest 

context voluntarii le propun interlocutorilor (gratis) prezervative, lubrifianţi şi materiale 

informative. Outreacherii frecventează aceste locuri publice de două ori în săptămână şi se 

află pe teren câte trei ore. Din considerente de securitate ei iese în perechi. 

 În timpul perioadei de raport 211 persoane au beneficiat de serviciile voluntarilor-

outreacheri în locurile de întâlniri publice ale gay-lor. 

 

2. Distribuirea prezervativelor şi lubrifianţilor 

 

            Pe parcursul întregii perioade cuprinse de raport prezervativele şi lubrifianţii s-au 

distribuit în locurile publice de întâlniri, la discotecile-gay şi la oficiul „GenderDoc-M”. 

Mijloacele de protecţie s-au distribuit în safer-pack-uri (pacheţele), în care se conţinea şi 

informaţia despre utilizarea corectă a prezervativului şi, de asemenea, informaţia de contact a 

Centrului „GenderDoc-M”. 

  În anul 2008 de către colaboratorii şi voluntarii Centrului de informaţii „GenderDoc-

M” au fost distribuite 26 702 prezervative şi 1 176 unităţi de lubrifianţi în tuburi (de câte 50-

60 ml) şi 6 393 unităţi de lubrifianţi în pacheţele (sache).  

  Mijloacele de protecţie s-au distribuit printre membrii comunităţii LGBT, BSB şi alţi 

beneficiari ai Centrului, şi asta pe gratis. 

  Toate mijloacele de protecţie de maladiile cu transmitere pe cale sexuală, 

achiziţionate de Centrul nostru, au corespuns standardelor europene. Am lucrat cu companiile, 

care furnizează pe piaţa din Moldova nu numai prezervative de calitate, dar şi la preţuri 

rezonabile. 

 

3. Activităţile în vederea promovării unui comportament sexual protejat 
 

3.1 Seratele pentru promovarea sexului protejat  

 

 În 2008 s-au preconizat şi organizat şase serate pentru promovarea unui 

comportament sexual protejat, iar una dintre ele a coincis cu cel de-al VII-lea gay-pride din 

Moldova. La ele au participat o mare parte a beneficiarilor noştri, ceea ce-a constituit o 

excelentă posibilitate pentru promovarea unor practici sexuale protejate  prin intermediul 

jocurilor, concursurilor, ocupaţiilor interactive, a distribuirii materialelor informative, 

prezervativelor şi lubrifianţilor. Activităţile au fost conduse de un prezentator cu experienţă 

(MC), cu care colaborăm deja nu un an. Prezentatorul a organizat cu participanţii seratelor 

concursuri şi jocuri interactive, orientate în vederea promovării comportamentului sexual 

protejat. În timpul discotecilor lubrifianţii şi materialele informative despre HIV / SIDA, ITS 

şi comportamentului sexual protejat s-au distribuit pe gratis. În acelaşi timp, s-au propus şi 

mini-chestionare referitor la cunoaşterea ITS şi metodele de protecţie, şi, de asemenea, 
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materiale informative la subiect. Obiectivul desfăşurării unor asemenea serate îl constituie 

sporirea informării şi cunoştinţelor grupului-ţintă în domeniul profilaxiei HIV. Experienţa de 

lucru în cadrul proiectului demonstrează că astfel de măsuri pot fi o eficientă modalitate de 

informare practic a întregii comunităţi LGBT. Doar la fiecare serată au fost prezenţi în mediu 

70 – 80 de persoane, iar în timpul Pride-ului – circa 150. 

 

  Încă odată vom aminti că în timpul tuturor activităţilor în masă, organizate de Centrul 

de informaţii „GenderDoc-M” se desfăşoară concursuri, jocuri şi ocupaţii interactive în 

vederea propagării printre beneficiarii centrului a unui comportament sexual protejat. În 

timpul discotecilor voluntarii outreacheri distribuie safer-pack-uri (pacheţele cu prezervative, 

lubrifianţi şi materiale informative). 

 

3.2 Organizarea pentru comunitatea LGBT a seminarelor şi întâlnirilor de lucru, 

dedicate problemelor de sănătate 

 

 Centrul de informaţii „GenderDoc-M” a acumulat o experienţă solidă în organizarea 

unor astfel de activităţi. În 2008 au fost organizate două seminare pentru comunitatea LB şi 

două pentru gay şi BSB. În timpul seminarelor participanţilor li s-a oferit informaţii despre 

căile de transmitere a HIV / SIDA şi ITS, despre comportamentul sexual protejat, multă 

atenţie s-a acordat şi problemelor sănătăţii feminine. Seminare au mai avut loc şi la clinica  

amicală comunităţii LGBT „Neovita”, ele au fost desfăşurate de specialiştii acestei instituţii 

medicale. Respectivul moment a permis implicarea în procesul de instruire a tuturor 

participanţilor seminarului şi o mai bună asimilare a cunoştinţelor ce ţin de subiectele 

abordate. O altă parte din seminare a avut loc la Centrul comunitar „GenderDoc-M”.   

 

  La fiecare din întâlniri au participat de la cinci până la douăzeci de persoane. 

Evaluarea ulterioară a activităţilor date a arătat că problemele de sănătate a comunităţii LGBT 

trezeşte un interes sporit beneficiarilor noştri (s-a exprimat doleanţe ca întâlniri de acest fel să 

se organizeze şi în viitor). 

 

3.3  Şcoala de vară pentru gay 

 

  În perioada 11 – 13 iunie a avut loc Şcoala de vară „Pentru un mod sănătos de viaţă”, 

organizată pentru reprezentanţii comunităţii GB. La ea au luat parte 17 persoane. Vârsta 

participanţilor a variat de la 18 la 50 de ani. Pe parcursul a trei zile pentru participanţii taberei 

au fost organizate diverse jocuri interactive şi de rol, s-au iniţiat discuţii, în timpul ocupaţiilor 

au fost supuse unei analize ample diverse situaţii reale din viaţa comunităţii LGBT. În prima 

zi de lucru s-au discutat aspectele esenţiale ale homosexualităţii şi ale fenomenului deshiderii 

(coming out-ul). În ziua a doua cu participanţii a lucrat psihologul Centrului de informaţii 

„GenderDoc-M” Svetlana Clivadă. Tema principală de discuţii a devenit problema prevenirii 

conflictelor interne. Ziua a treia a fost consacrată dezbaterii problemelor legate de profilaxia 

HIV şi ITS în rândurile comunităţii LGBT.  

 

  Şcoala de vară a avut un rol important în vederea consolidării comunităţii şi sporirii 

rolului ei în prevenirea răspândirii maladiilor cu transmitere pe cale sexuală. Participând la 

astfel de activităţi, oamenii pot în mod deschis să discute problemele de care se ciocnesc (de 

la egal la egal).  
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4.  Consultaţii pentru comunitatea LGBT 

 

4.1  Consultarea individuală (medicală şi psihologică) 

 

 În perioada cuprinsă de raportul în cauză  de consultarea individuală medicală şi 

psihologică s-a putut beneficia de două ori pe săptămână (în zilele de marţi şi de sâmbătă). În 

anul 2008 au fost oferite 46 de consultaţii individuale. Iată câteva din cele mai frecvente 

probleme cu care beneficiarii ni s-au adresat: solicitarea informaţiei referitor la practicile 

sexuale protejate, atât personale, cât şi pentru partener, referitor la instituţiile medicale unde 

se poate face testare la HIV şi ITS; ei, de asemenea, au fost interesaţi de modalităţile de 

rezolvare a problemelor legate de viaţa intimă. Printre beneficiarii care au apelat la 

consultarea individuală au fost şi persoane care suspectau infectarea lor cu maladii cu 

transmitere pe cale sexuală. 

 

4.2 Consultaţii medicale în regimul on-line 

 

 Consultarea în regimul on-line e un tip de consultare medicală  prin intermediul chat-

ului pe site-ul www.gay.md. E o metodă eficientă de comunicare a beneficiarilor Centrului cu 

specialiştii respectivi. Aici oamenii vorbesc despre propriile probleme din sfera sănătăţii, şi 

foarte sincer o fac, fiindcă anonimatul convorbirii e asigurat pe deplin. 

 În 2008 consultarea prin intermediul chat-ului s-a efectuat de două ori pe săptămână 

timp de câte două ore (în zilele de miercuri şi vineri de la 16.00 până la 18.00). Consultarea a 

fost organizată de coordonatorul programului „Sănătate”. Au avut loc în total 56 de 

consultaţii, la care au participat 56 de persoane. 

 

4.3  Consultaţii la telefon 

 

În anul 2008 la Centrul de informaţii „GenderDoc-M” a funcţionat linia telefonică de 

informare ca şi un component al consultării medicale.  

 Consultarea prin intermediul telefonului s-a oferit de două ori în săptămână (în zilele 

de miercuri şi vineri) câte patru ore după prânz. Reprezentanţii comunităţii LGBT au avut 

posibilitatea să telefoneze şi să obţină răspunsurile la întrebările care-i interesau referitor la 

sănătatea sexuală, HIV / SIDA şi ITS, şi, de asemenea, să afle despre metodele de profilaxie a 

acestor maladii şi despre centrele medicale specializate, în care ar fi putut face investigaţii, 

iar, în caz de necesitate, şi tratamentul respectiv. 

 În această activitate au fost antrenaţi doi consultanţi, care au fost selectaţi în baza 

propriei lor motivaţii şi a rezultatelor trainingurilor referitor la consultarea prin intermediul 

telefonului, la care au participat. 

După trecerea în noul local al oficiului organizaţiei, din cauza schimbării numerelor de 

telefoane, nivelul solicitărilor s-a diminuat. Posibil, cu timpul, când noile numere de telefoane 

vor deveni mai cunoscute în cadrul comunităţii, sunetele vor deveni iarăşi mai frecvente. 

 

5.  Grupurile de suport pentru LGBT 

 

5.1.  Grupul de suport pentru persoanele cu statut sero-pozitiv  

 

În decursul anului au fost organizate 12 întâlniri ale grupului de susţinere reciprocă 

pentru reprezentanţii comunităţii LGBT infectaţi cu HIV/ SIDA. Asta e de două ori mai mult 

decât s-au planificat pentru perioada dată. 

http://www.gay.md/
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 Pentru Centrul de informaţii „GenderDoc-M” grupurile de suport au devenit o nouă 

metodă de lucru cu persoane cu această problemă. Însă cu ajutorul grupului am putut să facem 

legătură cu toţi reprezentanţii comunităţii, infectaţi cu HIV. La întâlnirile grupului s-a stabilit 

că, în viitor, subiectele discuţiilor vor fi determinate concomitent cu identificarea necesităţilor 

beneficiarilor Centrului.  

 

5.2  Grupul de suport pentru persoanele transgender 

 

  În 2008 au fost organizate 11 întâlniri a grupului de suport pentru persoanele 

transgender. Acest grup a fost fondat la iniţiativă unei colaboratoare a Centrului nostru în bază 

de voluntariat. Grupul e format dintr-un număr stabil de persoane care, în mod sistematic, se 

adună împreună la oficiul „GenderDoc-M”. 

  Aceste întâlniri constituie o componentă importantă de emancipare a persoanelor 

transgender. La aceste întâlniri organizate ele au învăţat cum să beneficieze într-un mod 

corect de serviciile specializate, de asemenea, să-şi identifice concret propriile necesităţi   

 La finele anului curent grupul a recurs la elaborarea planului de activităţi pentru anul 

2009. Respectivul act va fi primul plan sistematizat de lucru cu persoanele transgender din 

Moldova. 

 

6.  Bucletul „Ghidul călătorului: sfaturi utile despre modul cum te poţi bucura de o 

călătorie în străinătate şi să rămâi şi sănătos” 

  

  Bucletul pentru comunitatea LGBT „Ghidul călătorului: sfaturi utile despre modul 

cum te poţi bucura de o călătorie în străinătate şi să rămâi şi sănătos” a fost editat în cadrul 

proiectului PRECIS. 

 Necesitatea editării unei astfel de ediţii a fost dictată de faptul că, la momentul actual, 

multe persoane din comunitatea LGBT întreprind frecvente călătorii atât în ţările vecine 

(Ucraina, Rusia, România), cât şi în ţările Europei de vest, SUA, Africa şi Asia. În acelaşi 

timp, ei nu vorbesc în alte limbi, în afară de româna şi rusa, iar materialele informative în 

ţările de aflare se editează doar în engleză şi(sau) limba ţărilor respective, inaccesibile pentru 

majoritatea călătorilor. Bucletul a fost tipărit în două limbi (română şi rusă) cu un tiraj de 

1000 de exemplare în fiecare limbă. El va fi distribuit de către voluntari la oficiul Centrului şi 

în alte locuri accesibile pentru această activitate. Intenţionăm să facem legătură cu ambasadele 

şi consulatele celor mai frecventate ţări de către beneficiarii noştri, pentru a le trimite lor 

exemplare ale bucletului pentru persoanele care merg într-o ţară sau în alta. Câteva exemplare 

vor fi expediate şi partenerilor noştri la proiectul PRECIS. 

  

7. Biblioteca Centrului de informaţii „GenderDoc-M” 

 

 În anul 2008 biblioteca a lucrat în bază permanentă, propunând beneficiarilor noştri 

serviciile sale: cărţi, reviste, broşuri, materiale video în diferite limbi. Fondul de bibliotecă al 

Centrului de informaţii „GenderDoc-M” la momentul actual numără mai bine de 1000 de 

cărţi, 160 de reviste şi ziare, 250 de filme documentare şi artistice. Abonaţi ai bibliotecii sunt 

nu numai reprezentanţii comunităţii LGBT, dar şi studenţii universităţilor moldoveneşti, 

jurnaliştii, părinţii persoanelor LGBT şi mulţi alţii, cărora le interesantă informaţia referitor la 

orientarea sexuală şi diversitatea sexuală. Zilnic biblioteca e vizitată în mediu de 6 – 10 

persoane. Astfel ea contribuie la dezvoltarea autoconştientizării şi autoaprecierii persoanelor 

din comunitatea LGBT şi, de asemenea, prezintă o informaţie obiectivă societăţii referitor la 

orientarea sexuală şi la viaţa comunităţii LGBT din Moldova şi din întreaga lume. Biblioteca 

noastră până la momentul actual rămâne a fi unică, în felul său, în Moldova. 
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8. Seminare pentru părinţii persoanelor din comunitatea LGBT 

 

 În anul 2008 au fost organizate două seminare tematice pentru părinţii tinerilor gay, 

lesbiene, bisexuali şi transgenderi. La fiecare din ele au participat câte 14 persoane. Printre 

participanţi au fost mame, taţi, bunici şi bunei, cointeresaţi în obţinerea mai multor informaţii 

despre homosexualitate şi de comunicarea cu alţi părinţi pentru a face un schimb de 

experienţă referitor la relaţiile cu propriii copii, iar, în caz de necesitate, şi să se ajute reciproc 

în situaţii foarte dificile. Seminarele au fost organizate de psiholog şi lucrătorul social, care 

prin intermediul identificării necesităţilor părinţilor, pentru început au determinat cele mai 

importante probleme şi deja, pe parcursul seminarului, împreună cu participanţii le-au şi 

analizat. În timpul sesiunilor s-au aplicat metode interactive de lucru: jocuri de rol, teatrul 

social, modelarea unor situaţii reale, dezbateri, etc. 

