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I. INTRODUCERE
Pe parcursul întregului an 2006 Centrul de informaţii “GenderDoc-M” şi-a promovat
consolidarea statutului de organizaţie care apără eficient drepturile comunităţii LGBT şi oferă
diverse servicii reprezentanţilor acestei comunităţi. O atenţie deosebită s-a acordat activităţii de
informare legată de advocaţia drepturilor comunităţilor, trainingurile pentru instruirea studenţilor
şi a grupurilor profesionale, festivalurilor anuale „Curcubeul peste Nistru” şi consolidării
statutului social al gay-lor, lesbienelor, bisexualilor şi transgenderilor din Republica Moldova.
În sensul evoluţiei interne, schimbarea s-a produs la nivel de structură a activităţii Centrului
„GenderDoc-M”, dat fiind faptul că, începând cu anul 2006, organizaţia a început să-şi
desfăşoare activitatea la nivel regional – în ţările CSI. Proiectul prevăzut pentru cinci ani
„Profilaxia HIV / SIDA prin consolidarea mişcării LGBT în spaţiul postsovietic” se realizează în
strânsă colaborare cu Asociaţia gay-lor şi lesbienelor „COC” (Olanda). Cu mult timp înainte
însă, ţinând cont de un volum mare de lucru în această direcţie, boardul şi stafful Centrului a
întreprins acţiunile necesare pentru pregătirea resurselor materiale şi umane nu numai pentru
menţinerea, dar şi sporirea numărului şi calităţii serviciilor prestate la nivel naţional.
Perioada de dare de seamă a organizaţiei pentru anul 2006 a coincis cu o perioadă
importantă în viaţa politică a ţării – creşterea activismului structurilor statale pentru îndeplinirea
măsurilor preconizate de planul de acţiuni UE – Republica Moldova. Acest fapt a exercitat o
influenţă directă în evoluţia situaţiei legată de atitudinea faţă de comunitatea LGBT în Moldova.
În corespundere cu Planul de acţiuni, ţara noastră şi-a luat angajamentul să promoveze
valorile europene în politica sa internă şi externă, inclusiv şi respectarea drepturilor minorităţilor.
În ţara noastră trebuie adoptată şi pusă în practică legislaţia antidiscriminatorie care ar
corespunde standardelor europene. În acest scop, Centrul de informaţii „GenderDoc-M” a
desfăşurat un lucru activ pentru promovarea Legii antidiscriminare şi introducerea în actuala
legislaţie a prevederilor în vederea penalizării tentativelor de lezare a demnităţii sau cauzare a
daunelor persoanelor pe motivul orientării lor sexuale, de asemenea, pentru actele de instigare de
instigare la ură şi violenţă faţă de persoanele respective. Şi, în acest context, trebuie să se ţină
cont că politica autorităţilor moldoveneşti referitor la această problemă este absolut
imprevizibilă, fiindcă drepturile comunităţii LGBT , până şi astăzi, sunt limitate de către
funcţionarii care reprezintă puterea. Cu toate astea, nutrim speranţa că la finele anului 2007 sau
la început de an 2008 schimbările respective se vor produce, inclusiv şi datorită politicii
promovate de Centrul de informaţii „GenderDoc-M” şi a partenerilor săi.
De notat că deja în anul 2006 au fost organizate câteva întâlniri şi conferinţe, dedicate
elaborării proiectului de legislaţie antidiscriminatorie. Spre finele anului a fost formată coaliţia
organizaţiilor neguvernamentale, în care „GenderDoc-M” deţine un rol de frunte. Prin
intermediul acestei coaliţii, nouă, în comun cu experţii OSCE, ni s-a prezentat prima propunere
pentru Proiectul de lege antidiscriminare.
Plus de asta, Centrul de informaţii „GenderDoc-M” în permanenţă a colaborat, practic, în
toate direcţiile activităţii sale cu mai multe organizaţii pentru apărarea drepturilor omului atât din
Moldova, cât şi de peste hotare. Lucrătorii şi voluntarii Centrului au participat activ la toate
măsurile organizate la nivel naţional şi internaţional. Deseori ei înşişi au fost în rol de
organizatori ai diverselor măsuri pentru apărarea drepturilor comunităţii LGBT, au efectuat un
lucru de explicaţie în comunitate şi în societate, în general.
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II. ACTIVITĂŢILE ORGANIZAŢIEI
A. Programul „Sănătate”
Coordonatorul programului: Igor Doncilă
Asistentul programului: Olesea Bucşanu
Obiectivele programului:
-

-

continuarea şi extinderea măsurilor de outreach, completarea pachetelor destinate
sexului protejat;
editarea unei broşuri informative despre comunitatea LGBT pentru medici;
iniţierea colaborării cu specialiştii medicali în vederea prevenirii HIV / SIDA în cadrul
comunităţii LGBT şi formarea unei reţele de medici, având o atitudine loială faţă de
gay;
continuarea acţiunilor de promovare a sexului protejat (seminare, serate în vederea
propagării sexului protejat, incluzând şi regiunile ţării);
editarea de materiale informative şi publicitare pentru comunitatea LGBT în vederea
prevenirii contaminării cu HIV / SIDA;
continuitatea susţinerii şi promovării drepturilor comunităţii LGBT în domeniul
protecţiei sănătăţii şi extinderea colaborării cu alte ONG-uri şi instituţii
guvernamentale.

1. Activitatea de outreach
1.1 Traininguri pentru lucrătorii outreach
Cu scopul completării resurselor de muncă pentru măsurile de outreach au fost organizate
trei traininguri.
Anunţurile despre traininguri au fost plasate pe site-ul www.gay.md. La una din expoziţiile
ONG-urilor, unde Coordonatorul Programului „Sănătate” a reprezentat Centrul de informaţii
„GenderDoc-M”, de asemenea, s-a vorbit despre aceste traininguri.
Trainingurile au fost organizate în zilele de odihnă şi la ele au participat nouă voluntari.
Obiectivul primului training a fost prezentarea participanţilor a informaţiei referitor la
homosexualitate şi gay (deoarece majoritatea noilor voluntari sunt persoane heterosexuale) şi, de
asemenea, explicarea esenţei activităţii de outreach pentru prevenirea maladiei HIV / SIDA
printre BSB. Trainingul a fost organizat de către Igor Doncilă (Coordonatorul Programului
„Sănătate” al Centrului de informaţii „GenderDoc-M”).
In cadrul celui de-al doilea training s-a prezentat experienţa la nivel naţional şi internaţional
a activităţii de outreach cu BSB şi metodele comunicării eficiente cu beneficiarii. Trainingul
respectiv a fost monitorizat de către psihologul „GenderDoc-M” Lilia Raileanu, Preşedintele
„GenderDoc-M” Alexei Marcicov şi de către unul dintre cei mai experimentaţi voluntari
outreach.
Al treilea training a avut ca subiect HIV / SIDA şi infecţiile cu transmitere pe cale sexuală,
de asemenea, comportamentul sexual protejat. Protagonistul acestei activităţi a fost medicul
Centrului Republican „SIDA” Ecaterina Rotaru.
După traininguri, fiecare voluntar nou, întovărăşit de unul cu experienţă a vizitat locurile de
întâlnire BSB („pleşchiurile”) şi a avut posibilitatea să urmărească lucrul outreacherilor. În urma
acestor asistări voluntarii au putut să-şi înceapă activitatea în perechi cu alţi noi outreacheri.
După trainingul dat opt voluntari outreach participă într-un mod activ în lucrul cu BSB, iar
unul dintre ei va participa doar în cadrul Clubului – outreach (pentru cei având vârsta de 17 ani).
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1.2 Activităţile outreach
Activităţile outreach continuau să aibă loc şi să se extindă în cadrul perioadei de totalizare.
Celor opt voluntari implicaţi în proiectul respectiv săptămânal li se ofereau materiale
informative şi mijloace de protecţie. Activităţile de outreach s-au desfăşurat în localurile de
întâlnire BSB în perioada caldă a anului (mai – octombrie).
Voluntarii outreach frecventează locurile de întâlnire BSB şi intră în discuţie cu gay-ii. Ei le
vorbesc despre pericolul HIV / SIDA şi a infecţiilor cu transmitere pe cale sexuală şi, de
asemenea, despre un comportament sexual protejat. Voluntarii le mai propun interlocutorilor
prezervative gratuite, lubrifianţi şi materiale informative. Vizitarea de către voluntari a acestor
locuri are loc de două ori în săptămână şi durează trei ore în timpul prânzului şi în timpul serii. În
scopul securităţii, voluntarii întotdeauna lucrează în perechi.
În perioada de totalizare voluntarii outreach au purtat discuţii cu 95 de persoane.
Activitatea outreach în regiuni îşi are şi ea continuarea. Datorită elaborării programului
regional, la Tiraspol a sporit donarea de prezervative şi lubrifiante printre persoanele
homosexuale din partea locului.
2. Materiale publicitare
2.1 Editarea broşurii despre sănătatea sexuală pentru comunitatea LGBT
S-a creat conceptul broşurii „HIV / SIDA şi IST (infecţiile sexual-transmisibile) pentru
LGBT: tot de ce aveţi nevoie pentru a cunoaşte despre sănătatea sexuală”. Broşura include
informaţie nu numai referitor la HIV / SIDA, dar şi la diverse probleme, legate de sănătatea
sexuală şi sexualitate. Ea conţine trei compartimente: chestiuni de ordin general, compartimentul
pentru gay şi compartimentul pentru femei. Broşura a fost editată în două limbi – română şi rusă.
Tirajul materialului editat – câte o mie de exemplare în fiecare limbă. Broşurile respective vor fi
răspândite în timpul seminarelor, seratelor pentru propagarea sexului protejat şi, de asemenea,
prin intermediul lucrătorilor outreach.
2.2 Completarea „Pachetului pentru sex protejat”
În cadrul perioadei de totalizare a fost elaborat pachetul pentru sex protejat. Au fost
elaborate concepţia şi designul acestui pachet, care, mai apoi, au fost apreciate în cadrul unui
focus-group. Mai apoi, pachetele au fost completate. Ele conţineau materiale informative
referitor la sexul protejat şi informaţia de contact „GenderDoc-M”, un prezervativ şi un
lubrifiant. Aici s-a mai inclus instrucţia pentru utilizarea corectă a prezervativului şi
lubrifiantului şi reclama serviciilor Programului „Sănătate”.
3. Măsurile pentru promovarea unui comportament sexual protejat
3.1 Seratele pentru propagarea sexului protejat
În perioada anului 2006 au fost organizate şapte serate pentru propagarea sexului protejat în
cadrul discotecilor pentru gay. Potrivit experienţei noastre, acest tip de măsuri contribuie la
sporirea nivelului de cultură sexuală a beneficiarilor noştri prin intermediul jocurilor şi a altor
metode interactive.
În general, pe parcursul anului la serate au participat circa 800 – 850 de beneficiari din
Chişinău şi alte oraşe (Bălţi, Tiraspol, Comrat, Cahul). În cadrul seratelor s-a organizat difuzarea
materialelor informative referitor la HIV / SIDA şi propagarea sexului protejat, a prezervativelor
şi lubrifianţilor. La aceste măsuri culturale au participat patru voluntari ai proiectului. Seratele
erau moderate de către un prezentator cu experienţă, cu el colaborăm deja de mai mulţi ani.
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Prezentatorul a organizat concursuri şi jocuri interactive, cu scopul propagării unui
comportament sexual protejat.
Cu susţinerea voluntarilor au fost pregătite şi împărţite „pachete pentru sex protejat”, în
special, la seratele organizate în cadrul Zilei mondiale a combaterii maladiei SIDA şi a Prideului, când, de regulă, numărul beneficiarilor sporeşte faţă de cel obişnuit. Fiecare pachet pentru
sex protejat includea 10 prezervative, un tub de lubrifiant, ilustrate şi materiale informative
referitor la comportamentul sexual protejat. A fost elaborat, de asemenea, pachetul pentru sex
protejat, special pentru femei. Un astfel de pachet conţine prezervative, lubrifianţi, mănuşi,
peliculă alimentară, ilustrate şi materiale informative despre sexul protejat pentru lesbiene.
3.2 Seminare organizate pentru comunitate cu elemente de animaţie psihosocială
În cadrul perioadei de totalizare au fost organizate patru întâlniri de lucru pentru promovarea
unui comportament sexual protejat.
Una dintre aceste întâlniri a fost consacrată sănătăţii lesbienelor şi a femeilor bisexuale. Ea a
avut loc în cadrul şcolii de vară pentru lesbiene, organizată în orăşelul Vadul-lui-Vodă la 15 iulie
2006. În acest context, a şi avut loc un joc interactiv de comportament sexual protejat. Jocul a
derulat sub forma unui „aucţion”. La el au luat parte 30 de femei lesbiene şi bisexuale.
A doua întâlnire de lucru a fost organizată pentru gay la oficiul Centrului de informaţii
„GenderDoc-M” la 30 septembrie 2006. Obiectivul întâlnirii de lucru a fost identificarea, legată
de cuvântul „sex”. După asta au fost determinate practicile sexuale şi aranjate în ordinea
descrescătoare, de la un nivel înalt de risc de contaminare cu HIV până la lipsa totală a
respectivului risc. După ce participanţii au întocmit scala dată şi şi-au motivat opţiunile,
moderatorul a făcut corectările de rigoare, explicând esenţa greşelilor comise. Într-un aşa mod
s-a încheiat discuţia despre practicile sexuale şi riscurile legate de ele. La această întâlnire de
lucru au luat parte 14 persoane – gay.
A treia întâlnire de lucru a avut acelaşi program şi a fost organizată pentru comunitatea
LGBT din oraşul Tiraspol la 28 octombrie 2006. La această măsură au participat 10 persoane.
A patra întâlnire de lucru a fost organizată pentru gay şi lesbiene la 1 decembrie 2006. Ea a
inclus jocul cu denumirea „Focul şi stepele”. Acest joc a urmărit atenţionarea participanţilor
asupra pericolului SIDA şi sporirea toleranţei faţă de persoanele infectate cu HIV. În partea a
doua a acestei întâlniri de lucru s-a organizat jocul de cunoştinţe în domeniul HIV / SIDA şi
infecţiilor cu transmitere pe cale sexuală, de asemenea, sub forma unui aucţion (în baza aceluiaşi
principiu, ca şi la prima întâlnire de lucru, doar cu alte afirmaţii). La măsura dată au participat 14
persoane (6 bărbaţi şi 8 femei).
4. Consultarea comunităţii LGBT
4.1 Consultarea medicală individuală
Pe parcursul perioadei de totalizare, consultările au avut loc de două ori în săptămână
(marţia şi sâmbăta). În tot acest timp s-au produs 24 de consultări medicale individuale. Mai
jos se prezintă problemele de bază, cu care se adresau oamenii:
- probleme referitoare la practicile sexuale protejate;
- cum să mă protejez eu şi prietenul meu;
- informaţii despre locul unde s-ar putea face un test la HIV şi IST;
- probleme legate de viaţa intimă; suspecţii la IST, etc.
Şase persoane au fost îndreptate la specialişti medicali (la dermatovenerolog, proctolog şi
urolog). Toţi cei care s-au adresat, au primit sfaturile necesare şi recomandări. Consultarea a fost
organizată de Coordonatorul programului.
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4.2 Consultarea în regimul on-line
Consultarea în regimul on-line este o consultare medicală prin intermediul chat-ului pe site-ul (www.gay.md).
Acest tip de consultare prezintă o eficientă metodă de comunicare a beneficiarilor noştri cu
specialistul referitor la propriile probleme de sănătate, fiindcă el este anonim şi absolut
confidenţial. Pe parcursul perioadei de totalizare, consultarea medicală prin intermediul chat-ului
s-a organizat de două ori în săptămână câte două ore (miecurea şi vinerea, de la 16.00 la 18.00).
Aceste consultări au fost moderate de către Coordonatorul programului „Sănătate”. În perioada
de totalizare au avut loc 94 de consultări în regimul on-line, la care au participat 98 de persoane.
4.3 Renovarea sistematică a paginii WEB cu informaţie medicală şi noutăţi
Web-site-ul Centrului de informaţii „GenderDoc-M” (www.gay.md) conţine o pagină
specială cu informaţii referitor la HIV / SIDA şi infecţiile sexual-transmisibile (IST), mijloacele
de prevenire şi altă informaţie despre sănătatea sexuală. Această pagină permanent se renovează.
Prin intermediul ei, beneficiarii noştri au acces la consultările medicale în regimul on-line.
Serviciul consultării la distanţă e prevăzut pentru pentru beneficiarii care, din anumite motive, nu
pot sau nu doresc să vină la oficiul „GenderDoc-M”.
În pagina respectivă a apărut o nouă rubrică – „Întrebări şi răspunsuri”. În această rubrică au
fost incluse întrebările care apar mai frecvent în cadrul consultării prin intermediul chat-ului şi a
celor medicale individuale şi, de asemenea, răspunsurile la aceste întrebări.
4.4 Consultarea prin telefon
4.4.1 Training referitor la consultarea prin telefon
Trainingul a fost organizat în luna noiembrie. După ce s-au sfătuit, membrii echipei au decis
să organizeze trainingul în paralel pentru Programul „Sănătate” şi Programul Lobby şi
Advocacy, fiindcă obiectivele trainingului coincid pentru ambele Programuri. În anul 2007 va
începe să funcţioneze linia fierbinte a Programului advocacy (documentarea cazurilor de
discriminare prin intermediul liniei fierbinţi), iar informaţia esenţială referitor la consultarea prin
telefonul liniei fierbinţi, propusă la trainingul dat, e practic aceeaşi pentru ambele Programuri.
5. Procurarea de lubrifianţi şi prezervative
5.1 Prezervative
Pe parcursul perioadei de totalizare, în cadrul realizării proiectului, a măsurilor preconizate
s-au împărţit prezervative, oferite de către organizaţiile care colaborează cu noi: Fondul SorosMoldova (cofinanţatorul proiectului) şi Organizaţia „SIDA fondul Est – Vest” (AFEW) în
Moldova. Lunar s-au împărţit circa 1500 de prezervative.
5.2 Lubrifianţi
Procurarea de lubrifianţi s-a făcut în cadrul proiectului, finanţat de către Soros – Moldova.
În anul curent a apărut posibilitatea de a procura lubrifiante în Moldova, însă doar în tuburi.
A fost imposibil a găsi în ţara noastră lubrifiante în mini-pachete, de aceea am fost nevoiţi să le
achiziţionăm din România. În legătură cu schimbările intervenite în unele proceduri vamale
(persoana juridică e în drept să realizeze proceduri vamale doar prin intermediul unui broker),
am şi fost nevoiţi să achităm o sumă suplimentară unui broker. În anul curent am mai fost nevoiţi
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să elaborăm anumite standarde igienice şi de stat pentru lubrifianţii distribuiţi. La momentul
actual, ne ocupăm de soluţionarea acestei probleme, fapt ce solicită cheltuieli suplimentare.
Pe parcursul realizării proiectului, membrilor comunităţii LGBT le-au fost distribuite gratis
16 300 de unităţi lubrifiante.
6. Lucrul cu specialiştii medicali
6.1 Şcoala de vară pentru lucrătorii medicali „Medicii pentru diversitate”
În luna iulie 2006 a fost organizată şcoala de vară pentru lucrătorii medicali cu o durată
de trei zile. La ea au luat parte 12 lucrători medicali din diferite instituţii medicale.
Obiectivele acestei măsuri au fost:
- Familiarizarea lucrătorilor medicali cu problemele de bază a orientării homosexuale;
- Formarea unei reţele de specialişti medicali, loiali comunităţii LGBT;
- Discutarea cu lucrătorii medicali a proiectului „Ghidului pentru lucrătorii medicali”
Scopurile principale ale şcolii de vară au fost atinse, iar una dintre reuşitele cele mai
importante e că, la momentul actual, „GenderDoc-M” dispune de o reţea din 12 specialişti
medicali (dermatovenerologi, ginecologi, psihiatri, epidemiologi), care sunt gata a colabora cu
membrii comunităţii LGBT şi, prin urmare, a oferi servicii medicale persoanelor homosexuale.
6.2 Ghidul pentru lucrătorii medicali
Lucrul asupra ghidului a început la finele anului 2005. De la bun început a fost elaborată o
anchetă pentru constatarea necesităţilor lucrătorilor medicali. În această anchetă au fost incluse
întrebările despre atitudinea lucrătorilor medicali faţă de comunitatea LGBT, referitor la
cunoştinţele şi experienţa de lucru cu comunitatea LGBT şi, de asemenea, despre aspectele care,
după părerea lor, trebuie incluse în ghidul respectiv.
Anchetele au fost completate de către 25 de lucrători medicali, desfăşurându-şi activitatea în
ONG-uri şi instituţii de stat (dermatovenerologi, ginecologi, urologi, proctologi, psihiatri,
epidemiologi).
În baza rezultatelor anchetelor au fost elaborate subiectele pentru ghid şi varianta lui de
lucru. Pentru perfecţionarea lui s-a decis formarea unui focus-group. În ghid au fost incluse
observaţii importante şi material suplimentar. Ghidul a fost editat în octombrie 2006 şi va fi
difuzat în mai multe instituţii medicale şi ONG-uri, care acordă servicii amicale homosexualilor.

