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I. Introducere 

 

Pe parcursul întregului an 2007 Centrul de informaţii „GenderDoc-M” a continuat să-şi 

sporească statutul de organizaţie eficientă activând în domeniul apărării drepturilor gay-lor, 

lesbienelor, bisexualilor şi transgenderilor şi, de asemenea, în calitate de prestator de servicii 

pentru reprezentanţii comunităţii LGBT. O atenţie deosebită i s-a acordat activităţii 

avocaţionale, trainingurilor instructive pentru studenţi şi grupuri profesionale, activităţilor 

publice şi sporirii vizibilităţii comunităţii LGBT din Moldova. 

 

Perioada de referinţă a coincis cu activitatea ferventă a coaliţiei antidiscriminare, în care 

Centrului „GenderDoc-M” i-a revenit un rol de frunte. Acest fapt a influenţat în mod direct 

situaţia comunităţii LGBT din Moldova. 

 

În anul curent a fost pus în aplicare noul Plan strategic al organizaţiei, elaborat şi aprobat de 

către Senat. În conformitate cu acest plan şi decizia Senatului referitor la asigurarea 

funcţionării neîntrerupte a organizaţiei după încetarea finanţării de către fondul 

„Cordaid”(Olanda) a fost făcută restructurizarea organizaţiei. 

 

Pe parcursul întregului an „GenderDoc-M” a menţinut relaţii permanente cu toate 

organizaţiile din domeniul apărării drepturilor omului – partenerele noastre. Colaboratorii şi 

voluntarii săi au luat parte în modul cel mai activ la activităţile organizate pentru apărarea 

drepturilor minorităţilor sexuale şi ale omului în ansamblu, desfăşurate atât la noi în ţară, cât 

şi peste hotare. Toate măsurile şi iniţiativele întreprinse de „GenderDoc-M” în sensul 

promovării drepturilor comunităţii LGBT au fost prezentate la diferite niveluri de importanţă 

naţională şi internaţională. 

 

Lucrul efectuat pe parcursul anului 2007 a exercitat o mare influenţă în vederea promovării 

drepturilor comunităţii LGBT şi a devenit un stimulent pentru lărgirea şi îmbunătăţirea 

colaborării cu organizaţiile partenere, instituţiile de stat şi structurile internaţionale. Situaţia 

comunităţii LGBT s-a îmbunătăţit nu numai la Chişinău, dar şi la nivel regional.  
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II.      Activităţile Centrului de informaţii „GenderDoc-M” organizate în perioada anului     

          2007 

 

A. Programul „Sănătatea comunităţii LGBT” 

 

Coordonator al programului: Olesea Bucşanu 

Asistent al programului: Veaceslav Mulear 

Psiholog: Svetlana Clivadă 

Bibliotecar: Stepanida Mitieva 

 

Obiectivele programului: 

 

 Continuarea şi lărgirea activităţilor de outreach cu implicarea activă a voluntarilor din 

rândurile comunităţii LGBT; 

 Promovarea unui comportament sexual protejat printre reprezentanţii comunităţii 

LGBT, potrivit Planului naţional de acţiuni pentru profilaxia HIV /  SIDA în 

Republica Moldova; 

 Oferirea de consultaţii şi a altor tipuri de servicii beneficiarilor organizaţiei, potrivit 

necesităţilor comunităţii; 

 Lărgirea activităţii reţelei de specialişti amicali comunităţii LGBT care oferă servicii 

necesare beneficiarilor noştri. 

 

1. Activitatea de outreach 

 

 Traininguri pentru outreacheri 
 

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

trei traininguri. Anunţurile referitor la trainingurile respective au fost amplasate pe site-ul 

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

medicină. Trainingurile s-au organizat în zilele de odihnă, la ele au participat nouă voluntari. 

 

La aceste traininguri s-au discutat următoarele subiecte: aspectele generale ale 

homosexualităţii; activitatea de outreach (experienţa naţională şi internaţională); specificul 

lucrului cu reprezentanţii comunităţii LGBT (aspecte psihologice); lucrul cu lesbienele şi 

femeile de orientare bisexuală; infecţiile cu transmitere pe cale sexuală şi HIV / SIDA. Ca 

rezultat, opt voluntari - outreacheri din numărul total de nouă, care au mers la instruire, 

participă în mod activ la activitatea de outreach, frecventând aşa numitele pleşchiuri, adică 

locurile de întâlniri neformale a BSB. 

 

 Activităţile outreach 

 

Pe parcursul perioadei de referinţă a continuat şi s-a lărgit activitatea de outreach. Toţi 

voluntarii implicaţi în acest proiect (8 persoane) săptămânal primeau materiale informative, 

mijloace de protecţie şi monitoring. 