 Dacă e să urmărim dinamica frecventării sesiunilor seminarului de la bun început, atunci 

s-ar putea face concluzia că numărul părinţilor care au dorit să participe a sporit cu fiecare 

sesiune. Această creştere e legată de faptul că numărul persoanelor LGBT care fac coming 

out-ul în faţa părinţilor creşte de asemenea. În situaţia respectivă părinţii îi caută pe acei 

oameni care i-ar putea ajuta şi susţine în rezolvarea complicatei probleme, legate de căutarea 

căii de împăcare cu propriul copil. În rezultat, ei se adresează la organizaţia noastră. 

Aprecierile făcute de participanţii la seminare arată că părinţii consideră aceste activităţi 

foarte utile pentru ei. Informaţia obţinută în cadrul seminarelor îi ajută să înţeleagă mai bine 

fenomenul homosexualităţii şi cum să reacţioneze la coming out-ul copiilor lor. Un rol 

important în acest context îl deţine şi schimbul de experienţă între ei în ceea ce priveşte 

comunicarea cu propriii copii. Persoanele cu o experienţă mare şi cunoştinţe în această 

privinţă dau sfaturi utile celor care participă pentru prima dată în aşa fel de activităţi. Astfel şi 

se creează un grup de suport. 

     Şi încă, din moment ce părinţii află despre activitatea Centrului de informaţii „GenderDoc-

M”, ei înşişi se străduiesc să se implice în lucrul organizaţiei.  

 

 

B. Programul lobby şi advocacy a drepturilor comunităţii LGBT 
 

Coordonator al proiectului:  Daniela Cotici 

Consultant în politici informaţionale:  Alexei Marcicov 

 IT-manager:  Irina Taianovskaia 

Responsabil pentru publicaţie: Aliona Motroi 

Jurist: Aliona Medveţkaia 

Asistent al programului:  Angela Frolova 

 

Obiectivele programului: 

 Dezvoltarea posibilităţilor partenerilor din cadrul proiectului PRECIS în domeniul 

avocaţiei drepturilor reprezentanţilor minorităţilor sexuale şi a documentării cazurilor 

de încălcare a drepturilor persoanelor din comunitatea LGBT prin intermediul 

trainingurilor, programelor instructive şi a consultaţiilor ;  

 Informarea societăţii şi comunităţii LGBT referitor la drepturile LGBT şi drepturile 

omului în ansamblu; 

 Colectarea dovezilor de discriminare de drept şi socială a persoanelor din comunitatea 

LGBT în ţările-participante la proiectul PRECIS prin intermediul cercetării stării de 

lucruri din aceste ţări privind atitudinea societăţii faţă de comunitatea LGBT şi, de 

asemenea, documentarea cazurilor de discriminare şi încălcare a standardelor 

internaţionale în domeniul drepturilor omului; 
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 Apelul la guvernele respective de a lupta cu discriminarea reprezentanţilor LGBT la 

nivel naţional şi, de asemenea, organizarea măsurilor legate de promovarea drepturilor 

minorităţilor sexuale la nivel european. 

  

1.  Eforturile în vederea promovării legii antidiscriminare în Moldova 
 

1.1  Activitatea Coaliţiei nediscriminare 

 

 În anul 2008 acţiunile Coaliţiei pentru promovarea legii antidiscriminare au fost 

supuse criticii din partea organizaţiilor religioase agresive, susţinute de vice-preşedintele 

parlamentului Iurie Roşca. Una dintre aceste acţiuni a fost colectarea semnăturilor împotriva 

adoptării legii antidiscriminare şi, în special, împotriva articolelor care prevedeau apărarea de 

discriminare a persoanelor de orientare homosexuală. Toate listele adunate şi semnate de 

mână au fost trimise la parlament, guvern şi la Ministerul justiţiei. Careva urmări de ordin 

politic nu s-au produs, nu au fost adoptate în baza lor nici anumite decizii. 

 

  La 4 iunie 2008 Ministerul justiţiei a trimis tuturor membrilor coaliţiei proiectul de 

lege pentru o revizuire suplimentară, iar pentru analiza şi generalizarea tuturor propunerilor 

referitor la proiectul Legii a stabilit data noii întâlniri pentru 8 iulie 2008 la minister. Membrii 

coaliţiei au înaintat propunerile lor chiar înainte de întâlnirea preconizată. Noua variantă a 

proiectului de lege propus de ministerul în cauză se deosebea de cea înaintată de coaliţie prin 

mecanismele de implementare şi domeniile de acoperire. Recomandările coaliţiei, ca şi a altor 

organizaţii, prezente la întâlnirea consultativă (Transparency International, Comitetul Helsinki 

pentru drepturile omului în Moldova, etc), au constat în faptul că guvernul ar urma să creeze 

un organ aparte care va analiza incidentele produse, va da aprecieri şi se va pronunţa dacă 

într-o situaţie sau alta s-a comis un act de discriminare. De asemenea, în lege trebuie incluse 

toate domeniile  activităţii publice, unde pot avea loc cazuri de discriminare: nu numai 

instituţiile de instruire, locurile de muncă sau serviciile sociale, dar şi sfera de ocrotire a 

sănătăţii, justiţia (judecata, când vine vorba despre drepturile părinţilor sau, dimpotrivă, ale 

copilului, etc.). S-a propus ca Ministerul justiţiei să determine cât mai multe categorii şi 

criterii de evaluare a cazurilor de discriminare, ţinând cont de recomandările, făcute de 

participanţii la Coaliţie. Asta e necesar pentru ca mai apoi ele să fie incluse în proiectul de 

lege. 

  Proiectul de lege e publicat pe site-ul oficial al Ministerului justiţiei i pe site-ul 

coaliţiei. 

  Pe parcursul perioadei cuprinsă de raportul în cauză membrii Coaliţiei nediscriminare 

s-au întâlnit de 12 ori, la întâlniri ei au discutat următoarele chestiuni: 

-  Activităţile proiectului şi timpul optim pentru implementarea lui. 

-  Proiectul de lege antidiscriminare: toate recomandările au fost incluse într-un singur 

document şi trimise la Ministerul justiţei la 4 iunie 2008. 

-  Coaliţia din nou a analizat recomandările făcute la proiect şi le-a trimis la Ministerul 

justiţiei (la 9 şi, respectiv, 15 septembrie).   

-  Întâlniri cu reprezentanţii structurilor internaţionale în Moldova: Misiunile OSCE, 

ONU 

-  Întâlnirea de lucru (în prealabil) cu reprezentanţii UE (începutul lunii septembrie). 

- Întâlnirea cu reprezentanţii UE la Chişinău (23 septembrie). 

 

          La 15 septembrie 2008 Coaliţia nediscriminare a organizat prima conferinţă de presă în 

cadrul proiectului. La conferinţa de presă a fost anunţată lansarea liniei fierbinţi (08003-

8003). Asta a fost făcut în vederea : La 15 septembrie 2008 Coaliţia nediscriminare a 
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organizat prima conferinţă de presă referitor la desfăşurarea proiectului. În cadrul acestei 

conferinţe de presă a fost anunţată deschiderea unui linii fierbinţi (08003-8003). Linia a fost 

lansată în vederea acordării de ajutor Ministerului justiţiei în organizarea consultaţiilor în 

cadrul proiectului şi colectarea de observaţii şi propuneri, care vin din partea populaţiei şi 

organizaţiilor din ţară. Unele articole după conferinţa de presă, au fost făcute publice în presă 

şi pot fi citite în următoarele referinţe: 

 

-http://www.protv.md/filme/termenul-de-minoritate-sexuala-nu-trebuie-exclus-din-

lege.html?id_file=28576#28576  

-  http://tv7.md/?page=news&id=12935&lang=ru&list=1 

 

           Acţiunile coaliţiei pentru promovarea proiectului de lege a stârnit discuţii aprinse în 

cadrul celor mai diverse grupuri a societăţii moldoveneşti. Periodic în mass-media media 

moldovenească s-au publicat articole care au elucidat cazuri de discriminare şi problema 

drepturilor omului în ansamblu, şi asta în contextul realizării Planului de acţiuni Moldova – 

UE. Toate aceste acţiuni vorbesc despre interesul societăţii faţă de problema în cauză şi 

despre faptul că ea trebuie rezolvată, elaborând o politică de ansamblu şi de lungă durată 

referitor la combaterea discriminării în Republica Moldova, atât din partea societăţii civile, 

cât şi la nivelul structurilor guvernamentale, incluzând funcţionarii. 

 

           La această etapă de implementare a proiectului există la moment doar un singur factor 

de risc, constând în opoziţia faţă de adoptarea acestei legi a unui grup al societăţii, unit de 

neacceptarea homosexualităţii de către Sfintele Scripturi. Grupurile religioase şi organizaţiile 

respective încearcă să influenţeze decizia, mai întâi, a Guvernului, iar, mai apoi, şi a 

Parlamentului. Acţiunile lor sunt destul de slabe, însă au o susţinere puternică în morala 

creştină, cu ajutorul căreia intenţionează să excludă persoanele LGBT din lista celor 

discriminaţi.  

            

1.2 Întâlniri cu reprezentanţi ai misiunilor diplomatice, ai ambasadelor şi organizaţiilor 

internaţionale 

 

 Membrii coaliţiei de două ori s-au întâlnit cu reprezentanţii Misiunii OSCE, în cadrul 

cărora s-a discutat Proiectul de lege antidiscriminare, propus de Ministerul justiţiei. S-a decis 

că în comun acord Coaliţia nediscriminare şi Misiunea OSCE vor trimite în adresa 

Ministerului justiţiei propriile recomandări în două scrisori diferite, dar cu un singur conţinut. 

 În timpul întâlnirii consultative la Ministerul justiţiei OSCE, de asemenea, a prezentat o 

scrisoare întru susţinerea acelor acţiuni pe care le întreprinde coaliţia în vederea promovării 

proiectului legii antidiscriminare.  

 La 11 septembrie OSCE a primit comentariile ODIHR (Office for Democratic 

Institutions and Human Rights) la proiectul de lege antidiscriminare, care s-au dovedit a fi 

asemănătoare cu acelea pe care le-a propus şi coaliţia. Aceste comentarii, de asemenea, au 

fost transmise Ministerului de justiţie. 

 Coaliţia nediscriminare a avut întâlniri cu reprezentanţii Programului de dezvoltare 

ONU, care şi-au exprimat susţinerea acţiunilor ei. În conformitate cu Planul naţional de 

acţiuni în domeniul drepturilor omului responsabilitatea pentru elaborarea şi adoptarea legii 

antidiscriminare îi revine guvernului Republicii Moldova. De aceea, în cazul neîndeplinirii 

acestui punct al Planului naţional, reprezentanţa ONU în Moldova e gata de promovarea 

deschisă a acestui proiect de lege, prezentat de coaliţie. Această instituţie e gata să participe la 

una din întâlnirile consultative la Ministerul justiţiei, pentru a da propria apreciere acestui 

proiect de lege. 

http://www.protv.md/filme/termenul-de-minoritate-sexuala-nu-trebuie-exclus-din-lege.html?id_file=28576#28576
http://www.protv.md/filme/termenul-de-minoritate-sexuala-nu-trebuie-exclus-din-lege.html?id_file=28576#28576
http://tv7.md/?page=news&id=12935&lang=ru&list=1
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2.  Colectarea informaţiei şi documentarea cazurilor de încălcare a drepturilor omului 
   

 În anul 2008 de către Centrul de informaţii „GenderDoc-M” au fost constatate 21 de 

cazuri de încălcare a drepturilor omului. Descrierea lor detaliată a fost făcută în limba rusă şi 

tradusă mai apoi în limbile română şi engleză. Acest document ne oferă posibilitatea să 

folosim cazurile respective în activitatea de toate zilele pentru promovarea şi avocaţia 

drepturilor minorităţilor sexuale în organizaţiile de stat şi în cele neguvernamentale atât din 

ţara noastră, cât şi de peste hotare. 

 

3. Editarea revistei „Zerkalo” 
 

 În anul 2008 „GenderDoc-M”a propus să se editeze revista „Zerkalo” pentru 

comunitatea LGBT. Conţinutul revistei a fost unul maximal apropiat necesităţilor 

beneficiarilor, potrivit unui sondaj efectuat în anul 2007. În total au fost editate patru numere 

ale sale (cu o periodicitate odată în patru luni). Materialele revistei au acoperit următoarele 

teme: 

 Rezultatele vizitei de lucru a reprezentanţilor „GenderDoc-M” la Consiliul Europei 

în ianuarie 2008; 

 Articolul referitor la necesitatea adoptării Legii antidiscriminare în Moldova; 

 Homofobia în instituţiile de stat şi consecinţele ei pentru comunitate şi societate în 

ansamblu; 

 Acţiunile specialiştilor Centrului de informaţii „GenderDoc-M” în domeniul 

promovării drepturilor comunităţii LGBT întreprinse la nivel regional; 

 Un material despre problemele de care se ciocnesc persoanele transgender în 

Moldova (istoria vieţii unui beneficiar); 

 Interviuri cu campionul olimpic la săriturile în apă Greg Luganis, actriţa rusă 

Renata Litvinova, poetesa Marina Cen, coreograful Alexandr Pilkov şi preşedintele 

Centrului de informaţii „GenderDoc-M” Alexei Marcicov; 

 Privire generală asupra articolelor referitor la problemele LGBT în Moldova şi 

evenimentele de la pride, care au fost publicate în presa locală în 2008; 

 Reportaje de la seminarele şi trainingurile organizate de Centrul de informaţii 

„GenderDoc-M”, inclusiv şi de la primul seminar pentru poliţişti, la care s-a relatat 

despre începutul colaborării cu organele de păstrare a ordinii publice şi despre 

primele rezultate a acţiunilor întreprinse în comun; 

 Discuţia referitor la opoziţia grupurilor religioase legii antidiscriminare şi, vizita, în 

context, a psihologului american Paul Cameron; 

 Ştiri internaţionale. Comunicate de la structurile Uniunii Europene şi Comisiei 

Europene, legate de apărarea drepturilor LGBT. 

Al doilea număr al revistei în întregime a fost dedicat activităţilor Pride-ului 

„Curcubeul peste Nistru – 2008” şi reflectă viziunea asupra acestor evenimente din diferite 

puncte de vedere. În numărul dat au fost publicate articolele jurnaliştilor locali şi 

comunicatele agenţiilor de ştiri, reacţia organizaţiilor internaţionale la evenimentele din 

timpul Pride-ului, în special, la blocarea autobuzului cu apărătorii de drepturi, pe care au 

întreprins-o organizaţiile religioase în comun cu skinheazii la 11 mai, anul curent. În context, 

a fost inserată şi informaţia despre gay-pride-ul din Bucureşti şi, de asemenea, reportajele din 

alte ţări, unde, spre deosebire de Moldova, autorităţile susţin acţiunile publice ale comunităţii 

LGBT. 