B. Programul informational
Coordonatorul proiectului: Alexei Marcicov
Asistent administrativ: Stepanida Mitieva
IT – manager, web-designer: Victor Porubin
Responsabil de publicaţii: Mariana Ticolaz
Obiectivele programului:
-

Editarea revistei şi a buletinului;
Renovarea şi plasarea informaţiei pe web-pagina organizaţiei;
Organizarea unui concurs pentru jurnaliştii care au elucidat problema homosexualităţii
în anul 2006;
Dezvoltarea colaborării cu alianţa ONG-urilor, care lucrează la Proiectul de lege
antidiscriminare;
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-

Organizarea emisiunilor televizate cu problematica diversităţii sexuale şi a
homosexualităţii;
Întocmirea unui raport referitor la monitorizarea presei;
Sporirea rolului comunităţii LGBT în Moldova prin organizarea de Pride-uri;
Dezvoltarea lucrului cu părinţii membrilor comunităţii LGBT.

1. Editarea revistei LGBT „Zerkalo”
În anul 2006, Centrul de informaţii „GenderDoc-M” a continuat editarea revistei „Zerkalo”
pentru comunitatea LGBT. Trimestrial, în cadrul proiectului se editau cele patru numere ale
revistei. În ea s-a publicat toată informaţia despre proiectele şi activitatea „GenderDoc-M”,
politică, interviuri, articole despre dezvoltarea mişcării LGBT peste hotare, ştiri internaţionale,
religie, proză, prezentări de cărţi, etc.
Pe parcursul anului în revistă au fost publicate articole cu următoarea problematică:
Discriminare – cazuri de discriminare, opinii ale reprezentanţilor societăţii civile, a
partidelor politice, paşii întreprinşi de Centrul de informaţii „GenderDoc-M” în
comun cu alte ONG-uri în vederea abordării problemei discriminării în Republica
Moldova.
- Activitatea Centrului de informaţii „GenderDoc-M” şi noutăţi legate de viaţa
comunităţii locale LGBT.
- Fila medicală, incluzând chestiunile legate de sănătatea comunităţii LGBT, răspunsuri
la întrebările membrilor comunităţii, recomandări referitor la protecţia sănătăţii
sexuale, etc.
- Ştiri internaţionale, având influenţă asupra dezvoltării mişcării homosexuale în lume
şi în Moldova (de exemplu, tentativa Papei de la Roma de a interzice mariajele
homosexuale).
- Articole referitor la religie şi homosexualitate şi despre atitudinea faţă de relaţiile
homosexuale în diferite ţări.
- Interviul cu pastorul bisericii metropolitane canadiene Diane Fisher.
- O publicaţie amplă şi importantă despre un eveniment cultural, organizat la Căuşeni.
- Un articol despre evenimentele de la gay-pride-ul din Bucureşti – România.
- Un articol referitor la dezvoltarea mişcării LGBT în Transnistria.
- Un articol despre relaţia dintre copiii homosexuali şi părinţii lor cu exemple concrete
din Moldova.
Centrul de informaţii „GenderDoc-M” a încheiat acorduri de colaborare cu două agenţii
moldoveneşti: „Moldpress” (pentru Chişinău) şi Poşta Moldovei (pentru restul ţării). În anul
2006 în întreaga ţară au fost difuzate peste 250 de exemplare ale revistei „Zerkalo”. Au fost
realizate în jurul la 150 – 160 de exemplare din fiecare număr apărut. Plus de asta, câte circa 100
de exemplare din fiecare număr al revistei au fost împărţite gratuit.
-

2. Dezvoltarea şi susţinerea resurselor informative electronice
Centrul de informaţii „GenderDoc-M” continuă să-şi dezvolte propriul web-site, el fiind o
unică permanentă sursă de informare referitor la problemele LGBT în Moldova. Acest site în
mod sistematic se completează cu noutăţi din Moldova şi cele internaţionale. Pe el sunt puse
articole din jurnal şi buletinul informativ. O atenţie deosebită se acordă informaţiei despre
„GenderDoc-M”, care se înnoieşte mereu şi oferă o perspectivă exhaustivă asupra proiectelor şi
activităţii centrului. De administrarea web-site-ului se ocupă o persoană angajată pentru jumătate
de salariu.
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3. Concurs creativ pentru jurnalişti
Concursul a fost anunţat la începutul anului la diferite mijloace de informare în masă. Toate
materialele apărute pe parcursul anului 2006 în diverse surse mass-media moldoveneşti, au fost
adunate în biblioteca „GenderDoc-M”. Toate programele radio şi de televiziune au fost
sistematizate (în măsura posibilităţilor) şi incluse, de asemenea, în arhiva „GenderDoc-M”.
La finele lunii decembrie 2006 juriul a trecut în revistă toate articolele apărute pe parcursul
anului 2006, iar deja în ianuarie 2007 au fost înmânate trei distincţii jurnaliştilor care au publicat
articole cu tematică respectivă în ziare, două distincţii pentru posturi radio, care au elucidat
aspecte din viaţa LGBT, (PRO FM – doi jurnalişti) şi două distincţii canalelor de televiziune
(„PRO-TV” şi „TV-7”). Înmânarea acestor premii a servit ca o bună motivaţie jurnaliştilor şi
studenţilor facultăţilor de jurnalism, care-şi desfăşoară activitatea la diverse organe mass-media,
un imbold pentru a aborda probleme ce ţin de viaţa comunităţii LGBT dintr-un punct de vedere
obiectiv. Această premiere, de asemenea, serveşte ca şi un suport material pentru cei care abia îşi
încep cariera şi nu au susţinere din alte surse.
4. Burse pentru jurnaliştii care abordează problematica diversităţii sexuale
Pe parcursul anului, jurnaliştii de la mai multe publicaţii noi s-au adresat pentru obţinerea
burselor la scrierea articolelor cu problematica diversităţii sexuale şi a sexualităţii, în general. Ei
au lucrat cu materialele despre pride-uri, probleme antidiscriminatorii, ciocniri cu grupurile
religioase, monitorizarea presei moldoveneşti. Jurnaliştilor li s-au acordat burse pe parcursul
întregului an.
-

-

Canalului de televiziune chişinăuian „Euro-TV” pentru emisiunea „Viaţa în balanţă”,
dedicată problemelor LGBT. La emisiune au participat reprezentanţii comunităţii
LGBT şi a Centrului de informaţii „GenderDoc-M”. Emisiunea a fost vizionată de un
numeros auditoriu şi telespectatorii au avut posibilitatea să telefoneze în timpul
emisiunii şi să pună direct în eter întrebări sau să-şi expună propriul punct de vedere.
Sunete au fost o mulţime. În comparaţie cu anul precedent, numărul persoanelor care
au telefonat şi şi-au expus atitudinea pozitivă sau neutră faţă de homosexualitate şi
comunitatea LGBT a crescut. 60% din cei care au telefonat şi-au exprimat susţinerea
comunităţii LGBT.
Şapte jurnalişti de la diferite publicaţii au fost premiaţi pentru elucidarea multilaterală
a problemelor diversităţii sexuale şi orientării sexuale.
Un premiu i-a revenit unui jurnalist independent pentru studiul analitic a mass-media
moldoveneşti în anii 2004 şi 2005. În baza acestui studiu a fost întocmit un raport
despre monitorizarea presei.