 

Activitatea de outreach în locurile de întâlniri neformale a reprezentanţilor comunităţii LGBT 

s-a desfăşurat în perioada caldă a anului ( lunile mai – octombrie). În acest timp voluntarii – 

outreacheri au avut convorbiri cu 95 de persoane în locurile de întâlniri neformale. 

 

Activitatea de outreach continuă şi în regiuni. Datorită elaborării programului regional, la 

Tiraspol a luat amploare distribuirea gratuită a prezervativelor şi lubrifianţilor în rândurile 

reprezentanţilor comunităţii LGBT. 

http://www.gay.md/
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2. Activităţile în vederea promovării unui comportament sexual protejat 

 

       2.1 Seratele pentru propagarea sexului protejat 

 

În anul 2007 au fost organizate şapte serate în vederea propagării sexului protejat în cadrul 

discotecilor pentru gay. Un aşa tip de măsuri permit stimularea nivelului culturii sexuale în 

rândul beneficiarilor prin intermediul jocurilor şi a altor metode interactive. 

 

În ansamblu, în decursul întregului an la aceste serate au luat parte circa 800 de beneficiari din 

Chişinău şi alte oraşe (Bălţi, Tiraspol, Comrat, Cahul). În cadrul seratelor s-a organizat şi 

distribuirea materialelor informative referitor la HIV / SIDA, propagarea sexului protejat şi, 

de asemenea, a prezervativelor şi a lubrifianţilor. 

 

Prin contribuţia voluntarilor au fost pregătite şi distribuite „pachetele pentru sex protejat”, în 

special, la seratele organizate în cadrul Zilei mondiale de luptă împotriva maladiei HIV / 

SIDA şi a Pride-ului, când numărul beneficiarilor e mai mare ca de obicei. Fiecare pachet 

pentru sex protejat include 10 prezervative, un tub de lubrifiant, ilustrate şi alte materiale 

ilustrative pentru propagarea unui comportament sexual protejat. A fost, de asemenea, 

elaborat „un pachet pentru sex protejat” destinat, în special, femeilor. Un astfel de pachet 

conţine prezervative, lubrifianţi, mănuşi, peliculă alimentară, ilustrate şi materiale informative 

referitor la sexul protejat pentru lesbiene. 

 

    2.2 Organizarea seminarelor şi întâlnirilor de lucru dedicate problemelor de sănătate  

           pentru comunitatea LGBT 

 

În anul 2007 au fost organizate două seminare pentru comunitatea LB şi două seminare pentru 

gay şi BSB. În cadrul lor s-au prezentat informaţii referitor la comportamentul sexual protejat, 

la problemele sănătăţii femeilor, căile de transmitere a maladiei HIV / SIDA şi ITS. Unele 

dintre seminarele preconizate s-au desfăşurat în clinica amicală comunităţii LGBT „Neovita” 

cu participarea specialiştilor acestui centru. Seminarele şi întâlnirile de lucru organizate în 

anul 2007 au permis implicarea unui mare grup din beneficiarii noştri în procesul de instruire, 

fapt care i-a ajutat să înţeleagă mai bine activitatea centrului pentru propagarea unui 

comportament sexual protejat şi, de asemenea, problemele discutate în grup. O parte din 

seminare a avut loc la Centrul comunitar „GenderDoc-M”. 

 

Evaluarea seminarelor a arătat că problemele sănătăţii sexuale şi a sănătăţii în ansamblu 

trezesc un mare interes în rândurile reprezentanţilor comunităţii LGBT. 

 

3. Consultaţii pentru reprezentanţii comunităţii LGBT 

 

    3.1 Consultaţii medicale individuale 

 

Pe parcursul perioadei de referinţă, de două ori în săptămână (marţea şi sâmbăta) se organizau 

consultaţii medicale individuale. În anul 2007 numărul lor a fost de 37. Persoanele se adresau 

cu cele mai diferite probleme. Deosebit de frecvente însă erau întrebările referitor la practicile 

sexuale protejate şi despre posibilitatea protejării personale şi a partenerului. Deseori oamenii 

se interesau cum ar putea găsi o informaţie sau alta în Internet, de asemenea, unde ar putea 

face teste medicale la HIV şi ITS. Îi preocupau şi problemele legate de viaţa intimă, etc. 16 

persoane au fost îndreptate la specialiştii medicali (dermatovenerolog, proctolog şi urolog). 
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3.2 Consultaţii medicale în regimul on-line 
 

Consultarea în regimul on-line este o consultare medicală prin intermediul chat-ului pe site-ul 

(www.gay.md). Ea constituie un mijloc efectiv de comunicare cu specialistul dintr-un anumit 

domeniu. Aici oamenii vorbesc despre problemele lor de sănătate în mod sincer, fiindcă 

anonimatul e absolut asigurat. 

 

În 2007 consultarea prin intermediul chat-ului se organiza de două ori în săptămână câte două 

ore (miercurea şi vinerea). În calitate de moderator era coordonatorul programului „Sănătate” 

Olesea. În total s-au organizat 42 de întâlniri cu beneficiarii, la care au participat 56 de 

persoane. 