Centrul de informaţii „GenderDoc-M” difuzează revista prin intermediul a două agenţii 

de presă: „Moldpress” (în Chişinău) şi „Poşta Moldovei” (în raioanele ţării). Preţul unei 

reviste costituie 10 lei. 
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4. Dezvoltarea resurselor informative electronice 

    

  Centrul de informaţii „GenderDoc-M” continuă să dezvolte propriul site de internet, 

care constituie unica sursă de informaţie care reflectă viaţa comunităţii LGBT din Moldova. 

El sistematic se completează cu noutăţi din Moldova şi din lume; pe el, de asemenea, se 

amplasează materiale din revista „Zerkalo” şi buletinul informativ „Dialog”. O atenţie 

deosebită  i se acordă informaţiei referitor la activitatea Centrului „GenderDoc-M”, care 

permanent se înnoieşte, beneficiarii noştri au posibilitatea să cunoască în detaliu despre 

proiectele noastre în realizare şi activităţile pe care le organizează  colaboratorii şi voluntarii 

Centrului. Administrează site-ul un colaborator, angajat pentru o zi de muncă incompletă. În 

acest an am îmbunătăţit considerabil pagina site-ului în limba română, practic ea a devenit o 

copie perfectă a paginii de limbă rusă. În acelaşi timp, am găsit un translator care va traduce 

toate materialele din rusă în engleză. Astfel vom putea îmbunătăţi considerabil şi conţinutul 

paginii-web în limba engleză. 

 

5. Concursul de creaţie pentru jurnalişti 

 

Concursul a fost anunţat la începutul anului 2008, iar rezultatele sale au devenit 

cunoscute peste un an, la începutul lui 2009. În baza acestor rezultate juriul a înmânat premii 

jurnaliştilor care au reflectat în presă, la radio şi televiziune evenimentele care au avut loc în 

cadrul comunităţii LGBT din ţara noastră şi de peste hotare. 

Canalele TV: 

Premiul unu i s-a acordat canalului de televiziune PRO-TV pentru seria de programe 

dedicate tematicii LGBT. 

Premiul doi i s-a conferit programului „Astăzi în Moldova” (canalul TV 7). 

Radio:  

 Premiul i s-a decernat jurnalistei postului de radio PRO-FM Natalia Albot pentru seria 

de programe „Respectând drepturile LGBT” 

 Mass-media: 

 Premiul întâi i-a revenit Cătălina Molodoi, jurnalistei Portalului de Internet 

www.reporter.md pentru promovarea drepturilor comunităţii LGBT din Moldova.  

 Premiul doi i s-a acordat Inei Jeltova pentru o abordare profiesională în reflectarea 

problematicii LGBT. 

 Premiul trei l-a luat portalul  www.curaj.net pentru crearea unui spaţiu de exprimare 

liberă a părerilor. 

 

6. Bursele pentru jurnaliştii care au reflectat problematica diversităţii sexuale  

 

             Pe parcursul anului jurnaliştii de la diferite periodice mass-media tipărite au pretins la 

obţinerea de burse pentru scrierea materialelor referitor la diversitatea sexuală şi sexualitate în 

general. Ei au lucrat asupra reportajelor de la activităţile pride-ului, în presă au pus întrebări 

referitor la motivele discriminării reprezentanţilor comunităţii LGBT, au criticat agresivitatea 

grupurilor religioase, au abordat şi alte subiecte, legate de viaţa comunităţii LGBT. Burse s-au 

acordat jurnaliştilor pe parcursul întregului an. 

 

7. Monitorizarea presei moldoveneşti 

 

 Centrul de informaţii „GenderDoc-M” a continuat activitatea de monitorizare a presei 

moldoveneşti. Colaboratorii centrului au adunat toate materialele periodice, au făcut o analiză 

a conţinutului lor şi le-au dat la păstrare în arhivă. Toate materialele colectate în anul 2008 au 

http://www.reporter.md/
http://www.curaj.net/
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intrat în biblioteca „GenderDoc-M”. La momentul actual aceste materiale au devenit 

accesibile pentru abonaţii bibliotecii. Timp de un an au fost adunate mai bine de 60 de 

materiale. 

 

8. Publicarea raportului referitor la monitorizarea presei pentru perioada anilor 2006-

2007  

 

 În aprilie 2008 a început lucrul asupra raportului referitor la monitorizarea presei 

pentru anii 2006 – 2007. responsabil pentru colectarea şi analiza întregii informaţii a fost 

numită jurnalista Aliona Motroi. Spre finele lunii august ea a studiat toate materialele care i s-

au pus la dispoziţie şi a pregătit un material de sinteză. Această sinteză a fost tradusă în 

limbile română şi engleză. Versiunea finală a sintezei date a fost editată într-un volum în trei 

limbi (română, rusă şi engleză), tirajul ei a constituit 250 de exemplare. La momentul actual 

această carte se poate găsi în biblioteca organizaţiei. Ea e accesibilă pentru publicul larg. O 

mică parte din tirajul cărţii a fost distribuită partenerilor noştri în cadrul proiectului PRECIS, 

şi, de asemenea, trimis la adresele din lista de distribuţie, inclusiv, în bibliotecile principale 

ale ţării noastre. 

 

9.  Publicarea buletinului informativ „Dialog” 

 

          În anul 2008 au apărut trei numere ale buletinului „Dialog”, care s-au distribuit în 

timpul pride-ului şi în baza listei de expediere. Articolele inserate în acest buletin reflectă 

activitatea Centrului de informaţii „GenderDoc-M”, ştirile internaţionale, în el se conţin 

sfaturi referitor la relaţiile cu reprezentanţii LGBT, problemele legate de nediscriminare, 

religie şi homosexualitate, tot aici s-au mai inserat şi interviuri oameni de vază şi alţi 

reprezentanţi ai societăţii civile. Toate aceste materiale au fost adresate reprezentanţilor 

structurilor de stat şi ai organizaţiilor neguvernamentale, de asemenea, nemijlocit opiniei 

publice din întreaga ţară. Scopul lor principal l-a constituit lupta cu stereotipurile care s-au 

format în societate referitor la LGBT, şi, de asemenea, apărarea drepturilor comunităţii 

respective ca o parte integrantă a drepturilor fundamentale ale omului.   

 

10. Seminare pentru studenţii universităţilor şi pentru grupurile profesionale 

 

 Pe parcursul anului pentru studenţii mai multor universităţi (Universitatea de Stat din 

Moldova, ULIM, Universitatea Tehnică, etc) la oficiul Centrului de informaţii „GenderDoc-

M” au fost organizate 5 seminare sub genericul „Aspectele de bază ale homosexualităţii şi ale 

diversităţii sexuale”. La fiecare din ele au participat de la 15 la 17 persoane.  

 Prin contribuţia reţelei psihologilor „Comunicare nonviolentă” au fost organizate cinci 

seminare cu tema „Aspectele de bază ale orientării sexuale” pentru grupurile profesionale. 

Astfel de seminare s-au desfăşurat şi la Cahul, Călăraş, Comrat şi Bălţi. La fiecare din ele au 

luat parte de la 10 la 20 de medici, cadre didactice de la instituţii de învăţământ, reprezentanţi 

ai diferitelor ONG-uri, viitori jurişti şi pedagogi. În timpul acestor întâlniri au fost stabilite 

relaţii de prietenie cu reprezentanţii instituţiilor de stat şi ai organizaţiilor neguvernamentale. 

 Seminare pentru studenţi şi grupuri profesionale au fost organizate de către colaboratorii 

„GenderDoc-M”: psihologul Svetlana Clivadă şi coordonatorul programului dezvoltării 

regionale Natalia Esmanciuc. Scopul principal al acestor seminare a fost să prezinte o 

informaţie veridică despre diversitatea sexuală şi orientarea sexuală, de asemenea să relateze 

despre problemele de care se ciocnesc reprezentanţii comunităţii LGBT din Moldova, să 

spulbere miturile şi stereotipurile despre homosexualitate, să convingă participanţii 

seminarelor în necesitatea adoptării legii antidiscriminare. 
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11.  Seminarul pentru jurnalişti 

 

 În anul 2008 „GenderDoc-M” a organizat un seminar de două zile pentru jurnalişti cu 

tema „Rolul mijloacelor mass-media în promovarea şi avocaţia drepturilor comunităţii 

LGBT”. Programul seminarului a inclus şi chestiunile legate de drepturile şi libertăţile 

comunităţii LGBT cu reflectarea problemelor de care se ciocnesc gay-ii, lesbienele, bisexualii 

şi transgenderii în viaţa de zi cu zi. La seminar s-au discutat practicile pozitive de lucru a 

mijloacelor mass-media (din experienţa insternaţională). Jurnaliştii au fost informaţi referitor 

la burse şi concursul pentru jurnalişti, iniţiate de Centrul de informaţii „GenderDoc-M” în 

cadrul programului lobby şi advocacy a drepturilor comunităţii LGBT. 

  Numărul de cereri din partea jurnaliştilor (în special cei tineri) de a participa la el a 

fost mai mare decât ne-am aşteptat. Cu toate astea, i-am invitat pe toţi doritorii să participe. 

Acum, luând în calcul persoanele care ni s-au aliniat şi n-au participat la primul seminar din 

anul trecut, am fost nevoiţi să revedem programul seminarului, incluzând în el şi chestiunea 

despre aspectele de bază ale orientării sexuale. Posibil că anume această circumstanţă a şi 

influenţat asupra rezultatului întâlnirii. Informaţia referitor la aspectele de bază ale orientării 

sexuale pentru mulţi a devenit o descoperire în rezultatul căreia jurnaliştii-participanţi ai 

seminarului şi-au schimbat părerea despre comunitatea LGBT spre mai bine. Şi, în al doilea 

rând, la seminar jurnaliştilor li s-a oferit posibilitatea să participe la procesul de promovare a 

drepturilor LGBT în Moldova ca şi componentă a drepturilor fundamentale ale omului, ceea 

ce au şi făcut cu îndemn şi plăcere la aplicaţiile practice, întocmind planuri tematice a 

campaniilor informative. 

 Se cere remarcat şi faptul că participanţii seminarului au dat o apreciere înaltă 

logisticii şi condiţiilor în care s-a desfăşurat seminarul, preferând în mod deosebit aplicaţiile 

practice.Ei au mai recomandat pentru organizarea seminarelor ulterioare mai mult timp să se 

acorde discuţiilor şi elaborării strategiei de colaborare a Centrului de informaţii „GenderDoc-

M” cu mijloacele mass-media. 

 

12. Pride-ul „Curcubeul peste Nistru” 

 

Cel de-al şaptelea pride al comunităţii LGBT din Moldova a fost un eveniment 

important care a durat patru zile şi care a atras atenţia aproximativ a 1500 de persoane, ei 

participând la mai multe activităţi ce au avut loc în cadrul programului festivalului şi 

astfel evenimentul a căpătat o importantă rezonanţă politică. În anul curent la pride s-au 

adunat reprezentanţii mai multor ţări din străinătatea apropiată şi depărtată. La festival au 

venit oaspeţi din Ucraina, Rusia, Azerbaijan, Armenia, Georgia, Kazahstan, Kârgâzstan, 

Belorusia, Letonia, Olanda, Suedia, Belgia, Canada şi România. 

       E necesar să remarcăm şi faptul că în acest an pride-ul a fost vizitat de aproximativ 50 

de persoane din ţările Comunităţii Statelor Independente (e vorba de activiştii mişcării LGBT 

şi reprezentanţi ai comunităţii respective). Asta a consolidat legăturile între organizaţiile 

ţărilor spaţiului postsovietic, le-a ajutat să dezvolte o strategie a colaborării pentru anii 

următori. 

 Programul festivalului a inclus următoarele activităţi: 

   Depunerea de flori la monumentul victimelor represiunilor; 

   Recepţia în cinstea împlinirii unui deceniu de activitate a Centrului de informaţii 

„GenderDoc-M”; 

  Ceremonia oficială de deschidere a festivalului „Curcubeul peste Nistru”, oficierea 

parteneriatului a unui cuplu homosexual şi concertul festiv; 

   Ziua combaterii homofobiei (expoziţie de pictură şi fotografie, festivalul filmelor, 

întâlnire cu poetesa rusă Marina Cen, împărtăşania cu păstorul Diane Fisher, etc); 
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   Serata pentru propagarea unui comportament sexual protejat; 

   Ceremonia oficială de închidere a pride-ului; 

   Concursul internaţional al travestiţilor „Miss Flawless Queen – 2008”; 

   Acţiunea publică în susţinerea Legii antidiscriminare şi libertatea exprimării în 

Moldova.. 

        Toate acţiunile pride-ului au fost reflectate pe larg de către jurnaliştii a mai multor 

periodice din Moldova şi de peste hotare. O mare atenţie au acordat festivalului şi 

problemelor comunităţii LGBT în ansamblu canalele de televiziune TV 7, PRO TV, EU TV, 

N4, NIT, posturile de radio HIT FM, Pro FM, „Russkoie radio”, Radio 7, Radio NOVA, 

ziarele „Novoie vremea”, „Flux”, „Trud”, „Argumentî i factî v Moldove”, mass-media 

electronică (www.novopress.md, www.eu-tv.md, www.baza.md, blogurile diferitelor 

organizaţii şi persoane). Mijloacele mass-media de peste hotare care au reflectat evenimentele 

din cadrul pride-ului au fost: www.gay.ru, www.gaynews.ru, www.gayrussia.ru, www.ilga-

europe.org, ILGA Europe Newsletter, revistele pentru gay «Один из нас» (“Unul dintre 

noi”), «Лабрис» (“Labris”) şi altele. 

 O atenţie sporită a opiniei publice, atât în Moldova, cât şi peste hotare a fost 

îndreptată spre acţiunea publică care trebuia să aibă loc la 11 mai. Primăria municipiului 

Chişinău a pus interdicţie pe desfăşurarea ei, încălcând astfel legea despre libertatea 

întrunirilor, în care se menţionează că organizatorul doar pune în cunoştinţă de cauză Primăria 

despre acţiunea viitoare şi nu solicită o autorizare specială din partea ei. „GenderDoc-M” a 

declarat în mod oficial că interdicţia este nelegitimă şi participanţii, cum n-ar fi, oricum vor 

ieşi la acţiunea preconizată. Duminică, la 11 mai, ajungând la locul de destinaţie, acolo de 

unde trebuia dat startul acţiunii în cauză, autobuzul cu participanţi a fost blocat de către 

gloată, după aprecierile observatorilor la vreo 400 de persoane. În special, ei reprezentau 

organizaţiile extremiste religioase şi pe cele profasciste. Necătând la faptul că „GenderDoc-

M” a trimis un demers special la Ministerul afacerilor interne, poliţia nu a acordat ajutor 

persoanelor blocate în autobuz şi nu le-a asigurat participanţilor la pride ieşirea protejată afară 

şi nu a contracarat acţiunile grupurilor agresive. Astfel cu pasivitatea sa a provocat 

escaladarea violenţei şi a creat impresia că totul e permis. Observatorii independenţi au 

constatat chemările la violenţă de tipul: „Nu le permiteţi să plece, bateţi-i pân la moarte”. La 

locul unde se desfăşurau aceste evenimente lipsea ambulanţa. Informaţia primită de la 

observatorii independenţi vorbeşte despre faptul că această contraacţiune a fost pregătită şi 

coordonată de către Serviciul de securitate al ţării. Participanţii la ea au fost aduşi la Chişinău 

din diferite colţuri ale Moldovei. 