5. Monitorizarea presei moldoveneşti
5.1 Monitorizarea presei moldoveneşti
Centrul de informaţii „GenderDoc-M” a propus un mecanism al procesului de monitorizare
a presei moldoveneşti. Colaboratorii centrului au adunat articole publicistice şi le-au inclus în
arhivă. De asemenea, au făcut o succintă prezentare a acestor articole. Toate materialele adunate
în anul 2006 au fost înregistrate în biblioteca „GenderDoc-M” şi au devenit accesibile
vizitatorilor.
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5.2 Publicarea raportului referitor la monitorizarea presei
În anul 2006 am început să colaborăm cu un jurnalist experimentat în domeniul analizei
presei, care va efectua un succint studiu analitic al organelor de informare în masă moldoveneşti
în privinţa elucidării problemelor diversităţii sexuale şi a orientării sexuale. În vederea elaborării
unui raport detaliat şi bine întocmit s-a decis ca el să apară odată la doi sau la trei ani. Acest fapt
ne va permite să obţinem date comparabile care vor facilita determinarea tendinţelor în massmedia moldovenească. Iar acest fapt, la rândul său, poate servi la asigurarea unei conlucrări mai
eficiente cu mijloacele mass-media în vederea identificării aspectelor care solicită o mai mare
atenţie din partea presei.
În decursul anului s-a mai efectuat şi un studiu al abordării aspectelor homosexualităţii şi
diversităţii sexuale în anii 2004 şi 2005 de către mass-media moldovenească. În baza acestui
studiu a fost întocmit şi publicat un raport de monitorizare a presei, trimis mai apoi la diverse
instanţe, printre care mai multe publicaţii moldoveneşti, posturi radio, Centrul independent de
jurnalism, organizaţii partenere. Raportul a apărut la finele anului 2006 în trei limbi (română,
rusă şi engleză) şi e accesibil la biblioteca Centrului de informaţii „GenderDoc-M”.
6. Editarea buletinului informativ
În timpul perioadei de totalizare, în anul 2006 au fost editate trei ediţii ale buletinului care
au fost difuzate în timpul Pride-ului în baza unei liste de distribuţie. Articolele incluse în buletin
au prezentat aspectele activităţii Centrului de informaţii „GenderDoc-M”, ştiri internaţionale,
religie, sfaturi pentru comunicarea cu reprezentanţii LGBT, probleme antidiscriminatorii, religie
şi homosexualitate, interviuri cu persoane publice, etc. Ediţiile buletinului au fost trimise
diferitelor organizaţii guvernamentale şi neguvernamentale, instituţiilor de stat (la mai multe
ministere – la Ministerul Justiţiei, Ministerul Sănătăţii, Ministerul Afacerilor Interne, etc.) şi,
desigur, beneficiarilor noştri.
Buletinul serveşte ca un mijloc de sporire a vizibilităţii Centrului de informaţii „GenderDocM” la nivel de stat, alături de alte instituţii guvernamentale şi ONG-uri. La începutul anului, de
exemplu, cu noi au stabilit relaţii:
1. Reprezentantul avocaţilor parlamentari Raisa Apolschi, solicitându-ne să prezentăm cazuri
de discriminare a reprezentanţilor comunităţii LGBT cu scopul de a le include în raportul
anual.
2. Datorită faptului că Centrul de informaţii „GenderDoc-M” este o organizaţie
neguvernamentală cunoscută pe larg în societatea civilă, reprezentanţa moldovenească a
„Amnistiei internaţionale” ne-a invitat să luăm parte la acţiunea „Să stopăm violenţa asupra
femeilor” şi să prezentăm problemele de care se ciocnesc lesbienele şi femeile bisexuale.
3. Fiindcă buletinul se distribuie şi la nivel regional, am reuşit cu ajutorul Centrului local
pentru drepturile omului, să organizăm la Căuşeni o amplă măsură de importanţă regională
(un eveniment cultural dedicat libertăţii întrunirilor) cu participarea mai multor ONG-uri.
7. Lucrul cu studenţii universitari
Pe parcursul întregului an, pentru studenţii din mai multe universităţi (Universitatea de Stat
din Moldova, ULIM, Universitatea Pedagogică „Ion Creangă”, Universitatea Slavonă, etc.) au
fost organizate 15 seminare la oficiul Centrului de informaţii „GenderDoc-M”. Tema generică a
seminarelor a fost „Aspectele de bază ale homosexualităţii şi diversităţii sexuale”. La fiecare
seminar participau câte 15-17 persoane. Măsurile respective au fost organizate de către
specialiştii „GenderDoc-M”: psihologul, coordonatorul programului „Sănătate”, coordonatorul
programului de dezvoltare regională, asistentul social.
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Scopul principal al acestor seminare a fost furnizarea unei informaţii obiective şi veridice
referitor la diversitatea sexuală şi orientarea sexuală, abordarea problemelor cu care se confruntă
reprezentanţii comunităţii LGBT, dezrădăcinarea stereotipurilor şi miturilor despre
homosexualitate şi, de asemenea, dezvoltarea deprinderilor de bază în lucru cu comunitatea
LGBT.
Seminarele au constituit o reuşită; de regulă, toţi participanţii au fost deschişi comunicării şi
obţinerii noii informaţii. Toate materialele informative propuse participanţilor au avut priză.
Evaluările finale au arătat că astfel de seminare se consideră foarte importante, oferind
posibilitatea de a afla multe lucruri noi, ceea ce poate ajuta şi facilita activitatea de zi cu zi.
8. Pride-ul „Curcubeul peste Nistru”
Cel de-al cincilea Pride a devenit un eveniment foarte important şi reuşit, care a exercitat o
influenţă politică considerabilă. Circa 1200 de persoane au luat parte la diverse măsuri în cadrul
Pride-ului, care, în întregime, a fost dedicat problemelor antidiscriminatorii. În programul Prideului au fost incluse următoarele măsuri:
- Conferinţa de presă la agenţia informativă „Infotag”;
- Deschiderea oficială a festivalului de film tematic, victorina referitor la istoria mişcării
LGBT în Moldova, vizionarea filmului „Muntele cu gheb”;
- Depunerea de flori la Monumentul jertfelor represiunilor;
- Ceremonia deschiderii Pride-ului, ceremonia înmânării distincţiilor, concert cu
participarea cântăreţilor-pop din Moldova şi discoteca;
- Conferinţa internaţională „Legea antidiscriminare: structură, experienţă şi problemele
promovării;
- Meciul de mini-fotbal între echipele feminine dintre Moldova şi Ucraina;
- Recepţie în cinstea oaspeţilor Pride-ului şi jurnaliştilor. Deschiderea oficială a
expoziţiei „Arta împotriva discriminării”;
- Întâlnirea de lucru „Teatrul legislativ ca instrument de promovare a intereselor
comunităţii LGBT”
- Serată pentru propagarea sexului protejat;
- Ceremonia de închidere a Pride-ului – concert, festivalul travestiţilor, discotecă;
- Filme cu tematică LGBT la „Cinema Club”
Toate aceste măsuri care au atras atenţia opiniei publice, au servit ca o experienţă excelentă
atât pentru membrii comunităţii LGBT din Moldova, cât şi pentru auditoriul cointeresat,
mijloacele mass-media şi grupurile profesionale. La Pride au luat parte mai mulţi activişti ai
mişcării din ţările vecine, Europa Occidentală, spaţiul post-sovietic şi, de asemenea, şi alţi
oaspeţi.
Deja al doilea an Centrului de informaţii „GenderDoc-M” i s-a refuzat permisiunea
organizării unei manifestări publice în faţa Parlamentului moldav – manifestare programată în
cadrul acestui Pride. Motivele refuzului purtau un evident caracter homofob, sprijinindu-se pe
faptul că locuitorii Chişinăului au cerut Primăriei interzicerea Pride-ului, fiindcă el contravine
principiilor religioase. Imediat după refuzul oficial, ne-am adresat la judecată şi am intentat două
procese împotriva Primăriei. Aceste procese judiciare au avut o importanţă colosală pentru
„GenderDoc-M” şi noi suntem gata să ajungem până la curtea europeană pentru drepturile
omului. Procesul şi decizia judecăţii sunt cele mai importante rezultate ale Pride-ului.
Măsurile Pride-ului au fost elucidate pe larg de către mai multe mijloace mass-media locale
şi internaţionale. Dintre cele moldoveneşti putem menţiona canalele de televiziune „TV – 7” ,
„PRO – TV” , posturile de radio „PRO-FM”, „HIT- FM”, „Russkoie radio”, „Radio 7 na 7
holmah”, ziarele „Nezavisimaia Moldova”, „Komersant Plus”, „Accente Libere”, „Moldavskie
novosti”, „Komsomolskaia pravda”, „Novoie vremea”, „Argumentî i faktî”. Iar printre sursele
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internaţionale se numără: site-urile gay.ru , gayli.ru., ilga-europe.org, buletinul organizaţiei
„ILGA-Europe”, revista pentru gay „Kvir” şi o altă revistă pentru gay „Unul dintre noi”.
9. Vizionarea filmului care promovează o atitudine pozitivă faţă de relaţiile
homosexuale şi comunitatea LGBT
Mereu ne-am propus să promovăm formarea unei atitudini pozitive a publicului larg faţă de
relaţiile homosexuale. De astă dată, am intenţionat s-o facem prin intermediul filmului care
prezintă problema dată prin prisma vieţii cotidiene. Luând în consideraţie faptul că la începutul
anului 2006 în cinematografele din întreaga lume a fost derulat filmul „Muntele cu gheb”, s-a
decis semnarea unui contract cu cea mai cunoscută reţea de cinematografe din Chişinău „Patria”
în vederea prezentării acestui film. Prin intermediul acestui act cultural am intenţionat deci să
promovăm o atitudine pozitivă faţă de comunitatea LGBT şi să sporim nivelul de importanţă şi
vizibilitate a activităţii Centrului nostru în faţa opiniei publice din ţara noastră. Scopul principal
al derulării acestui film a fost să prezentăm dragostea dintre persoane de acelaşi sex într-o lumină
favorabilă. Iniţial, conform înţelegerii cu administraţia cinematografului „Patria” am intenţionat
să prezentăm filmul la începutul lunii mai, concomitent cu desfăşurarea Pride-ului. Ulterior însă,
administraţia cinematografului a refuzat tratativele cu „GenderDoc-M”, fără a da explicaţiile de
rigoare.
În situaţia creată, s-a hotărât semnarea unui contract cu o companie privată, care putea să
organizeze o vizionare gratis de tip închis pentru oaspeţii şi participanţii la Pride. Spotul
publicitar al filmului a fost derulat la două posturi de radio cunoscute „PRO-FM” şi „HIT-FM”
de câte două ori pe zi, timp de zece zile, înainte de acest eveniment cultural. Au fost elaborate şi
împărţite flaiere speciale şi invitaţii. Iniţial, ne-am propus să invităm 100 de oaspeţi, dar la
vizionarea organizată la 4 mai au venit circa 150 de persoane. Printre ele se aflau reprezentanţii
comunităţii LGBT, oaspeţi din străinătate, reprezentanţi ai diferitelor ONG-uri şi a organizaţiilor
partenere şi, pur şi simplu, persoanele cărora le era interesant să vizioneze filmul. La prezentarea
care a avut loc înaintea derulării filmului a fost organizată o loterie cu premii şi cadouri şi un
critic de cinema din Republica Moldova a ţinut o alocuţiune.
Derularea filmului a fost deci o măsură culturală de rezonanţă preconizată de programul
celui de-al cincilea Pride LGBT din Moldova „Curcubeul peste Nistru”.
10. Lucrul cu părinţii reprezentanţilor LGBT
10.1 Seminare pentru părinţii reprezentanţilor LGBT
Pe parcursul anului au fost organizate trei seminare tematice pentru părinţii tinerilor LGBT.
La seminare au participat câte circa 8 -10 persoane cointeresate. Au fost invitaţi specialişti din
diverse domenii pentru a discuta cu părinţii problemele legate de sexualitate şi orientarea sexuală
(psihologul şi asistentul social). În cadrul seminarelor, de asemenea s-au utilizat metode
interactive de lucru (jocul de rol, teatrul social).
Fiecare seminar a fost apreciat de către părinţii prezenţi şi această apreciere a arătat că
părinţilor le e necesară informaţia despre sexualitate şi metodele de a discuta referitor la
orientarea sexuală cu propriii copii. Evaluarea făcută de părinţi, de asemenea, ne-a ajutat să
analizăm activitatea în cadrul acestor seminare şi gradul de implicare a participanţilor.
10.2 Elaborarea şi editarea broşurii pentru părinţii reprezentanţilor LGBT
În baza informaţiei obţinute din aprecierile făcute la întâlnirile cu părinţii reprezentanţilor
comunităţii LGBT a şi fost elaborat conceptul broşurii pentru aceşti părinţi. Toată informaţia
inclusă în broşură a fost selectată din discuţiile pe care le-am avut cu părinţii respectivi, ea având
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menirea să-i ajute să înţeleagă mai bine necesităţile copiilor şi să poată avea un dialog amiabil şi
constructiv cu ei.
Broşurile vor fi împărţite la seminarele pentru părinţi, în cadrul grupurilor de suport, iar un
anumit număr va fi trimis şi ONG-urilor partenere, care se ocupă de problemele tinerilor. Ele,
parţial, vor fi distribuite şi printre psihologi (Reţeaua psihologilor), asistenţi sociali şi lucrători
medicali.