 

     3.3 Consultaţii prin intermediul telefonului  

 

La momentul actual la Centrul de informaţii „GenderDoc-M” funcţionează o linie telefonică 

informativă ca un component al consultării medicale. Ea a fost deschisă la 10 mai 2007. 

necesitatea unui astfel de serviciu s-a condus de faptul că nu toţi beneficiarii noştri au 

posibilitatea de a utiliza Internetul sau a veni la Centrul comunitar pentru a face o consultaţie. 

 

Consultaţiile prin intermediul telefonului se desfăşoară de două ori în săptămână (miercurea şi 

vinerea) după masă. Reprezentanţii comunităţii LGBT deja pot telefona şi obţine răspunsuri la 

întrebările care-i preocupă. Ca şi în cazul consultării on-line solicitanţii se adresează, în 

special, cu întrebări legate de propria lor sănătate sexuală. Deosebit de îngrijorătoare sunt 

sunetele cu suspecţii referitor la contaminarea cu maladia HIV / SIDA şi ITS. De regulă, 

astfel de sunete se fac imediat după actele sexuale, în care partenerii s-au comportat, după 

cum se exprimă ei înşişi „uşuratic”, nerespectând regulile comportamentului sexual protejat. 

De aceea şi întrebările în cazul dat se referă la simptomele îmbolnăvirii, la metodele prevenirii 

ei şi adresele centrelor medicale specializate unde ar putea face investigaţii şi tratamente. 

 

Acest serviciu se promovează prin intermediul anunţurilor amplasate pe web-site-ul 

organizaţiei şi în revista pentru reprezentanţii comunităţii LGBT din Moldova – „Zerkalo”, de 

asemenea, prin buletinul informativ „Dialog”. 

 

4. Procurarea de lubrifianţi şi prezervative 

 

În anul 2007, în locurile de întâlniri neformale, la discotecile pentru gay şi la oficiul Centrului 

„GenderDoc-M”, în mod sistematic s-au distribuit prezervative şi lubrifianţi. Mijloacele de 

protecţie completau „pachetele pentru sex protejat” acolo, împreună cu prezervativele şi 

lubrifianţii se adăuga şi o volantă despre folosirea corectă a prezervativului şi informaţia de 

contact a Centrului. 

 

Pentru întreaga perioadă de referinţă au fost distribuite 19 902 prezervative, 11 190 unităţi de 

lubrifianţi în pacheţele – sashe (de 5 ml ) şi 800 unităţi de lubrifianţi în tuburi (75 ml). 

Mijloacele de protecţie sunt certificate, corespund standardelor europene şi s-au distribuit 

reprezentanţilor comunităţii LGBT în mod gratuit. 

 

5. Studiul referitor la comportamentul sexual al reprezentanţilor  comunităţii LGBT şi  

    riscurile contactului homosexual 

 

Centrul de informaţii „GenderDoc-M” în colaborare cu centrul de medicină preventivă a 

realizat un studiu având ca subiect sănătatea sexuală. Această cercetare a fost însoţită de 

testarea gratuită a reprezentanţilor comunităţii LGBT la HIV, sifilis, hepatita B şi C. 

http://www.gay.md/
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Studiul respectiv s-a constituit din următoarele etape: 

  

1. Elaborarea anchetei. Asupra ei a lucrat agenţia de cercetare în baza experienţei noastre 

de anchetare. Întrebările incluse în ea cuprind aspectele generale ale sănătăţii sexuale 

şi comportamentului sexual. 

2. Trainingul pentru voluntarii care, ulterior, trebuiau să lucreze în timpul studiului cu 

beneficiarii. 

3. Efectuarea cercetării şi analiza sângelui. La studiu au luat parte 150 de beneficiari (1/3 

din ei – reprezentanţii comunităţii LB). 

4. Toate datele adunate au fost transmise  specialistului Fondului Soros – Moldova, 

responsabil pentru introducerea datelor în programul SPSS în a cărui bază a şi fost 

întocmit raportul. 

 

Raportul referitor la situaţia în cadrul comunităţii LGBT va fi întocmit în vederea promovării 

intereselor reprezentanţilor comunităţii LGBT din Moldova. 

 

6. Biblioteca Centrului de informaţii „GenderDoc-M” 

 

În anul 2007 biblioteca a funcţionat în bază permanentă şi le-a propus beneficiarilor noştri 

serviciile sale: cărţi, reviste, broşuri, videomateriale în diferite limbi. Pe parcursul anului 

biblioteca şi-a îmbogăţit fondurile, a fost achiziţionată literatură şi videomateriale noi. 