 Cam la şase autobuze cu poliţişti se aflau la o sută de metri de la evenimentul în cauză, 

de unde apărătorii ordinii publice urmăreau liniştiţi acţiunile nelegitime ale mulţimii. 

Colaboratorii Centrului de informaţii „GenderDoc-M” care se aflau în autobuz de nouă ori au 

sunat la poliţie la telefonul 902, însă la capătul opus al firului cei solicitaţi rămâneau a fi 

indiferenţi faţă de cele ce se întâmplau, răspunzând că ei sunt la curent cu situaţia, dar nu pot 

face nimic. Doar după ce apărătorii de drept, blocaţi în autobuz, au cedat la cererea 

organizatorilor acţiunii de protest materialele demonstrative, doi bărbaţi (unul din ei s-a 

dovedit a fi deputat în parlamentul ţării) au dat ordin ca autobuzul să fie deblocat. Dar şi după 

asta mulţimea a continuat să-i urmărească pe participanţii acţiunii eşuate, inclusiv la oficiul 

Centrului de informaţii „GenderDoc-M” şi la hotelul „Flowers”. Doar seara târziu situaţia s-a 

normalizat şi oamenii s-au împrăştiat pe la casele lor.  

 

13. Premiera spectacolului „Un taximetrist prea căsătorit”  

 

 Spectacolul „Un taximetrist prea căsătorit” a fost montat în  cadrul celui de-al VII-lea 

Pride. El a devenit unul din evenimentele culturale a căror menire e să spulbere miturile şi 

http://www.novopress.md/
http://www.eu-tv.md/
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stereotipurile persistente în societate referitor la comunitatea LGBT. La câteva zile până la 

premieră a fost organizată o campanie de publicitate în sursele mass-media, au fost editate 

volante de popularizare, flaere şi spoturi video. La momentul actual acest spectacol a intrat în 

repertoriul teatrului şi a obţinut aprecierea spectatorului. 

 

 

C. Programul dezvoltării organizaţionale 
 

Director executiv: Boris Balaneţkii 

Coordonator al programului dezvoltării regionale:  Natalia Esmanciuc 

Contabil: Elena Mitieva 

Manager de oficiu: Cristina Gavriliţă 

Translator: Nadine Chilianu 

 

 Obiectivele programului: 

 Organizarea de traininguri specializate în scopul creşterii profesionale a lucrătorilor şi 

voluntarilor centrului, potrivit necesităţilor lor;  

 Organizarea stagierilor şi vizitelor de familiarizare în organizaţiile amicale pentru 

realizarea unui schimb de experienţă; 

 Cercetări asupra necesităţilor lucrătorilor şi voluntarilor Centrului referitor la creşterea 

lor profesională; 

 Desfăşurarea trainingurilor de instruire pentru lucrătorii şi voluntarii organizaţiei; 

 Organizarea de întâlniri pentru planificarea anuală a activităţii organizaţiei; 

 Evaluarea activităţii personalului şi gradului de satisfacţie a lucrătorilor referitor la 

condiţiile de muncă; 

 Pregătirea rapoartelor anuale a organizaţiei. 

 

Dezvoltarea organizaţională internă  
 

1.  Întâlnirile de lucru ale echipei şi trainingurile în cadrul organizaţiei  

 

 În timp de un an au avut loc trei întâlniri de lucru ale echipei Centrului de informaţii 

„GenderDoc-M” care au influenţat  dezvoltarea în continuare a mişcării LGBT în Moldova. 

Au fost dedicate ele următoarelor probleme: 

  Discutarea viitoarelor propuneri de proiect 

  Dezvoltarea iniţiativelor feminine în cadrul organizaţiei, elaborarea programului 

pentru femei şi includerea ei în programul general al activităţii organizaţiei. 

  Pregătirea şi desfăşurarea Pride-ului 2008 

 Alte subiecte de importanţă vitală pentru comunitatea LGBT s-au discutat la traininguri şi 

întâlniri care au avut loc cu regularitate odată în lună. De regulă, aceste activităţi erau 

consacrate analizei realizărilor de bază ale organizaţiei şi planificării curente, fapt ce ajuta 

lucrătorii şi voluntarii centrului să fie la curent cu evenimentele cele mai importante care au 

loc în organizaţie, comunitate şi societate în ansamblu. Majoritatea întâlnirilor aveau loc într-

o componenţă deplină a lucrătorilor şi voluntarilor centrului, iar, la necesitate, se organizau 

întâlniri în grupuri mai mici.. 
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2. Şedinţa senatului Centrului de informaţii „GenderDoc-M” 

 

 La 20 decembrie 2008 a avut loc următoarea şedinţă a senatului Centrului de informaţii 

„GenderDoc-M”. programul întâlnirii a inclus următoarea agendă a zilei: 

1. Raportul despre activitatea Centrului în anul 2008 

2. Informaţii referitor la rezultatele auditului internaţional  privind activitatea 

organizaţiei. 

3.  Planul de lucru pentru anul 2009. 

4. Informaţia referitor la schimbările în structura organizaţiei pentru asigurarea 

dezvoltării ei ulterioare. 

5. Despre introducerea de schimbări în statutul organizaţiei. 

6. Despre şedinţa de dare de seamă şi alegeri a membrilor organizaţei şi despre 

componenţa noului Senat şi preşedintele său. 

7. Diverse: cotizaţiile de membru, primirea noilor membri în organizaţie. 

 La momentele-cheie a agendei s-a referit în luarea sa de cuvânt directorul executiv al 

Centrului de informaţii Boris Balaneţkii. După audierea raportului de dare de seamă s-au luat 

următoarele decizii: 

1.  A evalua activitatea Centrului în anul 2008 ca fiind una satisfăcătoare. 

2.  Raportul privind rezultatele auditului internaţional să fie făcut public pe site-ul 

www.gay.md în trei limbi. 

3. A aproba planul de activitate pentru anul 2009. 

 Membrii organizaţiei au căzut de acord cu schimbările propuse în structura şi statutul 

Centrului. Au discutat şi despre noua componenţă a senatului şi, de asemenea, au luat decizia 

unanimă de a înainta la alegeri candidatura d-lui Marcicov Alexei  în calitate de preşedinte al 

organizaţiei pentru următorii doi ani.  

 

3.  Adunarea generală a membrilor organizaţiei 

 

 Adunarea generală a membrilor organizaţiei „GenderDoc-M” a avut loc în luna 

decembrie 2008. La adunare au fost prezenţi 18 membri ai organizaţiei. Zece membri au 

absentat, din ei patru şi-au delegat voturile. 

  Programul Adunării generale a avut următoarea agendă de lucru: 

 Raportul despre activitatea Centrului în 2008. 

 Despre rezultatele auditului internaţional referitor la activitatea organizaţiei. 

 Planul activităţii Centrului pentru anul 2009. 

 Despre schimbările în structura organizaţiei în vederea asigurării dezvoltării ei în 

continuare. 

 Referitor la introducerea de schimbări în statutul organizaţiei. 

 Alegerea noului Senat şi a preşedintelui Senatului. 

 Noul Senat, ales la Adunarea generală, e format din şapte membri.  

 

4.  Publicarea raportului anual al organizaţiei 

 

 În 2008 directorul executiv a lucrat asupra întocmirii raportului anual (descriptiv şi 

financiar). În el a fost inclusă toată informaţia legată de activitatea organizaţiei în anul de 

referinţă. Versiunea electronică a raportului a fost amplasată pe respectivele pagini ale web-

site-ului organizaţiei şi, de asemenea, a fost editată într-o cărţulie aparte la tipografie. 

 

 

http://www.gay.md/
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5.  Participarea colaboratorilor şi voluntarilor Centrului „GenderDoc-M” la traininguri, 

stagieri, seminare şi conferinţe  

 

5.1  Participarea la seminarul pentru outreacheri în Crimeea  

 

 În august 2008 doi colaboratori ai organizaţiei (asistentul programului „Sănătate” şi 

un voluntar outreach) au luat parte la un seminar de 10 zile „Dezvoltarea activităţii de 

outreach în spaţiul post-sovietic”, care s-a desfăşurat în localitatea Simeiz (Crimeea). 

Seminarul a fost organizat în cadrul proiectului PRECIS. Ca loc al desfăşurării seminarului a 

fost ales litoralul respectiv al Mării Negre, baza de odihnă şi agrement care a fost îndrăgită în 

mod special de gay încă de pe timpurile URSS. Acolo participanţii la seminar au putut în mod 

practic să aplice în practică cunoştinţele achiziţionate pe loc. Seminarul a fost facilitat de 

experţii din organizaţia neguvernamentală „Tanadgoma” şi ONG-ul ucrainean „LiGA” cu 

participarea Centrului de informaţii „GenderDoc-M” în calitate de partener regional la 

proiectul PRECIS. Seminarul dat a contribuit la sporirea eficacităţii activităţii de outreach în 

Moldova. 

 

5.2  Seminare pentru colaboratorii Centrului de informaţii „GenderDoc-M” 

„Prevenirea sindromului „arderii”  

 

 La începutul lunii martie pentru colaboratorii Centrului de informaţii „GenderDoc-M” 

a fost organizat un seminar de trei zile în vederea prevenirii sindromului „arderii” şi sporirea 

eficacităţii activităţii lor de serviciu. Această măsură a fost planificată după evaluarea 

motivaţiei interioare a colaboratorilor  centrului şi gradul lor de satisfacţie vis-a-vis de 

atribuţiile de serviciu. Sesiunile seminarului au fost facilitate de către psihologul Centrului 

Svetlana Clivadă. Programul de activităţi a inclus următoarele chestiuni: 

- Descrierea obligaţiunilor de serviciu ale colaboratorilor, familiarizarea reciprocă cu 

ele; 

- Structura comunicării în interiorul organizaţiei; 

- Cum să spui un „NU” pozitiv; 

- Cum să-ţi proiectezi acţiunile pentru ca ziua de lucru să fie mai eficientă. 

 Lecţiile practice s-au organizat în grupuri mai mari şi mai mici. Colegii de serviciu au 

avut posibilitatea să discute cele mai diferite probleme care apar în procesul de pregătire şi 

desfăşurare a oricăror activităţi. Unele subiecte incluse în seminar se discutau în formă de 

brainstorming (furtună în creier), spre exemplu, problema referitor la calitatea lucrului 

fiecărui colaborator în parte şi a organizaţiei în ansamblu şi despre modalităţile de sporire a 

acestei calităţi. Seminarul s-a soldat cu un rezultat pozitiv, ceea ce mai apoi a avut un impact 

sesizabil în activitatea organizaţiei. El a contribuit la îmbunătăţirea comunicării între 

colaboratorii Centrului, la descoperirea rezervelor fiecăruia dintre ei şi a problemelor ascunse 

care imediat se puneau în discuţie şi, astfel, se identificau modalităţile eficiente de rezolvare a 

lor. 

 În afară de asta, toţi colaboratorii Centrului au ajuns la o concluzie comună că astfel de 

măsuri trebuie organizate măcar odată în jumătate de an. 

 

5.3  Participarea la seminarul referitor la consultarea şi testarea benevolă 

 

 În luna martie a anului 2008 doi colaboratori ai programului „Sănătatea LGBT” au 

participat la seminarul organizat în cadrul unui program al proiectului PRECIS. El s-a 

desfăşurat într-o formă interactivă cu utilizarea mijloacelor inovative de informare şi 

dezvoltare a deprinderilor practice de bază. Toate tehnicile utilizate în timpul trainingului mai 
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apoi au ajutat participanţii să-şi sporească eficacitatea activităţii pe care-o îndeplinesc în 

organizaţie. 

 În prima zi a trainingului participanţii săi au avut posibilitatea să se cunoască mai 

îndeaproape şi să elaboreze regulile de bază a participării active la discutarea problemelor din 

agendă ( a asculta activ şi a pune întrebări, a nu întrerupe, a stima părerea colegului, trenerul 

putea să oprească discuţia, dacă ea ieşea din cadrul agendei, etc). O atenţie deosebită a fost 

acordată discutării aşteptării şi temerilor participanţilor la training. Asta s-a făcut pentru ca 

problemele discutate să fie apropiate de situaţia reală care s-a creat în organizaţii. Însă 

principalul subiect al acestei zile a devenit întrebarea referitor la formele şi metodele 

ajutorului psihologic. Pentru beneficiarii din comunitatea LGBT. 

A doua zi a fost dedicată etapelor consultării: determinarea problemei şi a obiectivelor, 

psihoterapia pentru atingerea scopurilor; evaluarea noului comportament al clientului, 

determinarea rezultatului în baza căruia problema se consideră rezolvată. 

 A treia zi a trecut în căutarea identificării specificului de lucru cu comunitatea LGBT: 

rezolvarea problemelor legate de coming out şi reacţiilor de răspuns din partea celor de 

alături, rezolvarea problemelor care apar în cuplurile homosexuale şi în relaţiile cu părinţii, 

etc. Toată informaţia propusă participanţilor la training a fost ilustrată cu exemple din viaţă şi 

a fost însoţită de ocupaţii practice. În prima jumătate a zilei participanţii au avut posibilitatea 

să-şi împărtăşească propria experienţă unii altora, ceea ce a ajutat mai bine să se înţeleagă 

tema, iar prin asta să consolideze deprinderile utilizării practice a cunoştinţelor, primite la 

training. 

 Şi încă, în a doua jumătate a zilei a treia de lucru a trainingului participanţii săi au 

făcut cunoştinţă cu specificul asistenţei psihologice pentru persoanele infectate cu HIV. 

Trainingul a fost facilitat de treneri cu experienţă, aleşi în bază de concurs de către 

lucrătorii responsabili ai Centrului de informaţii „GenderDoc-M” şi Asociaţia gay-lor şi 

lesbienelor „COC” (Olanda). 

 

5.4  Participarea la seminarul „Prevenirea HIV/SIDA la locul de muncă”  

 

  În luna septembrie 2008 asistentul programului „Sănătate” Veaceslav Mulear a luat 

parte la un seminar de două zile dedicat lucrului cu personalul diferitelor instituţii şi 

organizaţii în vederea prevenirii HIV/SIDA. 

 În cadrul seminarului s-au discutat diverse probleme, legate de prevenirea infectării cu 

HIV/SIDA la locul de muncă. După seminar Veaceslav Mulear a împărtăşit colaboratorilor 

Centrului de informaţii „GenderDoc-M” cunoştinţele şi deprinderile obţinute.  

 

5.5  Participarea la Europride (Stokholm) 

 

 La începutul lunii august doi reprezentanţi ai „GenderDoc-M” au participat la 

Europride-ul organizat la Stokholm (Suedia). 