C. Programul dezvoltării regionale
Coordonatorul programului: Natalia Esmanciuc
Obiectivele programului:
-

Identificarea liderilor în regiuni;
Organizarea practicii şi întâlnirilor de lucru pentru liderii din regiuni;
Lucrul cu grupurile de iniţiativă la fondarea organizaţiilor în regiuni;
Crearea în regiuni a unor centre informative loiale gay-lor;
Înregistrarea noilor ONG-uri LGBT în regiuni;
Oferirea informaţiei pentru diversele organizaţii de nivel local;
Stabilirea relaţiilor de parteneriat strategic cu organele puterii de stat şi ONG-uri la
nivel regional;
Informarea despre măsurile în cadrul proiectului la nivel regional;
Organizarea de măsuri culturale şi de instruire pentru comunitatea LGBT din regiuni.

1. Practica / trainingurile individuale pentru liderii din Transnistria la „GenderDoc-M”
Începând cu a doua jumătate a lunii ianuarie 2006 au fost organizate un şir de practici de o
singură zi pentru liderii din Transnistria (Tiraspol şi Bender).
În această practică au fost încadraţi viitorii membri ai personalului şi voluntarii „Gender –
Ost”. Numărul total de practici organizate este de 8, frecvenţa medie – două ori în lună. La toate
practicile au participat câte 2 – 4 persoane.
În timpul practicii, participanţii lucrau la elaborarea planului de acţiuni, înregistrarea
organizaţiei la Tiraspol, scrierea propunerilor pentru proiectul „Comunicarea nonviolentă”. Acest
prim proiect presupune următoarele acţiuni:
- Înregistrarea organizaţiei;
- Arenda încăperii pentru oficiu, unde ar putea să-şi desfăşoare activitatea personalul;
- Elaborarea, editarea şi difuzarea bucletelor informative;
- Organizarea de seminare pentru comunitatea LGBT din Transnistria.
2. Înregistrarea organizaţiei transnistrene „Gender – Ost”
Din luna martie a anului 2006 Centrul de informaţii „GenderDoc-M” a iniţiat colaborarea cu
Centrul dezvoltării şi susţinerii a iniţiativelor civile „Rezonans” din Tiraspol. În rezultat, a fost
semnat un contract, potrivit căruia Centrul respectiv va acorda susţinere juridică la înregistrarea
organizaţiei din Tiraspol. Din luna martie până în luna iulie 2006 au avut loc şase întâlniri de
lucru. La aceste întâlniri s-a discutat în detaliu statutul organizaţiei şi însuşi procesul înregistrării,
rezultatele posibile, obstacolele şi, de asemenea, metodele de înlăturare a acestor obstacole şi
bariere. În fine, la 21 iulie 2006, la Ministerul Justiţiei al Transnistriei a fost înregistrat ONG-ul
„Gender – Ost”. După înregistrarea organizaţiei, „GenderDoc-M” a acceptat de la „Gender-Ost”
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o primă propunere pentru îndeplinirea grantului „Comunicarea nonviolentă”, a cărui finanţare va
dura un an de zile.
3. Seminarul pentru jurnaliştii din regiuni
La 4 martie 2006, la Centrul de informaţii „GenderDoc-M” a avut loc un seminar de o
singură zi pentru jurnaliştii publicaţiilor regionale. La seminar au participat reprezentanţii
următoarelor organe mass-media raionale şi locale: „Cererea şi oferta”(Bălţi), „Ora locală”
(Ialoveni), „TV Prim” (Glodeni), radio „Anunţ”(Chişcăreni). Tema seminarului a fost elucidarea
problemei diversităţii sexuale şi a orientării sexuale în mass-media din Republica Moldova.
Scopul principal al seminarului a fost stabilirea unor relaţii de parteneriat cu organele de
informare în masă la nivel regional şi dezvoltarea unei abordări şi atitudini pozitive a massmedia în elucidarea problemelor comunităţii LGBT şi, de asemenea, contribuţia la dezvoltarea
unei atitudini tolerante a societăţii faţă de comunitatea LGBT. Toţi participanţii au obţinut
informaţii necesare referitor la homosexualitate şi diversitatea sexuală. Ei, de asemenea, au mai
putut afla şi despre iniţiativa „GenderDoc-M” de a organiza un concurs pentru jurnaliştii care
abordează problemele LGBT.
4. Manifestare culturală de amploare la nivel regional ( Căuşeni )
La 22 iulie 2006, la Căuşeni, în cadrul campaniei „Toţi diferiţi – toţi egali” s-a desfăşurat un
festival cu participarea mai multor ONG-uri. Acest eveniment a fost organizat de Centrul de
informaţii „GenderDoc-M” în colaborare cu Centrul regional pentru drepturile omului din
Căuşeni. În cadrul festivalului au avut loc următoarele măsuri:
-

-

Masa rotundă „Planul naţional de acţiuni în domeniul drepturilor omului: declaraţii,
realităţi şi perspective” cu participarea mai multor ONG-uri din Chişinău şi Căuşeni şi
a reprezentanţilor administraţiei locale;
Demonstrarea filmului cu tematică LGBT;
Concert cu participarea cântăreţilor de muzică-pop în piaţa centrală a oraşului;
Expoziţia ONG-urilor.

La festival au participat următoarele organizaţii:
-

„Amnesty international”
Asociaţia studenţilor invalizi „Gaudeamus”
Reprezentanţii misiunii OSCE în Moldova
Ministerul Tineretului şi Sportului
Asociaţia medicală „Esculap”
Partidul Democrat din Moldova
Consiliul naţional al tineretului din Moldova
Asociaţia studenţilor romi
ONG „Hide park”
Reprezentanţii mass-media (locale şi naţionale)
Comitetul Helsinki din Moldova

În cadrul mesei rotunde fiecare organizaţie participantă a prezentat un raport despre
activitatea sa în domeniul drepturilor omului, menţionând obstacolele de care s-a ciocnit în lucrul
său. Ample discuţii a stârnit problema drepturilor omului în Moldova.
Problema cea mai mare de care s-a ciocnit Centrul de informaţii „GenderDoc-M” şi ceilalţi
participanţi la festival, a constituit-o prezenţa organizaţiilor religioase extremiste, care încercau
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să demonstreze că „GenderDoc-M” propagă homosexualitatea. Reprezentanţii acestor organizaţii
aveau un comportament foarte agresiv, insultând participanţii mesei rotunde şi încercând să
blocheze intrarea în cinematograful, unde trebuia să fie demonstrat filmul. Am fost nevoiţi să
apelăm la ajutorul poliţiştilor, pentru a-i proteja pe participanţi de comportamentul agresiv al
membrilor organizaţiilor religioase. Un factor pozitiv l-a constituit atitudinea loială a poliţiei faţă
de organizatori şi menţinerea ordinii publice pe parcursul întregii măsuri.
Necătând la faptul că evenimentul cultural a fost sub pericolul zădărnicirii, totuşi poate fi
considerat reuşit, stârnind interesul populaţiei locale, care a decis să participe la acest festival.
Toţi cei prezenţi la expoziţia ONG-urilor au aflat despre activitatea organizaţiilor
neguvernamentale şi despre gradul de respectare a drepturilor omului în Moldova, inclusiv şi
drepturile comunităţii LGBT (vezi posterul din Addenda 10.1)
4.1 La 25 iulie Centrul de informaţii „GenderDoc-M” a organizat o conferinţă de presă cu
participarea tuturor organizaţiilor care au luat parte la evenimentul cultural de la Căuşeni în
vederea analizei şi aprecierii celor întâmplate. Scopul principal al Conferinţei de presă a fost
prezentarea unor informaţii veridice şi clare despre evenimentele ce au avut loc şi, de asemenea,
oferirea de explicaţii din ce cauză un şir de organizaţii religioase au interpretat evenimentul ca o
propagandă a homosexualităţii. La conferinţa de presă au fost prezenţi numeroşi corespondenţi ai
publicaţiilor periodice chişinăuiene. Astfel evenimentul a fost pe larg mediatizat (la nivel local,
în Căuşeni, şi la Chişinău)
5. Seminare pentru comunitatea LGBT la Bender
În 2006 la Bender, în cadrul colaborării cu Programul „Sănătate” au avut loc trei seminare
cu tema „Comportamentul sexual protejat şi HIV, IST”, „Autoidentificarea comunităţii LGBT”.
La seminare, reprezentanţii comunităţii LGBT au obţinut informaţii despre HIV, IST ( infecţiile
sexual – transmisibile ) şi comportamentul sexual protejat, incluzând aici şi aspectele importante
ale homosexualităţii şi autoidentificării. S-au mai împărţit gratis prezervative, lubrifianţi şi
materiale informative.

D. Programul psihosocial
Coordonatorul proiectului: Lilia Raileanu
Asistentul social: Natalia Culava
Obiectivele programului:
-

Finalizarea măsurilor în cadrul Proiectului politicilor în domeniul sănătăţii psihice;
Iniţierea procesului de lobby şi advocacy în domeniul sănătăţii psihice LGBT;
Prezentarea problemelor juridice şi a cazurilor de discriminare de care se ciocneşte
comunitatea LGBT în Moldova;
În caz de necesitate, acordarea unei susţineri competente altor proiecte ale
organizaţiei.

1. Realizarea proiectului „Politici în domeniul sănătăţii psihice a LGBT în Moldova”
(continuarea activităţii începute în anul 2005)
1.1 Elaborarea proiectului politicii
În ianuarie 2006 toate datele cercetării au fost incluse într-un singur document. De
16

asemenea, a fost întocmită descrierea politicii alternative în domeniul sănătăţii psihice care e mai
inclusivă pentru comunitatea LGBT, decât cea care funcţionează, de regulă, în domeniul
respectiv.
La 16 februarie 2006 a fost organizată o întâlnire consultativă cu reprezentanţii organelor
competente.
1.2 Publicarea şi difuzarea documentului referitor la bazele politicii
În perioada martie-aprilie 2006 textul analizei politicii a fost tradus în alte două limbi – rusă
şi engleză.
Pentru a facilita cunoaşterea analizei politicii şi a face posibil accesul la ea a publicului larg,
am elaborat o „mini-variantă” a documentului, incluzând punctele esenţiale ale cercetării: scopul,
grupul-ţintă, baza, concluzii şi recomandări. Această mini-variantă a fost elaborată, de
asemenea, în trei limbi.
„GenderDoc-M” a trimis documentele la mai mult de 300 de adrese naţionale: la organizaţii
guvernamentale şi neguvernamentale, surse mass-media, comisii parlamentare, avocaţi
parlamentari, universităţi, etc.
1.3 Prezentarea proiectului
Înainte de prezentarea proiectului s-a făcut un comunicat de presă în trei limbi.
În ziarul „Argumentî i faktî” a fost inserat un interviu referitor la proiect, susţinut de
coordonatorul acestui proiect. Acelaşi interviu a fost pus pe web-site-ul organizaţiei noastre.
Prezentarea cercetării şi a proiectului a avut loc la hotelul „Flowers” la Chişinău la 22 iunie
2006. La ea au participat 39 de reprezentanţi de la ONG-uri şi sectorul guvernamental.
2. Lobby şi advocacy în domeniul sănătăţii psihice
2.1 Corespondenţa cu ministerul sănătăţii
Ministerului Sănătăţii i-au fost adresate 4 scrisori: prima descria două cazuri de neacordare
a ajutorului sau informaţiei necesare pacienţilor LGBT de către specialiştii din domeniul
sănătăţii psihice; a doua scrisoare conţinea solicitarea de a soluţiona problemele într-un caz de
transsexualitate; în a treia se exprima dezacordul cu răspunsul Ministerului Sănătăţii în legătură
cu neacordarea ajutorului necesar persoanelor transgender şi a patra scrisoare prezenta cererea
către Minister de a-şi exprima poziţia oficială referitor la cercetarea Politicii în domeniul
sănătăţii psihice a LGBT din Moldova.
2.2 Întâlniri de lucru cu reprezentanţii Ministerului Sănătăţii şi specialiştii în domeniu
la Clinica de psihiatrie
La 29 septembrie 2006 a fost organizată întâlnirea cu psihiatrul principal al Ministerului
Sănătăţii Anatolie Nacu. La celelalte trei întâlniri în septembrie, dedicate problemei de acordare
a ajutorului persoanelor transgender, au asistat psihiatrii.
2.3 Participarea la întâlnirea de lucru, dedicată advocacy şi organizată de ILGA
(Budapesta, Ungaria)
În perioada 18 – 21 iulie 2006 împreună cu coordonatorul programului „Sănătate”,
Coordonatorul programului psihosocial a participat la întâlnirea de lucru, dedicată advocacy şi
organizată de ILGA (Asociaţia internaţională a gay-lor şi lesbienelor) la Budapesta, Ungaria. În
cadrul întâlnirii de lucru a fost elaborat un plan advocacy în domeniul sănătăţii psihice.
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2.4 Participarea la conferinţa IGLYO (Asociaţia internaţională de tineret a gay-lor şi
lesbienelor) în domeniul sănătăţii psihice, Riga, Letonia (1 – 10 decembrie 2006)
Coordonatorul programului psihosocial a participat şi la pregătirea conferinţei. În perioada
21 - 23 octombrie 2006, la Riga, Letonia, au fost organizate câteva întâlniri în regimul
on-line şi o întâlnire de pregătire. În cadrul conferinţei organizate în perioada 1 – 10 decembrie
2006 au avut loc două întâlniri de lucru cu elemente de dramă participativă.
2.5 Iniţiativa teatrului legislativ pentru susţinerea Legii antidiscriminare
În scopul pregătirii Forului în cadrul Teatrului legislativ au fost organizate şapte întâlniri de
lucru. O reprezentaţie teatrală a avut loc în cadrul Pride-ului, la 7 mai 2006. La For au participat
60 de persoane. Au fost de asemenea organizate două alte întâlniri de lucru cu tema teatrului
legislativ – una pentru gay-ii în vârstă, iar alta – pentru lesbiene. A fost întocmit un raport
juridic. Toate materialele referitor la Teatrul legislativ sunt plasate pe web-site-ul organizaţiei
noastre. De asemenea, reprezentanţii LGBT pot continua discutarea acestei chestiuni prin
intermediul plasării întrebărilor pe For în regimul on-line.
3. Consultarea psihologică
3.1 Consultarea individuală
Au avut loc, în total, treizeci de consultări. Şaptesprezece au fost dedicate problemelor
transgenderilor , dintre care două au avut loc cu participarea părinţilor persoanelor transgender.
Douăsprezece consultări s-au făcut cu o singură persoană transgender.
3.2 Lucrul în grup
În colaborare cu coordonatorul Programului dezvoltării regionale, au fost organizate două
întâlniri cu părinţii. S-a format un grup de susţinere a persoanelor transgender. O întâlnire a fost
dedicată gay-lor în vârstă.
3.3 Crearea unui spaţiu protejat pentru LGBT de vârsta a treia
Pe parcursul realizării proiectului s-au organizat patru întâlniri (câte una la trei luni) pentru
persoanele de vârsta a treia. Concepţia acestor întâlniri a fost elaborată în baza rezultatelor
lucrului din anul precedent. Tema întâlnirii: „Rememorarea trecutului – asigurarea viitorului”
(partea a doua – continuarea activităţii, începută în anul precedent), „Crearea unui spaţiu
emoţional pentru persoanele de vârsta a treia” ( două întâlniri ), „Sărbătorirea Crăciunului”...
La fiecare întâlnire erau prezente 15 – 17 persoane de vârsta a treia. La aceste întâlniri se
foloseau cu succes diferite elemente de animaţie psihosocială.
REMARCĂ: Toate măsurile din cadrul Programului psihosocial (cu excepţia activităţii, care n-a
fost încheiată în anul 2005 şi a continuat să se desfăşoare în prima jumătate a anului 2006) au
fost finanţate din fondurile altor proiecte ale organizaţiei, fiindcă în anul 2006 acest Program na fost asigurat cu proprie finanţare.
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E. Programul dezvoltării organizaţionale
Coordonator: Boris Balaneţki, Director executiv
Contabil: Elena Mitieva
Obiectivele programului:
-