 

7. Seminare pentru părinţii reprezentanţilor comunităţii LGBT 

 

În decursul anului 2007 au fost organizate trei seminare tematice pentru părinţii tinerilor gay, 

lesbiene, bisexuali şi transgenderi. La fiecare din seminare au participat câte 8 – 10 mame şi 

taţi cointeresaţi. De asemenea, la aceste seminare au fost invitaţi specialişti din diferite 

domenii de ştiinţă pentru a discuta cu părinţii problemele legate de sexualitate şi orientarea 

sexuală (psihologul, asistentul social, etc.). În cadrul seminarelor s-au utilizat, de asemenea, 

metode interactive de lucru (jocul de rol, teatrul social). Fiecare seminar a fost evaluat de 

către părinţi şi evaluările au arătat că ei necesită informaţia referitor la sexualitate şi la 

metodele de discutare a orientării sexuale cu propriii copii. Evaluarea ne-a ajutat să analizăm 

şi lucrul nostru în decursul acestor întâlniri, şi, de asemenea, nivelul implicării părinţilor în 

perioada desfăşurării seminarelor. 

 

 

B. Programul lobby şi advocacy 

 

Coordonator de proiect: Daniela Cotici 

Consultant în politici informaţionale: Alexei Marcicov 

IT-manager: Irina Taianovskaia 

Responsabil de publicaţie: Aliona Motroi 

Asistentul programului: Angela Frolov 

 

Obiectivele programului: 

 Dezvoltarea posibilităţilor partenerilor proiectului în domeniul avocaţiei drepturilor 

minorităţilor sexuale şi a documentării cazurilor de încălcare a drepturilor 

reprezentanţilor comunităţii LGBT prin intermediul trainingurilor, programelor 

instructive şi a consultaţiilor; 

 Colectarea dovezilor de discriminare de drept şi socială faţă de reprezentanţii 

comunităţii LGBT în ţările incluse în proiect prin intermediul studiului situaţiei de 

atitudine a societăţii faţă de comunitatea LGBT, documentarea cazurilor de 
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discriminare şi de încălcare a standardelor internaţionale în domeniul drepturilor 

omului; 

 Sensibilizarea guvernelor respective pentru combaterea discriminării reprezentanţilor 

comunităţii LGBT la nivel naţional şi, de asemenea, organizarea activităţilor legate de 

promovarea drepturilor minorităţilor sexuale la nivel european. 

 

1. Activitatea de promovare a Legii antidiscriminare în Republica Moldova 
 

În anul 2007 „GenderDoc-M” şi-a asumat un rol de frunte în promovarea Legii 

antidiscriminare în Republica Moldova. În coaliţia care a fost formată în anul 2005 au intrat 

cinci ONG-uri din domeniul apărării drepturilor omului şi organizaţii care lucrează cu 

grupurile vulnerabile. Activitatea coaliţiei s-a desfăşurat în colaborare cu misiunea OSCE în 

Moldova. Experţii antrenaţi de către OSCE au elaborat primul proiect al legii 

antidiscriminare. Această iniţiativă a obţinut susţinerea Comitetului Helsinki din Suedia şi a 

Institutului „Societatea deschisă” (Budapesta). 

 

În decursul anului s-au organizat întâlniri permanente a grupului de lucru în care au intrat cele 

cinci ONG-uri din domeniul apărării drepturilor omului. De asemenea, au fost organizate 

întâlniri cu prim-ministrul moldovean şi ministrul justiţiei. Pentru lucrul ulterior asupra 

proiectului de lege, a fost creat un grup în care au intrat reprezentanţii ministerelor şi a ONG-

urilor. 

 

2. Lucrul asupra promovării libertăţii întrunirilor în Republica Moldova 

 

 La 23 noiembrie 2006 organizaţia „GenderDoc-M” s-a adresat pentru a doua oară la 

Primăria de Chişinău. De data aceasta colaboratorii şi voluntarii centrului intenţionau să 

organizeze o acţiune de protest împotriva deciziilor Primăriei care ne-au interzis să 

desfăşurăm acţiuni publice. Această măsură a fost consacrată Zilei internaţionale a drepturilor 

omului. Dar şi de astă dată Primăria a respins cererea, făcând trimitere la posibilele încălcări 

ale ordinii publice şi declarând că din partea cetăţenilor au parvenit multe scrisori cu cereri de 

a nu permite desfăşurarea demonstraţiei. „GenderDoc-M” a atacat această decizie a Primăriei 

în instanţa judecătorească la 3 ianuarie 2007. 

 La 20 decembrie 2006 Judecătoria Supremă a Republicii Moldova a analizat reclamaţia 

Centrului de informaţii „GenderDoc-M” referitor la interdicţia Primăriei de Chişinău de a 

autoriza marşul solidarităţii care trebuia să aibă loc în cadrul pride-ului din anul 2006. 

Demersul pentru organizarea acţiunii publice „GenderDoc-M” l-a înaintat în luna martie 2006 

cu scopul de a promova drepturile comunităţii LGBT şi adoptarea Legii antidiscriminare. 