            În timpul vizitei ei au avut ocazia să se întâlnească cu reprezentanţii diferitelor 

organizaţii şi să facă schimb cu informaţia de contact şi informaţia despre propria activitate, 

să stabilească legături pentru o potenţială colaborare. 

 Participarea la astfel de evenimente contribuie la creşterea profesională a 

colaboratorilor „GenderDoc-M” şi ajută la preluarea experienţei în organizarea şi desfăşurarea 

acţiunilor publice, inclusiv şi a Pride-urilor în Moldova. Anul curent a apărut posibilitatea să 

le relatăm delegaţilor la Europride despre evenimentele care au avut loc la 11 mai 2008 şi 

despre încălcarea drepturilor comunităţii LGBT din Moldova în ansamblu, să atragem asupra 

lor atenţia organizaţiilor internaţionale. 
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5.6  Stagierea în Olanda (Amsterdam)  

 

  În luna august 2008 Veaceslav Mulear, asistentul programului „Sănătate”, în cadrul 

proiectului PRECIS a făcut o stagiere în Olanda. În conformitate cu programul vizitei 

instructive el împreună cu alţi stagieri din organizaţiile ţărilor CSI a vizitat organizaţiile din 

Olanda care lucrează în domeniul protecţiei sănătăţii şi promovarea drepturilor comunităţii 

LGBT, printre care „COC” (Olanda), Fondul „Schorer” şi „Mama Cash”. Participanţii acestei 

vizite instructive au fost primiţi de responsabili de la Ministerul afacerilor externe olandez, 

care s-au interesat activ de succesele organizaţiilor-partenere ale proiectului PRECIS. 

Cunoştinţele şi informaţiile achiziţionate pe parcursul întâlnirilor în Olanda au jucat un rol 

important în sporirea potenţialului profesional al lui Veaceslav Mulear. 

 

5.7  Participarea la expoziţia organizaţiei „Insight” (Kiev) 

 

 În luna septembrie 2008 trei colaboratori şi preşedintele Centrului de informaţii 

„GenderDoc-M” au fost invitaţi la deschiderea expoziţiei artistice tematice „O altă privire”, 

desfăşurată de organizaţia-partener din Kiev „Insight”. Deşi reprezentanţii Centrului nostru la 

expoziţie au fost doar oaspeţi, cu toate astea, ei au avut posibilitatea să împărtăşească 

colegilor din Kiev experienţa lor de lucru acumulat în domeniul promovării drepturilor 

comunităţii LGBT din Moldova şi, de asemenea, în organizarea şi desfăşurarea activităţilor 

culturale în masă, îndreptate spre sporirea şi consolidarea potenţialului comunităţii.  

 

5.8  Participarea la conferinţa anuală ILGA-Europe (Viena, Austria) 

 

 În luna noiembrie 2008 doi colaboratori (directorul executiv şi coordonatorul 

programului „Lobby şi advocacy”) şi doi membri ai senatului au participat la conferinţa 

anuală a Asociaţiei europene a lesbienelor şi gay-lor „ILGA- Europe”. Activitatea în cadrul 

unui forum atât de reprezentativ de scară internaţională are un rol important în stabilirea 

relaţiilor de parteneriat şi căutarea noilor mijloace pentru noile programe care apar. Acest 

fapt, de asemenea, permite să te afli în centrul acţiunilor care au loc în comunitatea mondială 

LGBT. Fiind membru al asociaţiei, Centrul nostru, adică reprezentanţii săi, au drept de vot la 

alegerea board-ului şi astfel promovează propriile interese la nivel internaţional. Noi, de 

asemenea, am stabilit legături utile cu alţi participanţi la conferinţă, am discutat cu ei planurile 

de viitor cu luarea în consideraţie a faptului că ele pot fi utile în activitatea de nivel local. 

 

6. Evaluarea internă a motivaţiei personalului şi a gradului de satisfacţie vis-a-vis de 

activitate 

 

La finele anului 2007 a fost făcută evaluarea internă a motivaţiei personalului şi a 

gradului de satisfacţie vis-a-vis de propria activitate. Pentru organizarea ei a fost antrenat un 

consultant independent. La început a fost elaborată o anchetă specială, care a fost împărţită în 

trei părţi. În fiecare din aceste părţi a intrat circa douăzeci de întrebări. Lucrătorii organizaţiei 

au răspuns la întrebările legate de datele lor personale, climatul psihosocial din organizaţie şi 

de satisfacţia lor de administraţia şi liderismul în cadrul Centrului „GenderDoc-M” şi, de 

asemenea, şi-au expus doleanţele în legătură cu ceea ce trebuie de făcut pentru îmbunătăţirea 

lucrului fiecăruia şi a organizaţiei în întregime. 

 În cercetare au luat parte 16 persoane care lucrează în cadrul organizaţiei în calitate de 

colaboratori incluşi şi neincluşi în state. În baza rezultatelor cercetării a fost elaborat 

programul de traininguri şi întâlniri motivaţionale pentru anul 2008. 

 



22 

 

Dezvoltarea regională în Moldova 
 

1. Difuzarea materialelor informative în regiuni 

 

 În perioada cuprinsă de raport, lucrătorii Centrului de informaţii „GenderDoc-M” au 

continuat activitatea de difuzare a materialelor informative în rândul diverselor organizaţii şi 

structuri de stat la nivel regional. Distribuţia s-a efectuat, în primul rând, pe adresele 

instituţiilor medicale de stat şi comerciale, a diferitelor ONG-uri, care prestează activitate la 

nivel regional, la nivel de universităţi, de organe mass-media republicane şi, de asemenea, 

organelor de putere locală, ministerelor şi altor instituţii guvernamentale, prezidenturii şi 

parlamentului Republicii Moldova. 

 

2. Lucrul cu grupurile de iniţiativă la nivel regional 

 

  În anul 2008 „GenderDoc-M” ţinea legătură cu două grupuri de iniţiativă, create în 

Transnistria şi Bălţi, care şi-au exprimat dorinţa să lucreze cu MSM şi LGBT în regiunile lor. 

Lucrătorii centrului le-au acordat ajutor în elaborarea propunerilor de proiect, i-au asigurat cu 

literatura corespunzătoare, i-au consultat în mod sistematic în chestiunile de dezvoltare 

organizaţională, de acordare a ajutorului concret reprezentanţilor comunităţii LGBT, inclusiv 

şi în domeniul profilaxiei HIV/SIDA şi organizarea activităţilor de outreach. 

 

 

Dezvoltarea regională în ţările CSI 
 

1. Întâlnirea reprezentanţilor Centrului de informaţii „GenderDoc-M” cu 

coordonatorii COC 

 

  În perioada 8 – 10 februarie la Chişinău a avut loc întâlnirea coordonatorilor 

proiectului PRECIS. La ea din partea Asociaţiei gay-lor şi lesbienelor COC (Olanda) au 

asistat Arjos Vendrig şi Lars Mokveld, iar Centrul de informaţii „GenderDoc-M” a fost 

reprezentat de Boris Balaneţkii, Alexei Marcicov şi Dana Cotici. În agenda întâlnirii au 

figurat următoarele chestiuni: 

 Prezentarea de către coordonatorii proiectului din partea COC (Olanda) a noii structuri 

de administrare a proiectului; 

 Implicarea „GenderDoc-M” în calitate de partener regional în noua structură de 

administrare; 

  Informaţia referitor la lucrul cu grupurile de iniţiativă (cererile de proiect a grupurilor 

de iniţiativă şi partenerilor naţionali din Armenia şi Azerbaijan); 

  Analiza problemelor de ordin general de care se ciocnesc în activitatea lor partenerii 

naţionali din ţările caucaziene; 

  Pregătirea pentru întâlnirea echipei de lucru şi a consiliului coordonator al proiectului 

de la Istambul (sistemul de raportare, monitoringul în cadrul proiectului) . 

  La întâlnire s-au discutat posibilele schimbări în structura de administrare a 

proiectului. Vorba a fost despre împărţirea responsabilităţilor între partenerii principali ai 

proiectului COC (Olanda) şi Centrul de informaţii „GenderDoc-M”. Un moment important al 

întâlnirii l-a constituit discutarea procedurilor financiare în cadrul proiectului. Momentul s-a 

produs din cauza dificultăţilor legate de transferul mijloacelor financiare, dificultăţi cu care se 

confruntă partenerii naţionali şi căile de rezolvare a problemei date. Pe parcursul discuţiei s-a 

expus propunerea referitor la delegarea misiunii de mediere Centrului de informaţii 

„GenderDoc-M” 
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 O altă întrebare importantă care s-a discutat la întâlnire a fost activitatea grupurilor de 

iniţiativă. Mai întâi de toate, s-a vorbit despre numărul posibil a grupurilor de iniţiativă şi, de 

asemenea, a ţărilor în care ele pot fi create. Un subiect nu mai puţin important l-a constituit 

dezvoltarea mişcării LGBT în Caucaz. Alexei, în calitate de coordonator, lucrând în ţările din 

regiunea Caucazului, a prezentat informaţia referitor la situaţia creată în fiecare din cele trei 

organizaţii şi, de asemenea, recomandări pentru îmbunătăţirea lucrului lor în anul 2008. 

  În corespundere cu deciziile luate la întâlnire, Centrul de informaţii „GenderDoc-M” 

trebuia să organizeze consultaţii cu membrii Senatului, să raporteze despre rezultatele 

întâlnirii şi schimbările adoptate în structura de administrare a proiectului, să discute 

posibilităţile şi eventualele dificultăţi cu care se va confrunta organizaţia în calitate de 

partener regional în legătură cu  noua repartizare a  obligaţiunilor între COC (Olanda) şi 

„GenderDoc-M”. 

 Participanţii la întâlnire au analizat şi agenda de lucru a ulterioarelor evenimente – 

şedinţa echipei de lucru şi a consiliului coordonator al proiectului care urmau să aibă loc la 

Istambul, au repartizat obligaţiunile de pregătire a acestor două activităţi. 

  

2.  Lucrul asupra noului format al rapoartelor în cadrul proiectului 

 

  În luna februarie coordonatorul proiectului din partea Centrului de informaţii 

„GenderDoc-M” Boris Balaneţkii a participat în elaborarea noului format al rapoartelor în 

cadrul proiectului. Ideea noului format a constat în faptul transformării sistemului de 

monitorizare ca parte a rapoartelor în cadrul proiectului. Iar evaluarea  dezvoltării 

organizaţiilor trebuie să se facă în baza realizărilor obţinute în decursul realizării direcţiilor de 

bază ale proiectului şi îndeplinirea activităţilor concrete în cadrul cererilor de proiect primite. 

Trebuie să remarcăm că noua formă de raport s-a elaborat pe baza formatului deja existent 

pentru rapoarte şi pentru sistemul de monitorizare în acţiune. Varianta de ciornă a formatului 

va fi prezentat pentru analiză organizaţiilor partenere la următoarea şedinţă a consiliului 

coordonator al proiectului. 

 

3.  Participarea la cea de-a IV-a întâlnire a consiliului coordonator al proiectului şi 

a echipei de lucru 

  

  Patru reprezentanţi ai Centrului de informaţii „GenderDoc-M” au participat la 

următoarea întâlnire a consiliului coordonator al proiectului şi echipei de lucru care a avut loc 

la Istambul în perioada 24 februarie – 1 martie 2008. 

La şedinţa echipei de lucru s-au discutat următoarele chestiuni: 

 Realizările fundamentale ale partenerilor naţionali şi greutăţile de care s-au ciocnit în 

2007, evaluarea activităţii lor în cadrul proiectului; 

 Noua structură de administrare în cadrul proiectului PRECIS; 

 Programul trainingurilor regionale şi planul de lucru pentru anul 2008 în ansamblu; 

 Rapoartele anuale ale partenerilor naţionali; 

 Colaborarea organizaţiilor partenere în cadrul proiectului; 

 Chestiunile financiare ale proiectului (revederea bugetului); 

 Noul sistem de rapoarte în cadrul proiectului, incluzând şi sistemul de monitorizare. 

Agenda zilei pentru  activitatea consiliului coordonator al proiectului; 

 Activităţile pentru crearea echipei; 

 Practicile pozitive adoptate de către partenerii naţionali în decursul a doi ani de lucru 

în cadrul proiectului; 

 Noua structură a administrării proiectului; 



24 

 

  Activităţile de avocaţie şi ghidul pentru activitatea în domeniul avocaţiei drepturilor 

comunităţii LGBT; 

 Pregătirea de participarea la conferinţa regională în problemele HIV / SIDA la 

Moscova; 

 Noul format al rapoartelor în cadrul proiectului, incluzând sistemul monitorizării; 

 Includerea problemelor de gender în cadrul proiectului PRECIS. 

 

         Pentru ca întâlnirile în cadrul consiliului coordonator al proiectului să devină mai 

eficiente şi mai puţin extenuante s-a luat decizia de a schimba forma de lucru în cadrul lor. 

Astfel, pentru dezbaterea unor chestiuni aparte din agenda zilei şi elaborarea unor proiecte de 

hotărâri au fost organizate grupuri de lucru speciale, iar în calitate de facilitatori au fost 

reprezentanţii partenerilor regionali. În afară de asta, reprezentanţilor organizaţiilor naţionale 

partenere li s-a rezervat timp pentru discuţii bilaterale pentru chestiuni deosebit de complicate, 

aşa-numitele probleme fierbinţi din agenda zilei. Rezultatele discuţiilor mai apoi erau propuse 

pentru analiză la adunarea generală a participanţilor la consiliul coordonator al proiectului şi 

în baza lor se luau decizii. Ca rezultat, a sporit rolul partenerilor naţionali în luarea deciziilor, 

care, la rândul lor, au început să fie în concordanţă cu necesităţile participanţilor principali din 

cadrul proiectului şi a comunităţii LGBT în ansamblu. 

  În cadrul activităţilor preconizate au avut loc întâlnirile participanţilor la PTF cu 

lucrătorii şi voluntarii organizaţiei locale „Lamda – Istambul”, în cadrul cărora s-a produs un 

schimb de experienţă şi de cunoaştere a activităţii a organizaţiilor a căror reprezentanţi au fost 

prezenţi aici. Mai apoi, toţi în comun au mers la o excursie prin Istambul, ghizi au devenit cei 

mai vechi membri ai organizaţiei date. Ei ne-au purtat prin cele mai memorabile locuri ale 

oraşului, legate şi de istoria dezvoltării mişcării LGBT din Turcia. 

 

4. Selecţia trenerilor pentru seminarul „Consultarea şi testarea benevolă” 

 

 Coordonatorul regional al proiectului din partea Centrului de informaţii „GenderDoc-

M” Boris Balaneţkii a participat la selectarea trenerilor pentru seminarul „Consultarea şi 

testarea benevolă”. Luând în consideraţie doleanţele organizaţiilor – parteneri naţionali, a fost 

luată decizia de a căuta treneri versaţi în chestiunile de consultare în problemele HIV /SIDA, 

care cunosc nu din auzite situaţia creată în ţările CSI şi au o experienţă bogată de lucru în 

regiunea dată. 