Organizarea trainingurilor interne pentru personalul şi voluntarii „GenderDoc-M”;
Organizarea trainingurilor specializate în vederea creşterii profesionale a personalului,
conform necesităţilor fiecăruia;
Organizarea de stagieri şi practici în organizaţii similare;
Studierea necesităţilor membrilor personalului în planul dezvoltării lor profesionale;
Organizarea sesiunilor de studii pentru membrii personalului şi voluntari;
Organizarea întâlnirilor anuale pentru planificarea măsurilor şi activităţilor;
Întocmirea de raporturi anuale despre activitatea organizaţiei.

1. Întâlniri permanente şi traininguri în cadrul organizaţiei
Timp de un an de zile au fost organizate câteva întâlniri ale echipei, având o diversă
problematică, ca de exemplu:
- Discutarea viitoarelor propuneri de proiect;
- Dezvoltarea activismului feminin în cadrul organizaţiei şi includerea acestei activităţi
în agenda generală a organizaţiei;
- Evaluarea Planului strategic pentru anii 2003 – 2006 şi pregătirea paşilor de elaborare
a Planului strategic pentru 2007 – 2010;
- Pregătirea Pride-ului 2006.
Aceste întâlniri s-au organizat odată în lună şi s-au referit la principalele realizări ale
organizaţiei. Ele au contribuit la o bună informare a membrilor personalului pentru a fi
permanent la curent cu cele mai importante evenimente, care au loc în cadrul organizaţiei. La
unele întâlniri au asistat toţi membrii personalului. La necesitate însă, unele întâlniri aveau loc în
anumite grupuri ale cadrelor noastre.
2. Participarea membrilor personalului Centrului de informaţii „GenderDoc-M” la
traininguri, stagieri şi conferinţe
2.1 Trainingul „Dezvoltarea posibilităţilor şi motivaţia în organizarea LGBT”
În iulie 2006 coordonatorul Programului dezvoltării regionale, coordonatorul Programului
medical şi coordonatorul Programului „Femei” au participat la trainingul organizat în cadrul
proiectului la nivel regional „Previziunea şi dezvoltarea posibilităţilor în ţările CSI: anii 2006 –
2010”. La training s-au discutat următoarele aspecte de bază:
-

Liderismul în ONG-urile, calităţile de lider;
Lucrul în echipă, lucrul cu voluntarii;
Instruirea şi informarea personalului;
Delegarea împuternicirilor şi stabilirea priorităţilor;
Sindromul arderii emoţionale.

Programul trainingului a inclus în sine chestiuni importante, care, în viitor, vor fi utile pentru
proiectele organizaţiei. Întâlnirea de lucru s-a constituit din partea teoretică şi exersările practice,
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datorită căror participanţii au obţinut noi deprinderi pentru activitatea
programuri.

în cadrul propriilor

2.2 Participarea la gay-pride-ul de la Bucureşti, organizat de asociaţia românească
„ACCEPT”
Doi membri ai personalului Centrului de informaţii „GenderDoc-M” (asistentul social şi
cel administrativ) au fost invitaţi la Pride-ul LGBT de la Bucureşti şi la alte măsuri,
organizate în cadrul acestui Pride în luna iunie 2006. În timpul vizitei noastre la asociaţia
parteneră „ACCEPT” ei au participat la seminarul dedicat promovării toleranţei şi la marşul
organizat în cadrul Pride-ului.
Participarea la măsuri de acest fel e foarte importantă pentru Centrul de informaţii
„GenderDoc-M”, fiindcă favorizează dezvoltarea abilităţilor de organizare eficientă a Prideurilor într-un context ostil. România e ţara vecină cu Moldova, având aceleaşi origini culturale şi
tradiţionale. Prin urmare, participarea la aceste evenimente şi schimbul de experienţă ne-au ajutat
să îmbunătăţim planificarea măsurilor în domeniul dat şi ne-au oferit o solidă motivaţie şi
experienţă în organizarea acţiunilor publice.
2.3 Participarea la a XVI-a Conferinţă internaţională în problemele SIDA
La începutul anului 2006 Directorul executiv al Centrului de informaţii „GenderDoc-M” a
fost invitat de către Fondul „Cordaid” (Olanda) să participe la a XVI-a Conferinţă internaţională
în problemele SIDA, organizată la Toronto (Canada). În luna august 2006, d-lui a luat parte la
două evenimente importante care au avut loc în cadrul conferinţei: întâlnirea anticipativă,
organizată de Fondul „Cordaid” („Credinţa în acţiune”) şi Conferinţa internaţională în
problemele SIDA.
Participarea la această măsură a oferit o potrivită oportunitate Centrului de informaţii
„GenderDoc-M” de a-şi lărgi cunoştinţele şi experienţa în domeniul prevenirii HIV / SIDA, a-şi
împărtăşi cunoştinţele acumulate în procesul lucrului cu comunitatea LGBT din Moldova, să se
familiarizeze cu experienţa ONG-urilor religioase din diferite ţări, care-şi desfăşoară activitatea
în acest domeniu. Toate aceste momente sunt foarte importante nu numai în acţiunile de
prevenire HIV printre reprezentanţii comunităţii LGBT, dar, de asemenea, în ansamblu, pentru
toate direcţiile strategice în domeniul prevenirii şi tratării HIV în Moldova. În cadrul Conferinţei
internaţionale, reprezentantul Centrului de informaţii „GenderDoc-M” a participat la mai multe
întâlniri de lucru şi sesiuni pentru prevenirea şi tratarea HIV printre reprezentanţii LGBT, BSB
şi alte grupuri izolate. Datorită participării la aceste măsuri, reprezentantul Centrului nostru a
acumulat mai multă informaţie nouă care ne va fi foarte utilă în activitatea noastră de viitor. La
întoarcere, el a oferit un interviu unui ziar local, referitor la participarea la conferinţă, astfel
împărtăşindu-şi experienţa nu numai în cadrul organizaţiei, dar şi cu ONG-uri, instituţii de stat şi
cu auditoriul larg.
3. Planificarea strategică pentru anii 2007 – 2010
În primăvara anului 2006 am început discuţia asupra evaluării planificării strategice pentru
anii 2003 – 2006 şi elaborarea noului Plan strategic pentru anii 2007 – 2010. Potrivit dezbaterilor
interne ale specialiştilor „GenderDoc-M” şi revizuirii Planului strategic pentru anii 2003 – 2006,
toate sarcinile strategice, preconizate pentru perioada respectivă au şi fost realizate.
Pe la mijlocul lunii mai a avut loc întâlnirea cu reprezentanţii Centrului de resurse al
organizaţiilor neguvernamentale pentru drepturile omului „CReDO”, organizaţia fiind în calitate
de consultant în elaborarea acestui Plan strategic, fiindcă noi deja am avut experienţa unei
conlucrări reuşite în acest domeniu. Reprezentantul „CReDO” Sergiu Ostaf ne-a recomandat să
găsim pentru desfăşurarea unei activităţi eficiente un nou consultant independent (ONG sau
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expert individual) cu idei proaspete şi competitive, care ar ajuta Centrul „GenderDoc-M” să
elaboreze un nou Plan strategic.
Colaborarea „CReDO” cu „GenderDoc-M” şi participarea acestei organizaţii în multe dintre
măsurile organizate poate influenţa spre bine obiectivitatea lucrului asupra Planului strategic.
Acordul a fost semnat cu Diana Cheianu, consultant independent, în vederea facilitării
procesului planificării strategice în cadrul „GenderDoc-M”. În scopul elaborării Planului
strategic pentru anii 2007 – 2010, pe parcursul a trei luni (octombrie, noiembrie, decembrie) au
avut loc 14 sesiuni comune ale echipei şi sesiuni individuale cu coordonatorii programurilor şi
beneficiarii organizaţiei. Elaborarea proiectului Planului strategic a fost încheiată spre sfârşitul
anului şi în varianta dată a fost propusă de către consultant pentru evaluarea de către
administraţia organizaţiei.

F. Programul „Femei”
Coordonatorul programului: Leah Ariel
Asistentul programului: Natalia Mazur
Obiectivele programului:
-

Informarea comunităţii LB prin intermediul publicării unei reviste şi înnoirea
informaţiei pe web-site;
Consolidarea comunităţii LB din Moldova şi implicarea ei în activitatea „GenderDocM”

1. Editarea revistei semestriale „Tema” pentru lesbiene şi femeile bisexuale
La etapa iniţială a proiectului, a fost creată o echipă de lucru în vederea elaborării
conceptului revistei şi a tuturor materialelor care vor fi selectate pentru publicare. S-a decis
publicarea revistei odată la trei luni. La momentul actual, revista reprezintă unica sursă de
informaţie pentru lesbienele şi femeile bisexuale din Moldova. Revista se distribuie gratuit
membrilor comunităţii la diverse măsuri organizate de Centrul nostru şi la proprie cerere.
Materialele revistei sunt publicate în două limbi (rusă şi engleză). Toate numerele editate ale
revistei „Tema” sunt accesibile la biblioteca „GenderDoc-M”
2. Elaborarea paginii web pentru lesbiene pe web-site-ul www.gay.md
În vederea realizării proiectului, pe web-site-ul Centrului de informaţii „GenderDoc-M” a
fost creată o pagină web pentru lesbiene. A fost elaborat şi un plan de lucru prevăzut pentru un
an. S-a hotărât respectarea formatului paginii principale a site-ului. Toate materialele, amplasate
pe această pagină, sunt traduse în trei limbi: română, rusă şi engleză.
3. Organizarea şcolii de vară pentru comunitatea LB
La 15 iulie 2006, în afara Chişinăului a fost organizată şcoala de vară pentru lesbiene şi
femei bisexuale. Seara s-a organizat un joc, având ca subiect comportamentul sexual protejat.
Jocul s-a organizat sub forma unui aucţion. Moderatorul „vindea” afirmaţii corecte şi greşite
despre HIV / SIDA şi IST. Fiecare participant a primit câte o bancnotă imitată de 500 de euro.
Mai apoi, ei trebuiau să decidă să cumpere sau să nu cumpere aceste afirmaţii în dependenţă de
faptul că sunt sau nu sunt juste. Învingător a ieşit acel participant care „a procurat” cele mai
multe afirmaţii corecte. La această măsură au participat 30 de lesbiene şi femei bisexuale.
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G. Programul lobby şi advocacy
Coordonatorul programului: Daniela Cotici
Obiectivele programului:
-

Dezvoltarea prin intermediul trainingurilor , programelor instructive şi a consultărilor
a potenţialului partenerilor proiectului în domeniul advocacy şi a documentării
cazurilor de încălcare a drepturilor reprezentanţilor comunităţii LGBT;

-

Colectarea dovezilor de discriminare juridică şi socială a reprezentanţilor LGBT în
ţările cuprinse de proiect prin intermediul documentării atitudinii sociale, a cazurilor
de discriminare şi încălcare a standardelor internaţionale pentru drepturile omului;

-

Promovarea Legii antidiscriminare, incluzând segmentul LGBT la nivel naţional şi
european;