Curtea Supremă de Justiţie a declarat refuzul Primăriei legitim. În anul 2007 această decizie a 

fost atacată în Curtea europeană pentru drepturile omului. 

 În 2007 au fost interzise acţiunile publice ale partenerilor noştri din cauza participării  la 

ele a „GenderDoc-M”. (O informaţie mai detaliată se poate obţine din Rapoartele Secţiei 

europene  a Asociaţiei „ILGA-Europe” „Despre libertatea întrunirilor în Moldova” şi „Despre 

cazurile de discriminare în Moldova”). 

 

3. Colectarea informaţiei şi documentarea cazurilor  de încălcare a drepturilor  

omului  
 

 În anul 2007 a fost întocmit raportul referitor la cazurile de discriminare a 

reprezentanţilor comunităţii LGBT din Moldova pentru anul 2006: au fost înregistrate 

19 cazuri de discriminare despre care s-a adunat o informaţie primară, s-au organizat 

interviuri cu jertfele discriminării, cu martorii şi cu persoanele terţe. Informaţia / 
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datele au fost au fost sistematizate într-un raport unic, care se află la oficiul 

„GenderDoc-M”. 

 Analiza din punct de vedere al dreptului a legislaţiei naţionale a Moldovei referitor la 

drepturile LGBT în vederea renovării raportului deja existent în care se reflectă 

domeniul de drept al comunităţii LGBT. Centrul de informaţii „GenderDoc-M” în 

baza contractului de muncă a fost angajat un expert care lucrează în domeniul 

dreptului. 

 Colectarea informaţiei pentru un Raport amplu „ILGA-Europe” „Despre refuzul în 

dreptul la libertatea întrunirilor organizaţiei moldoveneşti a comunităţii LGBT” 

 

Rapoartele menţionate mai sus, cazurile de discriminare înregistrate şi a încălcările drepturilor 

reprezentanţilor comunităţii LGBT au fost folosite de către colaboratorii „GenderDoc-M” în 

activitatea de avocacy şi, de asemenea, în promovarea intereselor comunităţii la nivel naţional 

şi internaţional. 

 

4. Editarea revistei LGBT „Zerkalo” 

 

În anul 2007 „GenderDoc-M” a continuat să editeze revista „Zerkalo” pentru comunitatea 

LGBT. Timp de un an în această revistă au fost publicate articole abordând următoarea 

problematică: 

 

 Activitatea „GenderDoc-M” şi noutăţile legate de viaţa comunităţii LGBT; 

 Ştiri politice internaţionale şi culturale care au influenţat dezvoltarea mişcării LGBT în 

lume şi în Moldova; 

 Discriminarea – cazuri de discriminare, opinii ale reprezentanţilor societăţii civile, ai 

partidelor politice şi paşii întreprinşi de Centrul de informaţii „GenderDoc-M” în 

conlucrare cu alte ONG-uri pentru scoaterea în evidenţă publică a cazurilor de 

discriminare şi de încălcare a drepturilor omului; 

 Articole despre religie şi homosexualitate; 

 Pagina medicală, incluzând întrebări legate de sănătatea comunităţii LGBT, răspunsuri 

la întrebările adresate de către reprezentanţii comunităţii, recomandări referitor la 

modul cum ar trebui protejată sănătatea sexuală, etc.; 

 Articole despre libertatea întrunirilor; 

 Declaraţii ale politicienilor europeni remarcabili (Valerio Prignacci,  Sophie int Weld, 

Ken Livingston, Tony Blair); 

 Articole despre evenimentele de la gay-pride şi de la alte acţiuni importante, 

organizate de către comunitate şi pentru comunitatea LGBT la Chişinău şi în alte oraşe 

europene (de exemplu, la Amsterdam, Bucureşti, Moscova, Budapesta, etc.); 

 Scrisori şi materiale primite din partea beneficiarilor noştri. 

 

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

presă moldoveneşti: „Moldpress” (pentru Chişinău) şi „Poşta Moldovei” (pentru întreaga 

ţară). Preţul unui exemplar constituie 10 lei. Pe lângă asta, circa 100 de exemplare din fiecare 

ediţie a revistei se distribuie gratuit prin colet. 