 Centrul de informaţii „GenderDoc-M” un timp îndelungat colaborează cu un specialist 

care lucrează în domeniul profilaxiei HIV /SIDA mai bine de 20 de ani. E vorba de Ecaterina 

Rotaru. După consultaţiile cu lucrătorii responsabili din cadrul Asociaţiei gay-lor şi 

lesbienelor „COC – Olanda” dumneaei a fost aleasă în calitate de trener de bază. Mai apoi, la 

propunerea Ecaterinei Rotaru, în planul de lucru a trainingului a fost inclusă şi aşa-numita 

„Parte introductivă”, conţinând noţiuni generale referitor la consultare. După ce s-a convenit 

iarăşi cu colaboratorii „COC – Olanda” ca al doilea trener a fost ales psihologul  Centrului de 

informaţii „GenderDoc-M” Svetlana Clivadă. 

 Coordonatorul proiectului Boris Balaneţkii a asigurat într-o mare măsură legătura 

reprezentanţilor „COC – Olanda” cu trenerii şi în comun ei au întocmit programul 

trainingului. La finele acestei activităţi Boris Balaneţkii a continuat să contacteze trenerii până 

când ei n-au prezentat rapoartele referitor la lucrul făcut şi nu au întocmit documentul final 

pentru „COC – Olanda” în limba engleză. 

 

5.  Stagierea pentru organizaţiile – PN la Centrul de informaţii „GenderDoc-M” 
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 La începutul lunii mai la Centrul de informaţii „GenderDoc-M” a fost organizată 

stagierea pentru reprezentanţii organizaţiilor – parteneri naţionali (câte doi oameni din partea 

fiecărei organizaţii). Programul stagierii a fost întocmită de către organizatori luând în 

consideraţie necesităţile participanţilor. Stagiarii s-au familiarizat cu practica de lucru a 

Centrului de informaţii „GenderDoc-M”, au participat la discutarea unor chestiuni importante 

pentru dezvoltarea oricărei organizaţii ca: 

 Funcţionarea administrativă a ONG-ului; 

 Documentele de bază ale ONG-ului (statutul, planurile strategice şi curente, cartea 

lucrătorului, politica de voluntariat, codul etic, etc); 

 Pregătirea şi desfăşurarea activităţilor publice (conferinţa de presă, conferinţa, 

măsurile cultural-sportive, acţiunile publice, etc.); 

  Foarte important a fost momentul că stagierea a coincis cu desfăşurarea pride-ului 

2008, de aceea stagiarii au putut să participe nemijlocit în organizarea şi desfăşurarea unor 

evenimente ale festivalului. Fiecare participant a avut misiunea sa concretă, ceea ce, 

indiscutabil, a fost o bună practică care în orice timp poate fi utilizată în activitatea propriei 

organizaţii. 

  Practic toţi stagiarii au fost de acord să participe la acţiunea publică care trebuia să 

aibă loc la 11 mai. Însă evenimentele declanşate în jurul autobuzului cu manifestanţi nu le-au 

permis s-o facă – acţiunea a fost zădărnicită de gloata agresivă de homofobi. Cu toate astea, 

cu propria participare, ei şi-au demonstrat solidaritatea cu lucrătorii şi voluntarii Centrului de 

informaţii „GenderDoc-M” şi au susţinut moral întreaga comunitate LGBT din Moldova. Iar 

acţiunile colaboratorilor Centrului care au urmat, inclusiv şi conlucrarea cu alte organizaţii din 

domeniul apărării drepturilor omului în vederea organizării conferinţei de presă, întocmirea 

comunicatului de presă, legătura permanentă cu misiunile diplomatice, cu organizaţiile locale 

şi de peste hotare din domeniul drepturilor omului au ajutat stagiarii să obţină o experienţă 

bogată în domeniul avocaţiei şi promovării drepturilor comunităţii LGBT. 

 Şi încă, fiecare participant al stagierii a avut tema sa de acasă – să pregătească o 

prezentare a propriei organizaţii, care ar deveni o parte a discursului fiecăriuia în cadrul 

Conferinţei internaţionale, inclusă în programul pride-ului. 

 Majoritatea participanţilor la stagiere au avut posibilitatea să se întâlnească cu ziariştii 

şi să ofere şi interviuri. Impresiile şi părerile lor s-au făcut auzite în cadrul programelor 

posturilor de radio şi canalelor de televiziune din Moldova, au fost publicate atât în presa 

locală, cât şi în revista „Zerkalo”. 

 

6. Vizitele de lucru pe la organizaţii a partenerilor naţionali 

 

  În anul 2008 au avut loc zece vizite de lucru la partenerii naţionali. În fiecare dintre 

ele au participat câte un reprezentant de la „COC – Olanda” şi câte unul de la „GenderDoc-

M”. Principalele subiecte de discuţie au devenit următoarele: 

  Monitorizarea dezvoltării direcţiilor de bază ale activităţii organizaţiei, realizările şi 

eşecurile în cadrul şi în afara proiectului; 

 Întâlniri cu lucrătorii şi voluntarii, cu membrii comunităţii; 

 Analiza planurilor curente şi de perspectivă; 

 Întâlniri cu organizaţiile partenere, misiunile internaţionale, organizaţiile donatoare 

care îşi desfăşoară activitatea în ţară (organizaţiile care activează în domeniul 

drepturilor omului şi profilaxiei HIV / SIDA); 

 În Kazahstan a apărut posibilitatea să ne cunoaştem cu organizaţiile care, în 

perspectivă, pot să devină partenerele noastre în cadrul proiectului PRECIS; 

 Întâlniri cu reprezentanţii grupurilor de iniţiativă la care s-au discutat propunerile lor 

de proiect. 
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 Aceste vizite au contribuit la o mai bună înţelegere a activităţii organizaţiilor, la 

evaluarea relaţiilor lor cu comunitatea, şi, în acelaşi timp, pentru a le acorda ajutor în 

dezvoltarea activităţii lor în cadrul proiectului. În afară de asta, ele au servit ca o posibilitate 

excelentă pentru întâlniri cu alţi donatori care susţin ONG-urile locale, stabilirea cu ele a unor 

contacte permanente, discutarea domeniilor de finanţare. Asta a fost necesar pentru ca mai 

apoi să se evite dedublarea în lucru şi diversele încălcări a disciplinei financiare în organizaţii. 

 Din păcate, astfel de încălcări au avut loc. Astfel, în timpul vizitei la organizaţia 

neguvernamentală „Adali” din Kazahstan am fost nevoiţi să expunem pretenţii referitor la 

lipsa unui plan definitivat de activitate, netransparenţă în cheltuirea mijloacelor financiare, au 

mai fost şi alte observaţii. În rezultat, administraţiei ONG-ului au fost făcute recomandările 

respective şi stabiliţi termenii pentru monitorizarea repetată. Însă procesul de activitate în 

organizaţie nu s-a ameliorat şi, ca rezultat, din „Adali” a plecat grupul de fetele, creînd 

organizaţia lor „Amulet”, a cărei scop îl constituie promovarea drepturilor comunităţii LGBT. 

 În conformitate cu planul propus, în lunile iulie şi septembrie au avut loc vizitele de 

monitorizare repetate în Kazahstan. De astă dată curatorii ţărilor din partea COC şi 

„GenderDoc-M” au avut consultări cu experţii locali, care i-au oferit susţinere organizaţiei 

„Adali” să corecteze greşelile comise de conducătorii organizaţiei, au dat o apreciere situaţiei 

create şi au luat decizia referitor la continuarea conlucrării cu ambele ONG-uri („Adali” şi 

„Amulet”). Ambelor organizaţii li s-a oferit un termen de încercare în decursul căruia ele, în 

conformitate cu recomandările primite au urmat să-şi îmbunătăţească propria activitate. Cât 

despre „Adali”, în apropiata jumătate de an, urma să aibă loc schimbări radicale în 

democratizarea şi transparenţa administraţiei şi în activitatea propriu-zisă, iar în cazul 

organizaţiei „Amulet” a trebuit să se demonstreze exact în aceeaşi perioadă de timp că ei pot 

să lucreze în calitate de organizaţie independentă. 

 

7. Dezvoltarea web-site-ului oficial al proiectului 

 

 În decursul întregii perioadei de raport din partea partenerilor naţionali s-a adunat 

informaţia despre activitatea lor în cadrul proiectului şi ea era imediat amplasată pe site-ul 

proiectului. Anul curent în cadrul echipei de lucru şi a consiliului coordonator al proiectului s-

a discutat conţinutul de bază a paginii web, după care ea a fost reînnoită. Însă, necătând la 

aceasta, trebuie menţionat faptul că materialele se prezentau în mod neregulat, de aceea 

înnoirea site-ului se făcea foarte lent, el a încetat a mai fi un mijloc operativ de informare 

pentru participanţii proiectului şi n-a devenit nici o sursă de experienţă performantă de lucru. 

 În luna decembrie 2008 în cadrul echipei de lucru s-a adoptat decizia referitor la 

revederea concepţiei site-ului. Echipa a recomandat transformarea sa în unul şi mai 

funcţional, şi mai informativ. A fost stabilit un termen de încheiere a lucrului: el a coincis cu 

finisarea proiectului PRECIS. Misiunea de a moderniza site-ul s-au angajat s-o îndeplinească 

coordonatorul proiectului din partea Centrului de informaţii „GenderDoc-M” Boris Balaneţkii  

şi membrul Senatului centrului Mariana Ţurcan. Ei au preconizat să prezinte participanţilor la 

PTF propunerile lor către luna februarie 2009. 

 

8.  Trainingul «Solution focus brief therapy» 

 

 Centrul de informaţii „GenderDoc-M”, în calitate de partener regional,  e responsabil 

de organizarea trainingurilor regionale, axate pe necesităţile partenerilor naţionali. Unul din 

trainingurile specializate, planificate pentru anul 2008 a fost dedicat problemelor psihologice 

în lucrul cu comunitatea LGBT, el a purtat genericul „Solution focus brief therapy”. De 

organizarea trainingului s-au ocupat colaboratorii „GenderDoc-M”. Doi treneri care au lucrat 

cu grupul de participanţi format din 14 persoane, de asemenea din Moldova, au fost Svetlana 
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Clivadă, psihologul „GenderDoc-M” şi Svetlana Rusnac – expertul Universităţii Libere 

Internaţionale din Moldova. Ambii treneri dispun de o bogată experienţă de lucru în 

rezolvarea problemelor psihologice, care poate fi folosită în raport cu diverse grupuri 

socialmente vulnerabile. Conform rezultatelor  evaluării trainingului se poate de făcut 

concluzia că el a plăcut tuturor participanţilor şi ei l-au considerat ca fiind unul foarte 

important şi util pentru viitoarea lor activitate cu beneficiarii. 

 

9. Întâlnirile  EC (echipei de conducere a proiectului) 

 

9.1  În perioada 27 – 28 iunie a avut loc întâlnirea  EC la Chişinău. 

 La întâlnire au asistat din partea COC (Olanda) Lars Mokveld şi Johem Boinderman, 

din partea „GenderDoc-M” Boris Balaneţkii, Alexei Marcicov, Dana Cotici, Natalia 

Esmanciuc, de la ILGA-Europe Aija Salo. 

 La întâlnirea EC s-au discutat următoarele chestiuni: 

 Privire generală asupra deciziilor luate în cadrul PTF-ului; 

 Reorganizarea în administrarea proiectului PRECIS (înnoirea şi repartizarea exactă a 

sarcinilor şi obligaţiunilor între parteneri); 

 Noul format de raport în cadrul proiectului; 

 Discutarea momentelor noi în activitatea PN şi GI în anul 2008: realizări, probleme şi 

perspective; 

 Chestiunile finanţării cererilor de proiect pentru anii 2008, 2009 şi 2010; 

  Latura informativă a proiectului (web-site-ul şi bucletul proiectului); 

 Discutarea planului de activitate a următoarei şedinţe PTF de la Viena. 

 

Deciziile aprobate la întâlnirea EC: 

 

-  Programul PTF-ului care va avea loc în luna octombrie trebuie să fie elaborată de 

către partenerii naţionali şi convenită cu „GenderDoc-M”, COC, ILGA-Europe; 

- Noul format al raportului va fi revăzut, reieşind din propunerile expuse la întâlnirea 

EC şi urma să fie trimis partenerilor naţionali până la 5 iulie; 

- Trainingurile în vederea promovării şi avocaţiei, în măsura posibilităţii, trebuie 

desfăşurate în toate organizaţiile – parteneri naţionali; 

- Criteriile pentru includerea noilor parteneri naţionali trebuie să fie elaborate până la 

sfârşitul lunii august, anul curent, pentru ca ele să fie aplicate începând cu anul 2009; 

-  Din partea MT şi PTF trebuie să se acorde mai multă atenţie rezolvării conflictelor 

interne care apar în cadrul ONG-urilor ucrainene „LiGA” şi „Insight” ; 

- În timpul vizitei de lucru care urmează a fi întreprinsă la organizaţia „Adali” 

coordonatorul ţării respective trebuie să acorde o atenţie deosebită la dezvoltarea 

organizaţională şi la schimbările care au survenit în cadrul ei după monitorizarea din 

luna aprilie şi recomandările făcute la moment; 

- Centrul de informaţii „GenderDoc-M” nu va mai fi responsabil de operaţiunile 

financiare din cadrul organizaţiilor – parteneri naţionali. 

 

9.2 În perioada 1-2 decembrie a avut loc întâlnirrea EC la Bruxelles  

 

  La întâlnirea EC au participat: din partea COC (Olanda) Arjos Vendrig, Renate 

Hartman şi Johem Boiderman, de la „GenderDoc-M” Boris Balaneţkii, Alexei Marcicov, 

Dana Cotici, Natalia Esmanciuc, de la ILGA-Europe Beth Fernandes, Maxim Anmeghichean 

(în cadrul unor sesiuni). 
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  Scopul principal al acestei întâlniri l-a constituit evaluarea lucrului făcut în anul 2008 

şi convenirea asupra planului de activităţi pentru anul 2009. La întâlnire s-au discutat şi alte 

chestiuni: 

 Referitor la repartizarea rolurilor în EC între cei trei parteneri regionali: ILGA-Europe, 

COC-Olanda, „GenderDoc-M”; 

  Informaţia din partea unui consultant independent referitor la evaluarea lucrului făcut 

în cadrul proiectului PRECIS în primii trei ani; 

 Analiza planurilor de activitate a partenerilor naţionali pentru anul 2009; 

 Referitor la dificultăţile în interacţiunea şi comunicarea partenerilor proiectului. 

 Deciziile luate la întâlnirea EC: 

- Coordonatorii ţărilor din partea „GenderDoc-M” urmează să rezolve în continuare şi 

problemele de ordin financiar a partenerilor naţionali, iar deciziile luate să fie doar 

coordonate cu COC; 

- COC va întocmi planul de lucru şi orarul activităţilor pentru anul 2009, 

-  „GenderDoc-M” va recepta propunerile de proiect din partea partenerilor naţionali şi 

le va trimite la COC pentru analiză; 

- Vizitele de lucru la organizaţiile – parteneri naţionali trebuie să aibă loc nu mai rar de 

două ori pe an. Asta e necesar pentru a întocmi o imagine de ansamblu a situaţiei în 

organizaţiile partenerilor noştri din ţările CSI; 

- E necesară să se facă descrierea deplină şi clară a procesului de dezvoltare şi 

funcţionare a web-site-ului proiectului, planul de activităţi în vederea modernizării 

site-ului să fie discutat cu partenerii naţionali şi prezentat la aprobarea PTF-ului.  