1. Seminarul introductiv pentru personalul şi voluntarii Centrului de informaţii
„GenderDoc-M” în privinţa documentării cazurilor de încălcare a drepturilor
omului şi discriminării
Seminarul a fost moderat de coordonatorul proiectului, care a participat la câteva
traininguri pentru advocacy şi documentare (Monitorizarea drepturilor omului – Seminarul
pentru dezvoltarea potenţialului, aprilie 2006, Slovenia; Planificarea advocacy, octombrie 2006 –
Macedonia) şi care a folosit cunoştinţele şi informaţia / materialele, obţinute la trainingurile
precedente. Seminarul a fost organizat în prima jumătate a lunii noiembrie. La el au luat parte 14
persoane, membrii personalului şi voluntari. Scopul acestei măsuri a fost familiarizarea
membrilor personalului şi a voluntarilor „GenderDoc-M” cu chestiunile documentării cazurilor
de încălcare a drepturilor omului, colectării informaţiei, intervievare, etc.
Ca rezultat, în anul 2006 participanţii seminarului au înregistrat 19 cazuri de discriminare.
2. Elaborarea strategiei advocacy a Centrului de informaţii „GenderDoc-M” pentru
anii 2007 – 2010
După elaborarea Planului strategic al organizaţiei, participanţii la proces (membrii,
personalul, administraţia, voluntarii, etc.) au convenit asupra priorităţii principale – Promovarea
drepturilor comunităţii LGBT prin intermediul advocacy la nivel naţional şi internaţional. În
baza Planului strategic, „GenderDoc-M” a elaborat şi Strategia advocacy pentru aceeaşi
perioadă.
Au fost determinate trei probleme magistrale şi strategiile lor advocacy:
1. Discriminarea necondiţionată din partea organelor locale ale puterii de stat a comunităţii
LGBT în ceea ce priveşte dreptul la libertatea adunărilor.
2. Lipsa legislaţiei antidiscriminatorii şi a mecanismelor realizării ei. De asemenea, lipsa
politicilor de stat, incluzând şi necesităţile LGBT.
3. Lipsa politicii în domeniul sănătăţii psihice şi a mecanismelor în sistemul protecţiei
sănătăţii, care ar permite persoanelor transgender să primească tratamentul necesar, de
asemenea, evidenta atitudine discriminatorie din partea lucrătorilor medicali faţă de
persoanele în cauză.
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3. Seminarul în problemele juridice pentru comunitatea LGBT
Obiectivul seminarului a fost sporirea nivelului de informare a comunităţii LGBT în sfera
drepturilor social-politice şi, în ansamblu, a drepturilor generale ale omului şi a standardelor
internaţionale. Plus de asta, dezvoltarea potenţialului comunităţii pentru a căpăta astfel o
vizibilitate şi pondere mai mare, devenind parte integrantă a societăţii.
La seminar au participat 17 persoane, în general, reprezentanţii comunităţii LB. Potrivit
evaluării seminarului, aşteptările participanţilor au fost satisfăcute. Pe parcursul seminarului au
apărut o mulţime de întrebări, legate de diverse subiecte de drept. Cei prezenţi au fost
cointeresaţi în continuarea organizării de astfel de seminare, la care să se pună în discuţie astfel
de chestiuni specifice legate de drepturile politice, drepturile familiei, etc.
4. Serviciul consultării
a. Trainingul referitor la consultarea prin telefonul „liniei fierbinţi”
La sfârşitul lunii noiembrie s-a organizat un training de trei zile, la care au instruiţi trei
voluntari, căpătând o viziune de ansamblu şi familiarizându-se cu principiile consultării prin
telefon. Treningul a avut loc cu susţinerea Centrului de informaţii „GenderDoc-M”, în mod
special, a Programului „Sănătate” din cadrul acestei organizaţii.
b. Consultarea prin telefonul „liniei fierbinţi”
„Linia fierbinte” şi-a început activitatea în luna aprilie 2007. Cu toate astea, au fost
înregistrate deja două cazuri noi, cinci persoane s-au adresat în vederea ajutorului juridic, dintre
care trei au solicitat întâlnirea cu avocatul. (Problemele abordate: chestiuni de familie,
problemele transgender, legislaţie, etc.). Consultările au loc miercurea şi vinerea între orele
16.00 şi 20.00
5. Colectarea informaţiei şi documentarea cazurilor de încălcare a drepturilor omului
-

Raport referitor la cazuri de discriminare a reprezentanţilor comunităţii LGBT din
Moldova pentru anul 2006. După cum s-a şi menţionat deja, în anul 2006 au fost
înregistrate 19 cazuri de discriminare, au fost adunate informaţii, s-au realizat
interviuri cu persoanele în cauză, cu martorii, persoane terţe. Informaţia / datele au
fost sistematizate şi incluse în raport. Raportul este accesibil la oficiul Centrul de
informaţii „GenderDoc-M”.

-

Analiza juridică a legislaţiei naţionale a Republicii Moldova referitor la drepturile
LGBT. În vederea renovării analizei juridice a problemelor în domeniul LGBT a fost
implicat un expert. Raportul se anexează (în versiunea română)

-

Informaţia sistematizată pentru raportul „ILGA-Europe”. Refuzul complet pentru
principala organizaţie LGBT din Moldova în dreptul de libertate a adunărilor.

Rapoartele nominalizate mai sus şi cazurile documentate s-au folosit în lucrul „GenderDocM” din domeniul advocacy prin sesizarea autorităţilor naţionale şi a instituţiilor europene.
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Măsurile întreprinse:
-

-

-

La 23 noiembrie 2006 Centrul de informaţie „GenderDoc-M” deja a doua oară în
acelaşi an s-a adresat Primăriei municipiului Chişinău. De data aceasta „GenderDocM” intenţiona să organizeze la 10 decembrie 2006, de Ziua internaţională a drepturilor
omului, o acţiune de protest împotriva deciziilor Primăriei de a refuza permisiunea
pentru desfăşurarea acţiunilor noastre publice. Primăria a respins cererea, făcând iarăşi
trimitere la posibilele tulburări ale ordinii publice. Refuzul a mai fost motivat cu faptul
că de la cetăţeni au venit o mulţime de scrisori cu cererea de a nu permite desfăşurarea
acţiunii publice respective. La 3 ianuarie 2007 „GenderDoc-M” a atacat decizia
respectivă în prima instanţă judecătorească. Prima şedinţă a fost fixată pentru 20
ianuarie, dar „GenderDoc-M” nu a primit înştiinţare. Şedinţa a fost amânată pentru
data de 19 februarie 2007. La momentul actual dosarul se află în examinare la
Judecătoria Supremă.
La 20 decembrie 2006 Judecătoria Supremă a Republicii Moldova a declarat nelegitim
refuzul Primăriei municipiului Chişinău de a sancţiona desfăşurarea marşului
solidarităţii a gay-lor şi lesbienelor. În luna martie 2006 Centrul de informaţii
„GenderDoc-M” a depus cererea de a desfăşura un marş pentru susţinerea promovării
drepturilor LGBT şi a legislaţiei antidiscriminatorii pentru minorităţi.
De asemenea, din cauza participării inclusive a Centrului de informaţii „GenderDocM”, au fost interzise şi alte acţiuni publice, organizate de către partenerii noştri.

H. Proiectul PRECIS
La începutul anului a demarat un nou proiect magistral „Previziunea şi dezvoltarea
potenţialului în ţările CSI: răspunsul minorităţilor sexuale la HIV / SIDA pentru anii 2006 –
2010”. Proiectul se realizează la nivel regional şi cuprinde următoarele ţări şi organizaţii:
- Olanda: „COC – Olanda”
- Belgia: „ILGA – Europe”
- Republica Moldova: „GenderDoc-M”
- Ucraina: „Reţeaua de femei” (Kiev) şi „Liga” (Nicolaev)
- Azerbaigean: „Gender şi dezvoltare”
- Armenia: „Noi suntem pentru egalitatea civică”
- Georgia: „Inclusive Foundation”
- Kârgâzstan: „Labris” şi „Oazis”

Obiectivul proiectului:
Lupta cu răspândirea HIV / SIDA şi alte IST printre reprezentanţii minorităţilor sexuale
prin intermediul dezvoltării potenţialului organizaţiilor LGBT în spaţiul CSI.
În proiectul respectiv „GenderDoc-M” apare în rolul unui partener regional, iar în anul 2006
deţinea responsabilitatea pentru organizarea măsurilor de nivel regional şi transmiterea
experienţei şi altor parteneri din cadrul proiectului. În 2006 „GenderDoc-M” a luat parte la
organizarea următoarelor măsuri:
1. Prima întâlnire, dedicată inaugurării proiectului în cadrul conferinţei „ILGAEurope” (octombrie, 2005)
Prima întâlnire a organizaţiilor, care, conform planului, trebuiau să participe la proiect în
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calitate de Parteneri Naţionali, a avut loc la sfârşitul lunii octombrie 2005 în cadrul Conferinţei
„ILGA – Europe”, la Paris. În agenda de lucru a întâlnirii au fost introduse discutarea în general
a măsurilor din cadrul proiectului, analiza planului de acţiuni pentru 5 ani şi începutul activităţii
în cadrul proiectului. De asemenea, s-a convenit asupra termenilor-limită pentru primele şase
luni de lucru:
-

Transmiterea propunerilor de proiect (PP);
Feedback „GenderDoc-M”
Zilele de organizare a primelor întâlniri şi inaugurarea oficială a proiectului

La întâlnire au fost prezenţi reprezentanţii Republicii Moldova, Georgiei, Kârgâzstanului şi
Armeniei. Întâlnirea a fost moderată de către Glenda Mangnus ( Coordonatorul proiectului
„COC”), Boris Balaneţki (Coordonatorul proiectului „GenderDoc-M”) şi Maxim Anmeghichean
(Director de program „ILGA – Europe”). La întâlnire, de asemenea, au fost invitaţi şi
reprezentanţii organizaţiei „Naş mir” (Ucraina ), ei însă nu s-au prezentat.
2. Acordarea de consultaţii şi recomandări pentru partenerii naţionali (PN) referitor la
propunerile de proiect (PP) parvenite
„GenderDoc-M” în calitate de partener regional al proiectului a fost responsabil de
acordarea recomandărilor pentru propunerile de proiect parvenite (PP) de la partenerii naţionali
(PN). La sfârşitul lunii decembrie „GenderDoc-M” a primit PP de la „Inclusive Foudation”
(Georgia), organizaţia „Noi” (Armenia), „Labris” (Kârgâzstan), „Liga” (Ucraina, Nicolaev). La
mijlocul lunii ianuarie, cu întârziere, au fost primite propunerile de proiect de la organizaţiile
„Oazis” (Kârgâzstan) şi „Reţeaua de femei” (Ucraina, Kiev). La 15 februarie au fost primite
versiunile finale de propuneri cu toate corectările de rigoare de la potenţialii parteneri naţionali
(PN).
3. Întâlnirile organizate de Centrul de informaţii „GenderDoc-M”, pentru împărţirea
obligaţiunilor în cadrul echipei de proiect
Centrul de informaţii „GenderDoc-M” a monitorizat câteva întâlniri organizaţionale ale
echipei în lunile ianuarie şi februarie. Aceste întâlniri au avut ca scop:
-

Împărţirea obligaţiunilor în cadrul echipei;
Analiza planului de acţiuni pentru primul an şi pentru următorii cinci ani (în linii
generale);
Elaborarea strategiei interne de activitate pentru anul următor de lucru;
Analiza planurilor individuale de activitate.

La toate întâlnirile organizate a luat parte echipa managerială a proiectului (Boris Balaneţki,
Alexei Marcikov, Dana Cotici, Lilia Răileanu şi Elena Mitieva). Alţi colaboratori au fost
implicaţi în lucrul din cadrul întâlnirilor în măsura necesităţilor (coordonatorul programului
„Sănătate”, coordonatorul programului dezvoltării regionale, coordonatorul programului
„Femei”, asistentul administrativ).
4. Întâlnirile comune ale echipei de conducere „GenderDoc-M” – „COC” – „ILGA”
Întâlnirea „GenderDoc-M” – „COC” – „ILGA” în vederea analizei PP parvenite şi a Planului
de acţiuni pentru primul an de activitate
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4.1 Întâlnirea comună a coordonatorilor proiectului („COC” – „GenderDoc-M” –
„ILGA”) a avut loc la Amsterdam. Obiectivele centrale ale acestei întâlniri au devenit:
- Cunoaşterea reciprocă a partenerilor,
- Elaborarea planului comun de acţiuni pentru primul an de activitate,
- Analiza problemelor financiare, legate de realizarea cu succes a proiectului în toate
ţările – participante,
- Analiza propunerilor de proiect parvenite,
- Analiza, în comun, cu reprezentanţii „ILGA – Europe” a acţiunilor ulterioare ( Maxim
Anmeghichean)
4.2 Întâlnirea conducerii echipelor ( „COC” – „GenderDoc-M” – „ILGA”) în luna
noiembrie 2006
A doua întâlnire a corpului de conducere al echipelor a avut loc în luna noiembrie. La ea au
luat parte 6 reprezentanţi ai echipei de conducere „COC” – „ILGA” – „GDM”. La întâlnire s-au
discutat următoarele aspecte:
- Prezentarea măsurilor de proiect conducerii „COC”;
- Analiza Planului de acţiuni pentru anul 2007;
- Aprecierea campaniei PR al proiectului;
- Analiza propunerilor de proiect a partenerilor naţionali (PN) pentru anul 2007
5. Adunarea iniţială (AI )
Adunarea iniţială s-a desfăşurat de la 10 până la 14 aprilie 2006. La ea au fost invitaţi toţi
potenţialii parteneri naţionali (PN), care au înaintat propunerile lor de proiect – în total 12
persoane. Obiectivele întâlnirii introductive au fost:
- A face cunoştinţă cu toţi partenerii proiectului;
- Prezentarea informaţiei referitor la grupul de lucru din cadrul programului (GLP) şi
procedurile financiare din cadrul proiectului;
- Evaluarea necesităţilor;
- Prezentarea datelor esenţiale despre realizarea cu succes a proiectelor;
- Schimbul de informaţii şi experienţă.
După adunarea iniţială au avut loc întâlniri individuale cu fiecare organizaţie – partener
naţional, la care s-au discutat propunerile de proiect, parvenite cu luarea în consideraţie a
specificului fiecărei organizaţii. După AI şi întâlnirile individuale cu toate organizaţiile PN,
„COC” şi „GenderDoc-M” au făcut evaluarea internă şi evaluarea viitoarei activităţi.
6. Vizitele pe teren în organizaţiile PN
În perioada de totalizare au fost organizate 8 vizite pe teren, la organizaţiile partenere (PN).
În aceste vizite erau implicate câte două persoane (una de la „COC” şi alta de la „GenderDocM”):
Coordonatori
„COC”
Lars Mokveld