 

În anul 2008 intenţionăm să continuăm a edita revista, câte un număr în trimestru, fiindcă ea 

se bucură de un interes sporit printre reprezentanţii comunităţii LGBT atât la Chişinău, cât şi 

în alte oraşe ale ţării. În anul viitor preconizăm să facem o chestionare în rândurile membrilor 

comunităţii noastre, care ne va ajuta să evaluăm eficacitatea revistei în activitatea noastră şi, 

de asemenea, popularitatea unor sau altor rubrici în rândurile cititorilor. 
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5. Dezvoltarea şi susţinerea resurselor informaţionale electronice 

 

În anul 2007 „GenderDoc-M” în continuare şi-a dezvoltat propriul web-site, care constituie 

unica sursă de informaţii, reflectând viaţa comunităţii LGBT din Moldova. El în mod 

sistematic se completa cu ştiri din Moldova şi internaţionale, pe el, de asemenea, erau 

amplasate articole din revista „Zerkalo” şi din buletinul informativ „Dialog”. O atenţie 

deosebită i s-a acordat informaţiei despre lucrul Centrului „GenderDoc-M”, ea în permanenţă 

se înnoia şi, pe lângă ea, se mai publica şi o amplă informaţie despre proiectele organizaţiei 

plus raporturile financiare. De administrarea web-site-ului se ocupă un colaborator, angajat 

pentru jumătate de salariu. 

 

În anul 2007 a început înnoirea sistematică a versiunii în română a web-site-ului. 

 

6. Concursul de creaţie pentru jurnalişti 

 

Toate materialele (articole, programe de televiziune, interviuri, etc.), apărute în anul 2007 în 

diferite mijloace mass-media moldoveneşti, au fost adunate în biblioteca „GenderDoc-M”. La 

sfârşitul lunii decembrie a aceluiaşi an juriul a făcut totalurile concursului respectiv şi au fost 

înmânate următoarele premii: 

 

1. Canalele TV: 

- Premiul întâi i-a revenit jurnalistei Olesea Bolboceanu, canalul de televiziune 

PRO-TV 

- Premiul doi i s-a oferit jurnalistului Mircea Marco pentru reportajul despre 

Pride-ul – 2007; 

2. Posturile de radio: Unicul premiu i-a fost înmânat Ecaterinei Locoman de la postul de 

radio „Europa liberă” pentru emisiunea care a abordat tema drepturilor 

reprezentanţilor comunităţii LGBT din Moldova; 

3. Mijloacele mass-media tipărite: 

 

- Premiul întâi i-a revenit jurnalistului Dmitrii Terehov pentru articolul 

„Înseamnă că eu voi fi gay”, inserat în revista „Public”; 

- Premiul doi i s-a înmânat jurnalistei Svetlana Burlacu care scrie pentru ziarul 

„New Russian Word”; 

- De premiul trei s-a învrednicit ziarul „Novaia gazeta” pentru publicarea 

articolelor despre diversitatea sexuală şi problemele LGBT din Transnistria. 

 

Înmânarea acestor premii a servit drept o bună motivaţie pentru jurnaliştii şi studenţii 

facultăţilor de jurnalism, care activează în diverse mijloace mass-media, pentru a reflecta 

viaţa comunităţii LGBT în mod obiectiv. 

 

7. Bursele pentru jurnaliştii care reflectă  problema diversităţii sexuale 

 

În decursul anului jurnaliştii de la diverse ziare s-au adresat în privinţa burselor pentru a 

scrie articole cu tema diversităţii sexuale şi a sexualităţii, în general. Ei au lucrat cu 

materialele despre Pride-uri, referitor la discriminare, la ciocnirile LGBT cu grupurile 

religioase, la monitorizarea presei moldoveneşti. Bursele li s-au oferit jurnaliştilor pe 

parcursul întregului an. 
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8. Monitorizarea presei moldoveneşti 

 

„GenderDoc-M” a continuat procesul de monitorizare a presei moldoveneşti. Colaboratorii 

centrului au adunat articolele respective şi le-au depus în arhivă, de asemenea, au întocmit o 

scurtă prezentare a acestor materiale. Toate materialele adunate în anul 2007 au intrat în 

biblioteca „GenderDoc-M” şi sunt accesibile pentru vizitatori. 

 

9. Publicarea buletinului informativ „Dialog” 

 

Pe parcursul perioadei de referinţă, adică în anul 2007 au ieşit trei numere ale buletinului 

„Dialog”, care au fost distribuite în timpul pride-ului, în baza unei liste de expediere. 

Articolele incluse în buletin au fost dedicate activităţii Centrului de informaţii „GenderDoc-

M”, ştirilor internaţionale, recomandărilor privitor la relaţiile reciproce cu reprezentanţii 

comunităţii LGBT, problemelor nediscriminării, religiei şi homosexualităţii, în el au fost 

publicate şi interviuri cu persoane publice, etc. 

 

Buletinul s-a distribuit la diferite organizaţii atât guvernamentale, cât şi neguvernamentale, 

instituţii de stat (diverse ministere – Ministerul justiţiei, Ministerul ocrotirii sănătăţii, 

Ministerul afacerilor interne, etc.) şi, desigur, beneficiarilor noştri. 