 

10. Trainingurile în vederea sporirii potenţialului organizaţiei 

 

10.1 Elaborarea conceptului trainingului  

 

 Cu mai mult timp înainte de training organizaţiilor-parteneri naţionali le-a fost trimisă 

ancheta pentru evaluarea necesităţilor legate de sporirea potenţialului lor. Bazându-se pe 

opiniile expuse în timpul chestionării, doi treneri din partea Centrului de informaţii 

„GenderDoc-M” au elaborat concepţia şi programul trainingului. Ţinând cont de doleanţele 

partenerilor naţionali de a îmbunătăţi lucrul cu persoanele transgender, asociaţia europeană 

ILGA-Europe a recomandat în calitate de trener pe Jane Thomas din Germania. Toţi trenerii 

s-au dovedit a fi profesionişti în domeniul lor, posedând destule informaţii şi deprinderi 

pentru a realiza programul trainingului în volum deplin. 

 

10.2  Organizarea trainingului  

  Trainingul la care în calitate de treneri au fost Svetlana Clivadă, Natalia Esmanciuc şi 

Jane Thomas a fost organizat la Chişinău. La el s-au discutat următoarele subiecte: 

  Lucrul cu grupurile LGBT: specificul şi dificultăţile în activitate, specificul naţional; 

 Особенности работы с родителями ЛГБТ; 

 Lucrul cu persoanele de vârsta a treia: necesităţi specifice, schimb de experienţă; 

 Problemele transgenderilor: specificul lucrului la nivel naţional, experienţa 

internaţională; 

 Sindromul „arderii” şi prevenirea lui în ONG-uri. 

 Traininguri similare permit participanţilor la ele să-şi sporească potenţialul necesar în 

activitatea de zi cu zi, dar şi să elaboreze în timpul discuţiilor  o opinie unanimă vis-a-vis de 

problemele contradictorii. 
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 Toţi participanţii la training au fost invitaţi şi au participat la deschiderea noului oficiu 

al Centrului de informaţii „GenderDoc-M”. Acest fapt, negreşit, a devenit unul din exemplele 

care sporesc activismul în lucru. 

 

 

D. Programul dezvoltării activismului feminin 
 

Coordonator al programului:  Anastasia Danilova 
 

Obiectivele programului:  

 

 Oferirea comunităţii LB a informaţiei prin intermediul publicării revistei „Tema” şi 

înnoirea permanentă a web-site-ului; 

 Consolidarea comunităţii LB din Moldova şi implicarea lesbienelor şi bisexualelor în 

activitatea Centrului de informaţii „GenderDoc-M” . 

 

1.  Editarea revistei „Tema” 

 

 În decursul anului în cadrul programului femei au ieşit patru numere ale revistei 

„Tema”: în martie, iunie, octombrie 2008 şi în ianuarie 2009.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Ediţiile se pregătesc de tipar de o echipă formată din şapte persoane care lucrează asupra 

conţinutului şi designului revistei. O mare parte din materiale sunt trimise la redacţie de 

beneficiari şi cititorii ei. În anul curent în revista „Tema” şi-au găsit reflectarea următoarele 

rubrici: 

 Scrisori şi articole din partea beneficiarilor; 

 Interviuri cu membrii comunităţii, istorii din vieţile lor; 

 Articole referitor la sănătatea feminină fizică şi sexuală; 

 Articole ştiinţifice şi publicistice; 

 Interviu cu Marina Cen – o poetesă şi pictoriţă rusă; 

 Ultimele noutăţi despre evenimentele curente din ţară şi de peste hotare; 

 Activităţile pride-ului (articolele includeau diferite puncte de vedere ale beneficiarilor 

asupra măsurilor organizate în cadrul programului pride-ului); 

 Anunţuri referitor la diverse servicii oferite de către Centrul de informaţii 

„GenderDoc-M” şi alte organizaţii amicale pentru LGBT; 

 Articole scrise de beneficiari despre viaţa LB în ţările CSI; 

 Articole referitor la necesitatea adoptării Legii antidiscriminare şi importanţa sa pentru 

comunitatea LB; 

  Articole despre drepturile părinţilor lesbienelor, gay-lor şi bisexualilor în diferite ţări; 

 Sfaturi practice pentru cititori referitor la perfectarea actelor pentru angajarea în 

câmpul muncii; 

Revista pentru femei constituie un important instrument de informare şi lărgire a 

posibilităţilor  comunităţii LB. Ea se distribuie gratis în rândurile comunităţii LB la diferite 

activităţi organizate în cadrul programului pentru femei.  

În anul curent, potrivit opiniei mai multor reprezentanţi ai comunităţii, revista 

respectivă se bucură de popularitate nu numai la lesbiene, dar şi la gay. În al 13-lea număr a 

fost publicat un articol al cărui autor este un gay..  

 Toate articolele se publică în limbile română şi rusă. Începând cu anul curent, am 

început a publica articole şi în limba engleză. Asupra lor lucrează echipa de femei a Centrului 

„GenderDoc-M”, unii beneficiari şi voluntari. Tirajul fiecărei ediţii constituie 500 de 
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exemplare şi acest număr deocamdată e suficient pentru acoperirea publicului feminin cititor 

în capitala ţării şi la nivel regional. 

 La momentul de faţă „Tema” se bucură de solicitări şi în cazul beneficiarilor 

organizaţiilor noastre partenere din ţările CSI. Ea practic e unica revistă de limbă rusă 

necomercială de acest fel în întreg spaţiul post-sovietic. 

  
2. Elaborarea paginii-web pentru lesbiene pe web-site-ul www.gay.md   

 

În baza realizării unui proiect informaţional pe web-site-ul Centrului de informaţii 

„GenderDoc-M” a fost creată o pagină web pentru lesbiene. În lucrul asupra acestei pagini-

web pentru femei s-a decis să se păstreze în designul ei formatul principalei pagini a site-ului. 

Toate articolele, publicate în revista „Tema”, mai apoi se inserează şi pe site în trei limbi: 

română, rusă şi engleză. În afară de asta, pe site mai apar şi banere, care anunţă despre 

activităţile şi evenimentele ce trebuie să aibă loc. 

 

3.  Cluburile de discuţii 

 

În anul 2008 au fost organizate opt cluburi de discuţii. În cadrul lor au fost abordate 

următoarele probleme: 

- Relaţiile între gay şi lesbiene în cadrul comunităţii LGBT; 

- Infidelitatea; 

- Gelozia; 

-  Este oare bărbatul adversarul nostru?; 

- Ce au însemnat pentru mine evenimentele din 11 mai?; 

- Activitatea organizaţiei „GenderDoc-M”; 

- Copiii în familiile homosexuale; 

-  Heteronormativitatea şi rolurile gender. 

Scopul principal al cluburilor de discuţii îl constituie interacţiunea şi comunicarea 

membrilor comunităţii, discutarea problemelor sensibile comunităţii, consolidarea grupului 

LB, schimbul de experienţă şi ajutorul cu sfaturi practice. 

Numărul de participanţi atinge în mediu 15-20 de persoane. 

 

4. Seminare cu specialiştii (psihologul, ginecologul, juristul) 

 

În 2008 au avut loc trei seminare cu juristul (Familia şi Codul familiei RM, Codul 

muncii RM, Apărarea onorii şi demnităţii), seminare la care membrii comunităţii LB au primit 

cunoştinţe practice în domeniul drepturilor şi apărării lor.  

Două seminare cu psihologul centrului au atins problemele relaţiilor cu părinţii şi 

modalităţilor de găsire a unui serviciu, întocmirea unui CV şi trecerea cu succes a etapei de 

convorbire. Cunoştinţele obţinute la aceste seminare ajută fetele să se descurce cu problemele 

psihologice care apar acasă şi la serviciu. În afară de asta, ele contribuie la o apropiere mai 

mare de psihologul centrului, la învingerea aşa-numitei „frici a pacientului în faţa medicului” 

şi astfel, în măsura necesităţilor, să vină cu toată îndrăzneala la consultaţiile psihologice 

individuale. 

Două seminare cu ginecologul de la centrul pentru tineri „Neovita” au fost dedicate 

sănătăţii feminine şi infecţiilor cu transmitere pe cale sexuală. Desigur , discuţia s-a realizat 

din perspectiva dragostei lesbianice. Astfel de întâlniri cu un ginecolog prietenos ajută fetelor 

să-şi păstreze propria sănătate, să frecventeze la timp ginecologul, să practice un mod sănătos 

de viaţă şi să respecte regulile unui comportament sexual protejat. 

 Numărul de participanţi la discuţii a variat între 15 şi 20 de persoane.  

http://www.gay.md/
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5. Şcoala de vară pentru comunitatea LB 

 

            În august 2008 a fost organizată o şcoală de vară de două zile pentru lesbiene şi 

femeile bisexuale. Acest eveniment a fost planificat luându-se în consideraţie necesităţile 

beneficiarilor organizaţiei. În anul dat ea  a purtat genericul „Sporirea nivelului de 

autoacceptare şi independenţă”. 

 În timpul şcolii de vară s-au folosit diverse metode de instruire, aşa ca şedinţe în plen, 

lucrul în grupuri mici, jocuri de rol, prezentaţii teatralizate, focus-groupuri, demonstrarea de 

filme cu discutarea lor ulterioară. În cadrul şcolii de vară s-au discutat următoarele chestiuni: 

metodele de comunicare, rezolvarea conflictelor interioare, sporirea acceptării de sine şi 

propriei independenţe, s-a făcut analiza necesităţilor comunităţii, s-au planificat activităţile 

ulterioare. La şcoala de vară au participat 20 de persoane. 

Selecţia pentru şcoala respectivă s-a făcut în baza unui concurs deschis. Majoritatea 

din fete, alese pentru tabără, au participat pentru prima dată la o astfel de activitate, însă, în 

acelaşi timp, au manifestat activism în discutarea practic a tuturor subiectelor.  

Evaluarea activităţii date a arătat că astfel de întâlniri sunt foarte importante pentru 

consolidarea comunităţii şi a creşterii personale a membrilor grupului LB în ţara noastră. În 

rezultat a fost luată decizia referitor la organizarea în fiecare an a şcolii de vară pentru 

lesbiene şi femeile bisexuale.  

 

6. În cadrul programului pentru femei au mai avut loc următoarele activităţi: 

 

- Cluburile artstice (de două ori în lună), la ele participă de la 15 la 20 de persoane. 

Acest tip de activitate serveşte ca un bun instrument de foundrizing în cadrul 

programului pentru femei, care ar permite fetelor să adune bani şi să procure o chitară 

pentru foarte popularele în cadrul comunităţii LB seri artistice. Într-o asemenea serată 

cu muzică la chitară au participat circa 50 de persoane. 

-  Serata literară cu poetesa Marina Cen. La această serată au participat mai bine de 30 

de persoane. 

-  Excursia la locul istoric – Orheiul Vechi, la care au participat circa 30 de fete. 

Astfel de activităţi constituie o modalitate reuşită de a uni şi consolida comunitatea. 
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III. Rezultatele lucrului efectuat: 

 
Programul „Sănătatea şi bunăstarea comunităţii LGBT” 

Rezultate pe termen scurt  Rezultate pe termen lung 

- Pe parcursul anului au fost organizate 4 

traininguri pentru voluntarii-outreacheri; 

- 8 voluntari-outreacheri desfăşoară activitatea 

de outreach în locurile de întâlnire publică a 

gay-lor de trei ori în săptămână;   

-  Mijloacele de protecţie au fost achiziţionate 

potrivit planului de acţiuni şi se distribuie cu 

materialele informative la discotecile 

tematice, locurile publice de întâlniri şi la 

oficiul „GenderDoc-M” (conform doleanţelor 

beneficiarilor);   

-  Activităţile de outreach au avut loc de două 

ori pe săptămână în decurs de 8 luni ale 

anului; 

- 211 persoane au primit ajutor în locurile 

publice de întâlnire ale gay-lor; 

- Au fost distribuite 26 702 prezervative, 1 176 

de tuburi cu lubrifianţi şi 6 393 de unităţi de 

lubrifianţi în pacheţele; 

- Au fost organizate şase serate în vederea 

propagării comportamentului sexual protejat 

la care comunitatea LGBT a fost informată 

referitor la comportamentul sexual protejat; 

- În decursul anului au avut loc patru seminare 

în problemele sănătăţii sexuale pentru gay şi 

lesbiene; 

- A fost organizată o şcoală de vară pentru gay; 

- 17  persoane au participat la această şcoală de 

vară; 

- Au fost organizate 46 de sesiuni de consultare 

medicală individuală; 

- Au fost organizate 56 de sesiuni de consultare 

on-line; 

- În prima jumătate a anului a funcţionat linia 

informativă de telefon pentru a răspunde la 

întrebările persoanelor LGBT; 

- Au fost determinate necesităţile persoanelor 

cu statut HIV – pozitiv şi ale persoanelor 

transgender; 

- Au fost organizate 12 întâlniri pentru 

persoanele cu statut sero-pozitiv; 

- Au fost organizate 11 întâlniri ale grupului de 

suport pentru persoanele transgender; 

-  La fiecare întâlnire au participat până la 5 

persoane;  

- A fost elaborată şi discutată concepţia 

 În cadrul programului „Sănătatea comunităţii 

LGBT” la „GenderDoc-M” activează o 

echipă profesionistă de colaboratori şi 

voluntari, care promovează cu succes un mod 

sănătos de viaţă printre membrii comunităţii; 

 

 Comunitatea LGBT din Moldova are un 

acces liber şi permanent la informaţia 

referitor la diversele aspecte ale sănătăţii, 

inclusiv şi comportamentul sexual protejat şi 

mijloacele de protecţie; 

 

 Activităţile de outreach au un rol important 

în difuzarea informaţiei referitor la 

comportamentul sexual protejat printre 

membrii comunităţii LGBT; 

 

 Mijloacele de protecţie accesibile în mod 

gratuit comunităţii LGBT; 

 

 Activităţile interactive organizate în cadrul 

programului respectiv contribuie la 

consolidarea comunităţii; 

 

 Grupurile de suport pentru persoanele 

seropozitive, transgenderi şi părinţii 

persoanelor LGBT oferă un început pentru 

noi activităţi în cadrul organizaţiei, ajută să 

se dezvolte direcţii noi şi importante în lucrul 

ei;    

 

  Comunitatea LGBT are acces la consultaţii 

on-line şi individuale şi, de asemenea, la 

informaţie şi materialele referitor la 

comportamentul sexual protejat; 

 

 Biblioteca organizaţiei oferă informaţia 

necesară referitor la diversitatea sexuală, 

înnoind în permanenţă fondul său. 
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„Ghidului călătorului” cu partenerii 

proiectului; 

- Ghidul a fost tradus în două limbi (rusă şi 

română) şi editat cu un tiraj de câte o mie de 

copii; 

- În decursul anului biblioteca şi-a propus 

serviciile comunităţii LGBT şi beneficiarilor 

din afara ei; 

- Au fost organizate două seminare tematice 

pentru părinţii persoanelor LGBT; 

-  La seminare au participat 28 de părinţi. 