Ţara

Оrganizaţia

Termeni

„GenderDoc-M”
Dana Cotici

Ucraina

28.05.06 – 02.06.06

Аnna Stunova
Anna Stunova
Lars Mokveld

Dana Cotici
Alexei Marcikov
Boris Balaneţki

Armenia
Georgia
Kârgâzstan

Lars Mokveld

Dana Cotici

Ucraina

Lars Mokveld

Alexei Marcikov

Armenia

„Reţeaua de femei”(Kiev)
„Liga” (Nicolaev)
Оrganizaţia „Noi”
«Inclusive foundation»
„Oazis”,
„Labris”
„Reţeaua de femei”(Kiev)
„Liga” (Nicolaev)
Оrganizaţia „Noi”
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14.05.06 – 21.05.06
01.06.06 – 07.06.06
17.07.06 – 22.07.06
20.09.06 - 26.09.06
19.09.06 – 26.09.06

Anna Stunova

Alexei Marcikov

Georgia
şi
Azerbaigean

Lars Mokveld

Boris Balaneţki

Кârgâzstan

„Inclusive foundation”;
Potenţiali
parteneri
PN din
Azerbaigean
„Oazis”,
„Labris”

13.10.06 – 22.10.06
03.12.06 – 11.12.06

Obiectivele centrale ale primelor vizite pe teren:
-

Cunoaşterea organizaţiei, a activităţii şi a principiilor ei fundamentale;
Analiza SWOT (rezultatele activităţii organizaţiei după AI)
Schema reţelei;
Traininguri pentru colaboratorii organizaţiei: necesităţi, planul trainingurilor, bugetul;
Întâlniri cu membri ai comunităţii;
Întâlniri cu reprezentanţii organizaţiilor a căror activitate ar putea fi utilă în viitorul
lucru în cadrul proiectului (organizaţii pentru apărarea drepturilor omului, HIV /
SIDA, etc.)

Scopurile vizitelor repetate pe teren la PN au fost:
-

Efectuarea analizei dezvoltării proiectului în organizaţiile PN;
Discutarea problemelor apărute pe parcursul realizării proiectului;
Determinarea căilor de soluţionare a problemelor apărute;
Analiza planurilor pentru anul următor;
Studierea propunerilor de proiect pentru anul 2007 (în cazul PN – „Oazis”, „Labris”)
Clarificarea situaţiei referitor la colaborarea cu „Oazis”
Identificarea partenerilor de proiect (Azerbaigean)

Vizitele pe teren au un rol important în realizarea cu succes a proiectului de către partenerii
naţionali. Astfel de vizite contribuie la o mai bună înţelegere a activităţii organizaţiei, analiza
lucrului lor cu comunitatea prin posibilitatea întâlnirilor cu membrii comunităţii în cadrul
organizaţiilor PN şi discutării în direct a celor mai diverse probleme de care se ciocnesc ei. În
timpul fiecărei vizite, reprezentanţii „COC” şi „GenderDoc-M” ajutau partenerilor naţionali să-şi
desfăşoare activitatea în cadrul proiectului în corespundere cu planul de acţiuni şi obiectivele
proiectului.
7. Stabilirea de relaţii cu ONG
colaborare

LGBT din Kazahstan şi identificarea căilor de

7.1 Stagierea liderilor LGBT kazahi la „GenderDoc-M”
La finele lunii mai reprezentanţii a trei ONG-uri LGBT din Kazahstan (Alma-Ata, Astana,
Karaganda) au făcut o stagiere la „GenderDoc-M”. În timpul stagiului, participanţii nu numai că
au avut o unică posibilitate să se familiarizeze cu lucrul organizaţiei „GenderDoc-M”, dar au şi
putut să stabilească contacte cu ONG-ul respectiv cu scopul de a spori nivelul de experienţă a
ONG-urilor LGBT din Kazahstan şi, de asemenea, a analiza posibilităţile de iniţiere a lucrului în
domeniul prevenirii HIV / SIDA prin intermediul dezvoltării potenţialului comunităţilor LGBT.
7.2 Misiunea de cercetare în Kazahstan
În noiembrie 2006 unul dintre reprezentanţii „GenderDoc-M” a luat parte în misiunea de
cunoaştere a ONG-urilor cazahe, în scopul identificării potenţialelor ONG-uri şi persoane fizice,
cu care s-ar putea iniţia o colaborare în cadrul dezvoltării mişcării LGBT şi măsurilor pentru
prevenirea HIV / SIDA.
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8. Trainingul pentru dezvoltarea potenţialului
8.1 Elaborarea chestionarului pentru identificarea necesităţilor în domeniul dezvoltării
potenţialului
Unul din obiectivele programului regional este şi organizarea întâlnirilor de lucru pentru
dezvoltarea potenţialului organizaţiilor PN. „GenderDoc-M”, fiind responsabil pentru aspectul
respectiv din proiect, a decis elaborarea unui chestionar, în baza căruia să investigheze şi să
identifice necesităţile organizaţiilor PN. Astfel, una dintre întâlnirile echipei „GenderDoc-M” a
fost dedicată elaborării şi discutării conţinutului acestui chestionar.
8.2 Elaborarea concepţiei trainingului pentru dezvoltarea potenţialului
În baza rezultatelor chestionarului, echipa „GenderDoc-M” a discutat subiectele principale
şi comune pentru toţi PN, care trebuie incluşi în programul trainingului. Luând în consideraţie
problemele nominalizate de către PN, a fost elaborat conceptul trainingului, iar, mai apoi, şi
programul său. În procesul elaborării programului a participat toată echipa „GenderDoc-M”. De
asemenea, pentru colaborare în întocmirea programului, au fost invitaţi şi alţi specialişti, dat
fiind faptul că problematica s-a dovedit a fi destul de largă şi a solicitat ample analize cu
participarea persoanelor, activând în diverse domenii organizaţionale.
8.3 Organizarea trainingului pentru dezvoltarea potenţialului PN
Trainingul pentru dezvoltarea potenţialului a fost pregătit şi organizat de către echipa
„GenderDoc-M” în Moldova. La training au luat parte 15 persoane din toate organizaţiile PN.
Trainingul s-a desfăşurat în afara oraşului, într-un context liniştit, fapt care a sporit calitatea şi
eficienţa activităţii. La training a fost prezent şi un reprezentant „COC” (Lars Mokveld).
Principalele subiecte de discuţie la training au fost: liderismul în cadrul ONG, funcţia liderului în
organizaţia LGBT, administrarea resurselor umane şi motivarea membrilor personalului, lucrul
cu voluntarii, împărţirea sarcinilor, stabilirea priorităţilor şi prevenirea sindromului „arderii”. În
cadrul trainingului s-au utilizat diverse metode de lucru (jocuri interactive, lucrul în grup,
dezbateri colective, etc.).
9. Întâlnirea grupului de lucru din cadrul programului (GLP)
În august 2006 în cadrul proiectului a avut loc prima întâlnire GLP. La întâlnire au
Participat 12 reprezentanţi ai tuturor organizaţiilor partenere la proiect: câte un reprezentant de la
fiecare organizaţie PN, doi reprezentanţi de la „COC-Olanda”, alţi doi de la „GenderDoc-M” şi
unul de la „ILGA-Europe”. Sarcina GLP : a face monitorizarea măsurilor în cadrul programului,
a acorda asistenţă şi a urmări reacţia inversă (feedback-ul) la planurile anuale de lucru, de
asemenea, a adopta decizii de introducere a schimbărilor în program. GLP va face evaluarea
internă anuală a activităţii tuturor organizaţiilor implicate şi
va opera schimbările
corespunzătoare în planul lor de lucru.
Subiectele de bază, preconizate a fi puse în discuţie la întâlnire, au fost:
-

Monitorizarea şi evaluarea proiectului;
Lucrul cu logical framework;
Planificarea măsurilor pentru anul 2007 (traininguri regionale, practică, stagieri);
Importanţa drepturilor omului;
Discutarea denumirii proiectului într-o formulă laconică şi uşor cognoscibilă.
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10. Elaborarea concepţiei web-site-ului proiectului
În luna septembrie 2006, după întâlnirea GLP, „GenderDoc-M” a iniţiat elaborarea
concepţiei web-site-ului proiectului. După aceasta, web-designerul Centrului de informaţii
„GenderDoc-M” a făcut o schiţă a web-site-ului pentru proiect, analizată, mai apoi, la întâlnirea
echipei de conducere de la Amsterdam. Având deja recomandările membrilor echipei de
conducere, noi am continuat lucrul asupra paginii-web.
11. Participarea la întâlnirea de lucru în vederea prevenirii HIV / SIDA
Doi colaboratori ai Centrului de informaţii „GenderDoc-M” au participat la trainingul
pentru prevenirea HIV / SIDA care a avut loc în Georgia. Ei au participat în calitate de asistenţi
de trener şi traducători şi au ajutat la desfăşurarea cu succes a trainingului.
12. Lucrul asupra propunerilor de proiect pentru anul 2007
12.1 Propuneri de proiect pentru Partenerii Naţionali
În septembrie, membrii personalului „GenderDoc-M” au participat la elaborarea
propunerilor de proiect pentru partenerii naţionali în anul 2007. La finele lunii „GenderDoc-M”
şi „COC” au redactat varianta finală a documentului şi la începutul lunii octombrie copia
propunerii de proiect a fost trimisă tuturor partenerilor naţionali.
12.2 Elaborarea formatului propunerilor de proiect pentru grupurile de iniţiativă
În lunile septembrie şi octombrie colaboratorii „GenderDoc-M” au participat la elaborarea
formatului grupurilor de iniţiativă pentru anul 2007. În perioada respectivă au fost elaborate
formatul propunerii de proiect şi procedura implementării. La întâlnirea conducerii în luna
noiembrie s-a analizat formatul propunerii, s-au făcut recomandări şi s-a decis a opera
schimbările de rigoare până la 20 decembrie, după care să fie trimis tuturor partenerilor naţionali
pentru a putea fi răspândite la grupurile de iniţiativă din propriile ţări.
13. Întâlnirile echipei de proiect „GenderDoc-M”
Pe parcursul anului au fost organizate două întâlniri în vederea elaborării Planului de acţiuni
pentru anul 2006 (în luna mai) şi Planului de acţiuni pentru 2007 (în luna decembrie). Întâlnirile
au avut durata de o zi de lucru şi au urmărit scopul elaborării unui plan amănunţit pentru
perioada următoare de timp. La întâlniri au participat toţi angajaţii „GenderDoc-M” şi, de
asemenea, voluntarii.
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III. Rezultatele obţinute de organizaţie în anul 2006
A. Programul „Sănătate”
Rezultate pe termen scurt

Rezultate pe termen lung

Au fost organizate şapte serate pentru propagarea
sexului protejat;
A fost organizată o serată pentru propagarea sexului
protejat, în special, pentru femeile LB;
S-a organizat un seminar special de o zi dedicat
aspectelor sănătăţii pentru femeile lesbiene;
S-a organizat un training referitor la consultările prin
telefon pentru colaboratorii şi voluntarii „GenderDocM”;
8 colaboratori ai „GenderDoc-M” au participat la
trainingul referitor la consultările prin telefon;
S-au organizat trei traininguri pentru viitorii voluntari
outreach;
În cadrul programului lucrează 8 voluntari outreach
În perioada dintre lunile mai şi octombrie în teritoriul de
acoperire au avut loc periodic măsuri outreach;
În cadrul activităţii de outreach s-a lucrat cu 208
persoane din teritoriul de acoperire;
Au fost publicate pentru difuzare 4000 de ilustrate şi
2000 de placate, propagând comportamentul sexual
protejat;
Beneficiarilor programului li s-au împărţit 1200
exemplare de materiale informative;
Au
avut
loc 24 de consultări
medicale
individuale;
Au fost organizate 94 de consultări medicale în regimul
on-line;
S-au acordat servicii informative la 96 de persoane prin
consultarea on-line;
Pentru distribuire gratuită au fost procurate mijloace de
protecţie (prezervative şi lubrifianţi);
17380 de prezervative şi 16300 de unităţi lubrifiante
au fost distribuite gratis reprezentanţilor comunităţii
LGBT;
S-a organizat o şcoală de vară pentru lucrătorii din sfera
medicală;
12 lucrători medicali au luat parte la măsura organizată
„Medicii pentru diversitate”;
S-a elaborat şi s-a editat pentru a fi difuzat specialiştilor
„Ghidul pentru lucrătorii medicali”
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La „GenderDoc-M” a apărut o
echipă
bine
organizată,
activând în cadrul Programului
„Sănătate”;
Reprezentanţilor comunităţii
LGBT din Moldova li s-a făcut
posibil accesul la informaţia
referitor la comportamentul
sexual protejat şi la metodele
de protecţie;
Măsurile outreach au un rol
important
în
răspândirea
informaţiei
referitor
la
comportamentul
sexual
protejat pentru reprezentanţii
comunităţii LGBT, care, din
anumite motive nu vin la
oficiul „GenderDoc-M” şi nu
participă
la
măsurile
organizate de Centrul nostru.
Mijloacele de protecţie se
distribuie gratis pentru toţi
reprezentanţii
comunităţii
LGBT
Materialele informative şi
promoţionale
referitor
la
comportamentul
sexual
protejat sunt accesibile tuturor
beneficiarilor programului dat;
Comunitatea LGBT are acces
la serviciile consultării primare
(în mod individual, în regimul
on-line;
În Moldova s-a constituit o
reţea de specialişti medicali
loiali comunităţii LGBT