 

10. Lucrul cu studenţii universităţilor  
 

În decursul anului pentru studenţii de la diferite universităţi (Universitatea de Stat din 

Moldova, ULIM, Universitatea Slavonă, etc.) la oficiul „GenderDoc-M” au fost organizate 11 

seminare. Tema seminarelor a fost: „Aspectele generale ale homosexualităţii şi a diversităţii 

sexuale”. La fiecare seminar au participat de la 10 la 17 persoane. Aceste seminare au fost 

organizate de către colaboratorii „GenderDoc-M”: psihologul şi coordonatorul programului 

dezvoltării regionale. Scopul principal al acestor seminare a fost să prezinte o informaţie 

obiectivă despre diversitatea sexuală şi orientarea sexuală, să abordeze problemele cu care se 

confruntă reprezentanţii comunităţii LGBT. 

 

Evaluarea seminarelor a arătat că participanţii consideră aceste întâlniri instructive foarte 

importante, fiindcă oferă posibilitatea de a afla multe lucruri noi, iar asta-i va ajuta pe viitorii 

specialişti în activitatea lor cotidiană. 

 

11. Pride-ul „Curcubeul peste Nistru” 

 

Al şaselea pride a devenit un eveniment foarte important şi reuşit, având o considerabilă 

influenţă politică asupra comunităţii LGBT şi asupra societăţii în ansamblu. Circa 1200 de 

persoane au participat la diferite evenimente în cadrul pride-ului. 

 

În acest an la pride au sosit reprezentanţii mai multor ţări: Ucraina, Rusia, Azerbaigean, 

Armenia, Olanda, Suedia şi Belgia. În calitate de oaspete special la pride a fost prezentă 

membrul parlamentului european Maria Karlshamre cu propriii asistenţi. Ea a luat parte în 

mod activ la toate evenimentele din cadrul pride-ului, a avut întâlniri cu reprezentanţii puterii 

locale pentru a discuta situaţia referitor la libertatea întrunirilor şi interdicţia Primăriei. 

 

În acest an din ţările CSI au sosit circa 40 de reprezentanţi (activişti LGBT şi reprezentanţi ai 

comunităţilor). Pride-ul a contribuit la consolidarea mişcării LGBT în spaţiul post-sovietic şi 

la elaborarea strategiei pentru perioada următoare. 
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Toate evenimentele pride-ului au avut o largă reflectare în diferite mijloace mass-media 

moldoveneşti şi internaţionale. 

 

Mijloacele mass-media moldoveneşti care au reflectat desfăşurarea pride-ului: canalele 

de televiziune TV 7, PRO-TV, posturile de radio „Hit FM”, „Pro FM”, „Russkoie radio”, 

„Radio 7”, ziarele „Public”, „Novoie vremea”, „Novoie russkoie slovo”, „Accente libere”, 

„Argumentî i faktî”. 

 

Internaţionale: gay.ru, gaily.ru, ilga-europe.org, buletinul informativ al organizaţiei „ILGA-

Europe”, revista pentru gay „Unul din noi”, „Labris”, etc. 

 

12. Premiera spectacolului  „Monoloagele vaginului” 

 

La începutul anului a fost semnat un contract cu regizorul teatral Nelly Cozaru care s-a ocupat 

de montarea şi organizarea prezentării în premieră a spectacolului şi promovarea lui în 

societate. Ea a lucrat asupra elaborării concepţiei prezentării piesei pe marea scenă. 

 

Premiera a avut loc în cadrul celui de-al VI-lea pride „Curcubeul peste Nistru”. Spectacolul 

abordează problema atitudinii faţă de femeie, inclusiv faţă de lesbiene şi femeile de orientare 

bisexuală. Piesa s-a bucurat de o largă publicitate în mijloacele mass-media municipale. În 

total au fost organizate patru prezentări şi la fiecare au fost prezenţi  câte 200 de persoane. 

Toamna spectacolul „Monoloagele vaginului” a fost jucat pe scena unuia din teatrele capitalei 

moldave.  

 

Piesa s-a bucurat de o mare popularitate la publicul chişinăuian şi a avut ecouri pozitive din 

partea reprezentanţilor diferitelor pături sociale care au vizionat spectacolul. Bazându-ne pe 

experienţa colaborării cu respectivul colectiv dramatic, intenţionăm să continuăm această 

colaborare în vederea noilor montări dramatice cu scopul de a promova drepturile comunităţii 

LGBT din Moldova. 

 

13. Training pentru reţeaua psihologilor 

 

La sfârşitul lunii octombrie a avut loc un training pentru psihologi „Desensibilizarea şi 

refacerea”. Pentru organizarea trainingului a fost invitat un specialist experimentat din Sankt-

Petersburg, doctorul în ştiinţe Vladimir Domoraţkii. La training au participat 20 de psihologi. 

Şase persoane au reprezentat regiunile (Cahul, Călăraşi, Comrat, Ungheni, Edineţ). În cadrul 

trainingului s-au folosit metodele psihoterapiei de scurtă durată. Trainingul, de asemenea, s-a 

focusat pe întrebările diversităţii sexuale şi a sexualităţii, în general. 