Programul lobby şi advocacy a drepturilor comunităţii LGBT 

Rezultatele pe termen scurt Rezultatele pe termen lung 

- Au fost organizate 12 întâlniri ale Coaliţiei 

nediscriminare şi a fost discutat cu 

reprezentanţii Ministerului justiţiei proiectul de 

lege antidiscriminare; 

- Au avut loc întâlniri cu reprezentanţii 

structurilor internaţionale în Moldova, Misiunea 

OSCE, ONU; 

- În luna septembrie a avut loc conferinţa de presă 

referitor la rezultatele activităţii Coaliţiei; 

- Au fost colectate şi sistematizate într-un singur 

raport 21 de cazuri de discriminare; 

- Au fost tipărite 4 numere ale jurnalului 

„Zerkalo” cu un tiraj de 500 de exemplare 

fiecare; 

- Aproximativ câte 200 de copii din fiecare număr 

al revistei „Zerkalo” au fost distribuite prin lista 

de expediere în ţara noastră şi peste hotare ; 

- Web-site-ul, inclusiv şi pagina-web pentru femei 

se înnoiesc cu regularitate (de două ori în 

săptămână, iar, în caz de necesitate, şi mai des), 

numărul mediu de vizitatori ai site-ului e de 300 

de persoane pe zi; 

- Beneficiarii centrului discută în mod activ 

informaţia şi anunţurile inserate pe site; 

- Pe parcursul perioadei de raport în presă au 

apărut circa 40 de articole de diferit caracter;  

- Au fost înmânate 5 burse jurnaliştilor care au 

reflectat problemele diversităţii sexuale şi 

evenimentele din cadrul pride-ului; 

- Au fost făcute totalurile concursului jurnaliştilor 

pentru anul 2008 şi înmânate premii pentru cei 

care au lucrat cu problematica LGBT (6 premii); 

- Был опубликован и распространяется отчет о 

мониторинге прессы за 2006-2007 годы 

тиражом в 250 копий  

- A fost publicat şi difuzat raportul referitor la 

monitorizarea presei pentru anii 2006 – 2007 cu 

un tiraj de 250 de copii; 

- A fost editat şi distribuit diferitelor insituţii un 

 Pe parcursul anului 2008 „GenderDoc-M” a 

participat în mod activ în activitatea 

Coaliţiei nediscriminare, ceea ce a produs un 

efect corespunzător asupra promovării Legii 

antidiscriminare care va proteja toţi cetăţenii 

Republicii Moldova; 

 

 Raportul referitor la cazurile de discriminare 

va fi folosit în activitatea de promovare la 

nivel naţional şi internaţional a politicilor de 

stat antidiscriminare; 

 

 Pentru beneficiarii direcţi şi indirecţi există 

informaţie accesibilă  (tipărită şi în formă 

electronică) referitor la diversitatea sexuală 

şi discriminarea reprezentanţilor comunităţii 

LGBT din Moldova; 

 

 A fost făcută prima încercare de a desfăşura 

o acţiune publică care ar atrage atenţia 

internaţională la problema libertăţii 

întrunirilor şi ar spori în mod considerabil 

vizibilitatea comunităţii LGBT din Moldova; 

 

 A sporit numărul de jurnalişti care au 

reflectat problemele orientării sexuale şi 

homosexualităţii în presă, la radio şi 

televiziune dintr-un punct de vedere 

obiectiv; 

 

 Influenţa grupurilor religioase extremiste 

care discriminează comunitatea LGBT în 

cadrul societăţii moldoveneşti e foarte mare. 

De asemenea se face simţită coaliţia între 

aceste grupuri şi instituţiile de stat, ceea ce 

constituie o piedică esenţială în calea unei 

conlucrări eficiente pentru rezolvarea 
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număr al buletinului „Dialog”;  

- A fost organizat un seminar pentru jurnalişti; 

- S-a organizat Pride-ul LGBT la care au 

participat 1500 de persoane, peste 12 persoane – 

oaspeţi din străinătate şi 50 de participanţi din 

ţările CSI; 

- Acţiunea publică de la 11 mai a atras o mare 

atenţie opiniei publice internaţionale; 

- Problema încălcării drepturilor omului în 

Moldova a fost abordată de către multe instituţii 

europene;  

-  Evenimentele pride-ului au fost reflectate de 

către majoritatea posturilor de radio şi 

televiziune naţionale; 

- În cadrul celui de-al VII-lea pride moldovenesc a 

avut loc premiera spectacolului „Un taximetrist 

prea căsătorit”, pe care l-au vizionat circa 250 de 

persoane; 

- În cadrul „Reţelii pentru incluziunea socială şi 

comunicarea nonviolentă” au avut loc 5 

activităţi organizate în regiuni, fiecare fiind 

vizitată de câte 10 persoane. 

problemelor comunităţii LGBT din 

Moldova;   

 

Programul dezvoltării organizaţionale 

 Rezultatele pe termen scurt Rezultatele pe termen lung 

 Dezvoltarea organizaţională internă: 

- A fost achiziţionat un nou local de oficiu pentru 

organizaţie; 

- Pentru discutarea planurilor ulterioare de lucru a 

organizaţiei şi organizarea alegerilor noii 

componenţe a senatului la finele anului s-a 

desfăşurat adunarea generală a membrilor şi 

şedinţa Senatului, 

- Colaboratorii Centrului „GenderDoc-M” au 

participat la diverse traininguri specializate, 

seminare şi conferinţe la nivel naţional şi 

internaţional; 

- Pentru personalul Centrului „GenderDoc-M” a 

fost organizat un training „Prevenirea 

sindromului „arderii”; 

- A fost efectuată evaluarea internă a activităţii 

personalului şi a necesităţilor lui pentru anul ce 

urmează. 

Dezvoltarea regională în Moldova: 

- În anul 2008 s-a lucrat cu două grupuri de  

      iniţiativă (la Bălţi şi Tiraspol); 

- Materialele informative au fost distribuite în 

raioanele Moldovei; 

 Dezvoltarea regională în ţările CSI: 

- Au fost organizate patru întâlniri ai membrilor 

EC din partea COC şi „GenderDoc-M”; 

- S-a discutat noua structură de administrare a 

proiectului; 

 

  Graţie faptului că s-a procurat un nou local 

pentru oficiu, organizaţia a căpătat o  

posibilitate suplimentară  pentru o activitate 

fructuoasă şi dezvoltarea în continuare a 

programelor  organizaţiei; 

 „GenderDoc-M” dispune de o echipă 

puternică, capabilă să lucreze în domeniul 

apărării drepturilor comunităţii LGBT din 

Moldova şi din spaţiul post-sovietic. 

Organizaţia e respectată şi i se recunoaşte 

importanţa în domeniul apărării drepturilor 

omului în Republica Moldova; 

 S-au stabilit relaţii eficiente de colaborare cu 

alte ONG-uri şi instituţii guvernamentale, 

ceea ce ajută să se continue şi să se lărgească 

cu succes activitatea organizaţiei; 

  Proiectul PRECIS are o contribuţie 

substanţială în consolidarea mişcării 

comunităţii LGBT în ţările CSI şi crearea 

noilor grupuri de iniţiativă în statele – 

partenere; 

 Toate activităţile regionale organizate în anul 
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- A fost elaborat şi trimis la COC noul format de 

raport pentru discutarea lui ulterioară în cadrul 

PTF-ului cu partenerii naţionali; 

- Au fost organizate două întâlniri ale PTF-ului, la 

fiecare din ele au participat câte un reprezentant 

din partea PN;  

- A fost discutată cu PN noua structură a 

proiectului; 

- Centrul de informaţii „GenderDoc-M” a 

participat la selectarea trenerului pentru 

trainingul „Testarea şi consultarea benevolă”; 

- La Centrul de informaţii „GenderDoc-M” a fost 

organizată stagierea pentru reprezentanţii 

organizaţiilor – parteneri naţionali (câte doi din 

partea fiecărei organizaţii); 

- Toţi stagiarii au putut participa în mod activ la 

evenimentele pride-ului; 

- Au fost organizate 10 vizite de lucru (în 

Azerbaijan, Armenia, Ucraina, Kazahstan şi 

Kârgâzstan), la fiecare vizită au luat parte câte 

un reprezentant din partea COC şi „GenderDoc-

M”; 

- Ei au vizitat 6 organizaţii - PN; 

- A fost desfăşurat un training pentru dezvoltarea 

potenţialului personal la care au luat parte câte 2 

reprezentanţi din partea PN; 

- Toţi participanţii trainingului au achiziţionat noi 

cunoştinţe şi deprinderi în lucrul de acordare a 

ajutorului psihologic comunităţii LGBT în ţările 

din care provin; 

-  S-au oferit consultaţii permanente organizaţiilor 

- PN atât existente, cât şi celor viitoare prin 

intermediul telefonului şi a poştei electronice, 

ţinând cont de necesităţile lor; 

- Cu toţi partenerii proiectului PRECIS a fost 

făcută evaluarea realizării acestui proiect, în 

activitatea dată au participat reprezentanţii a 11 

organizaţii; 

- A avut loc întâlnirea finală a EC cu participarea 

reprezentanţilor din partea COC, „GenderDoc-

M” şi ILGA-Europe; 

- A fost întocmit şi trimis tuturor partenerilor 

raportul de evaluare. 

2008 au avut un aport considerabil în 

dezvoltarea spiritului de echipă şi de ajutor 

reciproc între participanţii proiectului 

PRECIS; 

 Evaluarea intermediară a activităţii în cadrul 

proiectului PRECIS a arătat rezultate bune 

obţinute în primii trei ani de implementare şi, 

de asemenea, paşii care trebuie întreprinşi 

pentru îmbunătăţirea ulterioară a activităţii 

organizaţiilor – partenere. 

 

 

Programul dezvoltării activismului femeilor 

Rezultate pe termen scurt Rezultate pe termen lung 

-  Editarea şi distribuirea revistei pentru femei 

„Tema” cu un tiraj de 500 de exemplare; 

- Au fost editate patru numere ale revistei 

„Tema” cu un tiraj general de 2000 de 

exemplare; 

- Au fost organizate opt cluburi de discuţii 

pentru comunitatea LB; 

- Revista „Tema” are o contribuţie importantă 

în realizarea procesului de consolidare a 

componentei feminine a comunităţii şi 

difuzează informaţia referitor la activitatea 

organizaţiei în cadrul programului 

activismului femeilor;  
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- La fiecare club de discuţii au participat circa 

20 de persoane din comunitate; 

- Au fost organizate şapte seminare cu o 

problematică diversă pentru comunitatea LB; 

- La fiecare dintre ele au participat câte 15 – 20 

de membri ai comunităţii; 

- A fost organizată şcoala de vară pentru femeile 

LB; 

- 20 de persoane din comunitate au fost selectate 

în bază de concurs pentru a participa la şcoala 

de vară; 

- A fost organizată o serată literară cu 

participarea poetesei ruse Marina Cen; 

-  Pentru 30 de fete a fost organizată o excursie 

la Orheiul Vechi; 

-  De două ori în lună se organizează Clubul 

artistic cu scopul de a consolida comunitatea 

LB şi pentru a realiza  un foundrizing. 

- Comunitatea moldovenească LB are un acces 

permanent la informaţia specifică în 

chestiunile LB şi contribuie mult la 

activitatea programului; 

 

- Prin intermediul activităţilor cu caracter 

artistic şi a altor întâlniri neformale 

comunitatea LB îşi realizează potenţialul, 

dezvoltând astfel programul activismului 

femeilor. 
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VI. Raportul financiar 

 
Income and expenditure 2008 

Donatorul  Suma 

grantului 
 Cheltuielile în cadrul programelor 

Capitolul 

de 

cheltuieli 

 

 

Programul 

lobby şi 

advocacy 

 

Programul 

de  sănătate 

 

Programul 

dezvoltării 

organizaţionale 

 

Programl 

femei 

 Proiectul  

PRECIS 

(RP) 

În total: 

Sigrid 

Rausing 

Trust 

45 397 Resursele 

umane 
4450 - 10 955 - - 15 405 

Achiziţii 158 - 10 221 - - 10 379 
Cheltuieli 

operaţionale 
- - 7 362 - - 7 362 

Activităţi 6 561 - 5 656 - - 12 217 
În total: 11 169 - 34 194  - 45 363 

COC 

NL  
NP 63 240  Resurse 

umane 
- 9 917 2 783 933 93 104 106 737 

Achiziţii - 17 858 -  - 12 873 / 18 

713 
49 444 

Cheltuieli 

operaţionale 
- 5 042 5 002 - 25 449 35 493 

RP 157 385 
Activităţi 8 327 13 127 - 3 243 24 481 49 178 
În total: 8 327 45 944 7 785 4 176 174 620 240 852 

Swedish 

Helsinki 

Committee  

40 655 Resurse 

umane 
9 164 - 3 789 - - 12 953 

Achiziţii - 1 300 - - - 1 300 
Cheltuieli 

operaţionale 
- - - - - - 

 Activităţi 22 356 - - 4 977 - 27 333 
În total: 31 520 1 300 3 789 4 977 - 41 586 

ILGA-

Europe 
10 835 Resurse 

umane 
9 686 - 4 077 - - 13 763 

Achiziţii - - - - - - 
Cheltuieli 

operaţionale 
3 491 - - - - 3 491 

Activităţi 11 299 - - - - 11 299 
În total: 24 476 - 4 077 - - 28 553 

Global 

Women 

Fund 

6817 Resurse 

umane 
- - - 682 - 682 

Achiziţii - - - - - - 
Cheltuieli 

operaţionale 
- - - - - - 

Activităţi 4 175 - - 1 962 - 6 137 
În total: 4 175 - - 2 644 -  6 819 

SOROS 

foundation 

Moldova 

8 281 Resurse 

umane 
- 1 892 - - - 1 892 

Achiziţii - 1 551 - - - 1 551 
Cheltuieli 

operaţionale 
- 672 - - - 672 

Activităţi - 4 166 - - - 4 166 
În total: - 8 281 - - - 8 281 

CNTM 1 859  Resurse 

umane 
677 - - - - 677 

Achiziţii - - - - - - 

Cheltuieli 

operaţionale 
- - - - - - 

Activităţi - - - - - - 

În total: 677 - - - - 677 

În total: 334 469  80 344 55 525 49 845 11 797 174 620 372 131 

 

 
 



38 

 

 

 Informaţia de contact: 
 

Centrul de informaţii „GenderDoc-M” 

C.P 317, MD-2001 

Chişinău, Republica Moldova 

 

Tel: /373 22/ 288861, 288863 

Fax: /373 22/ 280194 

E-mail: info@gay.md 

Web: www.gay.md  

 

 

 

 

 

 

--------------------------------------------- 

 Raportul este editat cu susţinerea financiară a fundaţiei „Sigrid Rausing Trust” (Marea 

Britanie) 
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