B. Programul informational
Rezultate pe termen scurt
Au fost publicate patru numere ale revistei cu tirajul
de 550 de copii pentru fiecare număr, dintre care mai
bine de 250 de copii din fiecare ediţie s-au propus
spre
difuzare
prin
intermediul
agenţiilor
„Moldpressa” şi „Poşta Moldovei”şi s-au realizat
câte circa 180 din fiecare număr.
Web-site-ul se înnoieşte, în mod regulat, odată în
săptămână;
Numărul mediu de vizitatori în zi e de circa 200;
Beneficiarii Centrului activ discută informaţia şi
avizurile, amplasate pe web-site;
Vizitatorii citesc toate anunţurile (de exemplu, în
replică la informaţia noastră despre locurile vacante
la „GenderDoc-M” am primit circa 50 de semnale;
în cazul când informaţia despre măsuri e plasată pe
site, la ele participă mai mulţi beneficiari);
S-a făcut o „copie” a paginii-web (www.gdm.md) cu
acelaşi conţinut în scopul protejării paginii-web de
defecţiuni;
A fost organizat Pride-ul LGBT, la care, în
ansamblu, au luat parte mai bine de 1200 de
persoane şi mai mult de 15 oaspeţi străini;
„GenderDoc-M” a câştigat procesul împotriva
Primăriei capitalei la Curtea Supremă de Justiţie a
Republicii Moldova;
În baza dosarului intentat Primăriei, „ILGA-Europe”
a întocmit un raport referitor la libertatea adunărilor,
care a servit pentru promovarea intereselor noastre la
nivel naţional şi internaţional;
Sporirea eventualităţii de a petrece ziua uşilor
deschise în anul viitor;
S-a anunţat concursul pentru jurnalişti; la sfârşitul
anului a fost creată comisia pentru înmânarea
premiilor;
În perioada de totalizare, în diferite ziare au apărut
materiale cu o tematică diversă în număr de 40;
Au fost acordate burse jurnaliştilor care au abordat
problematica diversităţii sexuale:
- O bursă i s-a oferit unui jurnalist independent
care a realizat un studiu al abordării
problematicii
LGBT
în
mass-media
moldovenească pentru anii 2004 – 2005;
- O altă bursă s-a acordat pentru realizarea unei
emisiuni la canalul de televiziune municipal
„Euro-TV”;
- Şapte burse le-au revenit jurnaliştilor care au
elucidat problema diversităţii sexuale în diverse
publicaţii;
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Rezultate pe termen lung
„GenderDoc-M” este un ONG
bine cunoscut în cadrul
instituţiilor de stat (Parlament,
Ministerul Justiţiei, Procuratura
Generală, Ministerul Afacerilor
Interne);
Prezenţa informaţiei accesibile
referitor la discriminare şi
diversitate sexuală în Moldova
pentru
pentru
beneficiarii
direcţi
şi
indirecţi
ai
proiectului;

Mass-media
moldovenească
abordează
subiectele
diversităţii
sexuale
şi
problemele LGBT;

A sporit numărul jurnaliştilor
care abordează problemele
orientării
sexuale
şi
a
homosexualităţii în presă, la
radio şi în programele TV
dintr-un unghi de vedere
obiectiv;
Datorită măsurilor desfăşurate
în cadrul pride-ului, a sporit
popularitatea LGBT;

Sporeşte atenţia opiniei publice
de la Chişinău şi din regiuni
faţă de problema discriminării
comunităţii
LGBT
şi
promovării
legislaţiei
antidiscriminatorii
datorită
măsurilor desfăşurate în cadrul
Pride-ului;

Au fost editate trei numere ale buletinului cu un tiraj
de 500 de exemplare (pentru fiecare număr); circa
400 de copii au fost împărţite în cadrul diverselor
măsuri (pride-ul, traininguri şi seminare, conferinţe)
şi prin serviciul de corespondenţă;
Editarea şi difuzarea buletinului a contribuit la
consolidarea consorţiului antidiscriminatoriu şi a
eforturilor în lucrul asupra respectivului proiect de
lege;
A fost întocmit, publicat şi difuzat (în 500 de
exemplare) raportul referitor la monitorizarea presei
în trei limbi (română, rusă şi engleză)

Reprezentanţii instituţiilor de
stat sunt informaţi referitor la
problemele
cu
care
se
confruntă comunitatea LGBT
din
Moldova;
ele
sunt
predispuse de a întreţine un
dialog constructiv în vederea
rezolvării acestor probleme

C. Programul dezvoltării regionale
Rezultate pe termen scurt

Rezultate pe termen lung

Pe parcursul anului au fost organizate 8 stagieri
pentru liderii regionali;
5 persoane din regiuni au luat parte la stagiere;
S-au desfăşurat trei seminare informative pentru
comunitatea LGBT din regiuni;
La Căuşeni a fost organizat o amplă măsură
culturală cu participarea ONG-urilor partenere;
11 organizaţii-partenere au participat la
evenimentul cultural de la Căuşeni;
A avut loc o conferinţă de presă la care s-au
făcut totalurile referitor la festivalul de la
Căuşeni;
S-a organizat un seminar de o singură zi pentru
jurnaliştii din regiuni.

Liderii potenţiali LGBT din
regiuni au avut posibilitatea să
se familiarizeze cu experienţa
„GenderDoc-M”
în
promovarea
drepturilor
LGBT;
A fost înregistrată şi şi-a
început activitatea organizaţia
LGBT din Transnistria;
Atragerea atenţiei opiniei
publice din Moldova prin
măsurile LGBT în regiuni;
Un început activ al lucrului cu
LGBT la nivel regional.

D. Programul psihosocial
Rezultate pe termen scurt

Rezultate pe termen lung

A fost definitivată şi publicată Politica în
domeniul sănătăţii psihice a LGBT în Moldova;
A fost organizată o prezentare a rezultatelor
proiectului pentru ONG-uri şi instituţii de stat;
Au fost întocmite şi trimise 4 scrisori
Ministerului Sănătăţii;
A fost organizată întâlnirea cu psihiatrul
principal;
Au fost desfăşurate 7 sesiuni cu tematica
Teatrului legislativ cu participarea comunităţii
LGBT;
În cadrul celui de-al 5-lea Pride a avut loc
prezentarea Teatrului legislativ.
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Autorităţile moldovene, lucrând
asupra elaborării politicii în
domeniul sănătăţii psihice sunt
familiarizate cu problemele legate
de sănătatea comunităţii LGBT;
Au început tratativele cu Ministerul
Sănătăţii în privinţa problemelor
legate de sănătatea comunităţii
LGBT;
S-a întocmit un raport juridic
referitor la situaţia comunităţii
LGBT, bazat pe rezultatele teatrului
psihosocial.

E. Programul dezvoltării organizaţionale
Rezultate pe termen scurt

Rezultate pe termen lung

Pe parcursul anului au fost organizate consultări
permanente cu membrii personalului;
Colaboratorii Centrului nostru au participat la
diverse măsuri (seminare, conferinţe, traininguri,
etc.), organizate la nivel local şi internaţional;
Toţi membrii personalului şi beneficiarii
organizaţiei au luat parte la procesul Planificării
strategice;
A fost elaborat proiectul Planului strategic.

Membrii
personalului
şi
voluntarii „GenderDoc-M” au
avut posibilitatea să avanseze
ca
nivel
personal
şi
profesional,
datorită
participării la diverse măsuri,
organizate în acest scop;
Au fost identificate direcţiile
strategice de activitate a
organizaţiei pentru anii 2007 –
2010.

F. Programul „Femei”
Rezultate pe termen scurt

Rezultate pe termen lung

Au fost publicate şi împărţite membrilor
comunităţii patru ediţii ale revistei „Tema”;
Sistematic se înnoiesc noutăţile şi informaţia de
pe pagina-web pentru lesbiene;
S-a organizat şcoala de vară pentru comunitatea
LB, având ca subiect liderismul şi problemele de
sănătate;
25 de reprezentanţi ai comunităţii au participat la
şcoala de vară.

Continuă
procesul
de
consolidare şi dezvoltare a
potenţialului comunităţii LB în
Moldova;
Comunitatea moldavă LB are
acces permanent la informaţia
referitor la problemele LB şi
astfel
contribuie
la
desfăşurarea
activităţii
programului.

G. Programul lobby şi advocacy
Rezultate pe termen scurt
14 persoane (colaboratori ai
Centrului şi voluntari) au fost
familiarizaţi cu procesul de
documentare a cazurilor de
încălcare a drepturilor omului;
Au fost înregistrate şi păstrate în
arhivă 19 cazuri de discriminare a
reprezentanţilor LGBT;
A fost elaborat Planul strategic al
Programului;
A fost întocmit un raport în baza
cazurilor de discriminare;
Au fost instruiţi trei voluntari
pentru activitatea legată de „linia
fierbinte”.

Rezultate pe termen lung
Decizia Judecătoriei Supreme a Republicii
Moldova, potrivit căreia refuzul Primăriei de
Chişinău de a sancţiona desfăşurarea marşului
solidarităţii gay-lor şi lesbienelor e nelegitim;
Se promovează activitatea instituţiilor europene
în ţara noastră;
Membrii personalului posedă cunoştinţe în
domeniul documentării cazurilor de încălcare a
drepturilor omului;
Structurile naţionale şi internaţionle sunt
familiarizate cu situaţia din sfera drepturilor
LGBT în Moldova;
S-au stabilit legături de parteneriat cu UE,
Consiliul Europei, OSCE şi ONU;
S-au stabilit legături de parteneriat la nivel
naţional, regional şi internaţional.
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H. Proiectul PRECIS
Rezultate pe termen scurt

Rezultate pe termen lung

Au fost invitaţi 5 reprezentanţi potenţiali ai
proiectului cu PN;
La întâlnire au participat 4 reprezentanţi ai PN;
La termenul stabilit au fost prezentate 6 propuneri de
proiect;
Au avut loc 10 şedinţe organizaţionale a membrilor
personalului;
10 membri ai personalului au participat la întâlniri;
S-au împărţit responsabilităţile între membrii
echipei;
Au fost elaborate şi stabilite termenii-limită şi Planul
de lucru pentru primele jumătăţi de an;
Au fost organizate două întâlniri ale conducerii (în
martie şi noiembrie);
Au fost elaborate şi analizate Planul de acţiuni şi
termenii-limită pentru primul şi al doilea an de lucru;
Au fost analizate PP, propuse de PN pentru anii
2006 şi 2007;
La prima întâlnire a conducerii a fost întocmită
agenda adunării iniţiale;
Câte doi reprezentanţi de la fiecare organizaţie PN
au luat parte la adunarea iniţială (AI);
În decursul anului au fost organizate opt vizite în
teren (2- în Armenia, 2- în Ucraina, 2- în Georgia şi
Azerbaigean, 2- în Kârgâzstan);
La fiecare vizită în teren participau câte două
persoane (unul – de la COC şi altul de la
„GenderDoc-M”);
Au fost vizitate toate organizaţiile PN şi o
organizaţie potenţială PN din Azerbaigean;
A fost organizată o misiune de cunoaştere (MC);
Patru persoane au luat parte la MC ( 1- de la COC,
1- de la „GenderDoc-M”, 2- din partea
Kârgâzstanului – în calitate de consultanţi
independenţi);
A fost întocmit un raport despre rezultatele MC;
A fost organizat un seminar în Moldova în vederea
dezvoltării potenţialului;
La seminar au luat parte 12 reprezentanţi ai
organizaţiilor PN.
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Au fost analizate şi stabilite
concepţia generală şi termeniilimită a demarării proiectului;
Au
fost
prezentate
recomandările
din
partea
„GenderDoc-M” pentru fiecare
propunere de proiect în parte;
S-au împărţit obligaţiunile şi
responsabilităţile
între
partenerii proiectului: COC,
„GenderDoc-M”,
„ILGAEurope”;
Au fost împărţite obligaţiunile
de proiect pentru toţi membrii
personalului
Centrului
„GenderDoc-M”,
care
participă la proiect cu scopul
îndeplinirii întregului volum de
lucru în cadrul organizaţiei;
Au fost întocmite raporturi
detaliate pentru fiecare vizită
pe teren;
Pe parcursul anului au avut loc
consultări
permanente
a
partenerilor naţionali;
Au fost identificaţi partenerii
potenţiali ai proiectului în
Azerbaigean şi Kazahstan;
Toate măsurile la
regional,
organizate
parcursul întregului an
contribuit la formarea
spirit de echipă în
organizaţiile partenere.

nivel
pe
, au
unui
toate

IV. Raportul financiar
Veniturile şi cheltuielile organizaţiei pentru anul 2006
Euro
De facto

Planificate

Primite de la donatori:
Fondul „Cordaid”

36 600

50000

Comitetul suedez „Helsinki”

30 119

32385

„ILGA-Europe”

15 000

17900

Fondul „Soros” în Moldova

5 275

5275

„COC-Olanda”

134 471

153 210

“Amnesty international”(Norvegia)

3 000

În total:

224 465

258 770

Resurse umane

94 243

100 780

Servicii şi achiziţii

19 768

21 745

Cheltuieli operaţionale

24 748

25 740

Măsuri :

85 523

110 800

- Informative

35 594

24 135

- Traininguri şi seminare

23 931

38 597

- Activităţi şi servicii pentru comunitatea LGBT

37 661

48 068

Total: cheltuieli pentru anul întreg

224 282

259 065

Cheltuieli:
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