 

Pe parcursul trainingului  participanţii  au lansat următoarele propuneri: observarea, schimbul 

continuu de experienţă, aprofundarea în metodele psihoterapeutice. Feedback-ul 

participanţilor a arătat că aceste subiecte prezintă pentru ei un mare interes şi că e necesară 

continuarea activităţii în această direcţie. De momentul în cauză s-a ţinut cont la planificarea 

măsurilor pentru anul viitor. 

 

14. Studiul „Determinarea necesităţilor comunităţii LGBT” 

 

S-a efectuat acest studiu pentru a determina necesităţile comunităţii LGBT cu scopul 

planificării activităţii ulterioare a Centrului de informaţii „GenderDoc-M” şi optimizarea 

efortului pentru satisfacerea necesităţilor reprezentanţilor comunităţii LGBT. La cercetare au 

luat parte 121 de reprezentanţi ai comunităţii şi 150 de persoane de orientare heterosexuală. 
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Scopul principal al cercetării a fost să realizeze un studiu comparativ al problemelor cu care 

se confruntă comunitatea şi societatea. 

 

Studiul a inclus următoarele etape:  

 

1. Elaborarea anchetei cu ajutorul instrumentelor descrise în literatura de specialitate şi în 

metodicele contemporane. La această etapă s-au folosit literatura de specialitate şi 

consultaţiile specialiştilor antrenaţi anterior în cercetări similare. 

2. Selecţia respondenţilor pentru studiu. În baza principiului benevol de participare la 

cercetare au fost selectaţi 121 de reprezentanţi ai comunităţii 150 de persoane 

heterosexuale. 

3. Colectarea şi interpretarea (cantitativă şi calitativă) a rezultatelor cercetării. 

Rezultatele cercetării au fost interpretate prin analiza cantitativă şi calitativă. În baza 

datelor obţinute a fost întocmit un raport. Acest raport a fost editat la tipografie şi va fi 

distribuit organizaţiilor noastre partenere, specialiştilor care activează în domeniul  

determinării necesităţilor populaţiei ţării noastre, de asemenea, publicului larg în 

cadrul diferitelor măsuri cu scopul de a atenţiona societatea la problemele şi greutăţile 

de care se ciocneşte comunitatea LGBT. 

 

15. Studiul referitor la atitudinea  societăţii faţă de comunitatea LGBT din Moldova 

 

În vederea evaluării  atitudinii societăţii faţă de comunitatea LGBT din Moldova (din 

Chişinău) în anul 2007 s-a făcut o investigaţie. Ea a inclus chestionarea următoarelor grupuri 

sociale (în total 1800 de persoane): 

 

- muncitori,  

- funcţionari ai administraţiei locale, 

- persoane din sfera educaţiei (profesori de liceu şi universitari), 

- lucrători medicali, 

- businessmani, 

- poliţişti,  

- militari,  

- studenţi,  

- şomeri,  

- jurnalişti. 

 

Investigaţia a inclus, de asemenea, diferite grupuri etnice, de vârstă, sociale de ambele sexe 

din Chişinău. Ancheta s-a constituit din câteva modalităţi de abordare: scala de măsurare a 

distanţei sociale, scala evaluării, etc., care au permis să se aprecieze în mod efectiv atitudinea 

societăţii faţă de comunitatea LGBT şi să se elaboreze strategia campaniei pentru sporirea 

nivelului de informare. În baza datelor obţinute s-a întocmit un raport incluzând caracteristici 

cantitative şi calitative. 

 

Investigaţia respectivă ne-a permis să evaluăm în mod efectiv atitudinea societăţii faţă de 

comunitatea LGBT şi să elaborăm şi strategia activităţii ulterioare a organizaţiei cu grupurile 

de specialişti. 

 

În organizarea chestionării au luat parte voluntarii. 
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16. Editarea dicţionarului de termeni folosiţi vis-a-vis de comunitatea LGBT 

 

Lucrând cu diferite categorii de specialişti şi cu reprezentanţii comunităţii LGBT, noi am 

ajuns la concluzia că oamenii rămân a fi slab informaţi referitor la sexualitate şi orientarea 

sexuală. Bazându-ne pe acest fapt, am decis să elaborăm un mic dicţionar, care ar include 

noţiuni generale legate de sexualitate şi orientarea sexuală şi ar fi devenit util pentru 

specialişti şi publicul larg. Dicţionarul a fost întocmit prin contribuţia specialiştilor şi a 

voluntarilor Centrului de informaţii „GenderDoc-M” în colaborare cu organizaţiile partenere. 

În vederea completării cu datele necesare s-au folosit unele surse de Internet. 

 

Dicţionarul a inclus aproximativ 200 de definiţii şi explicaţii a diferitor termeni şi noţiuni. El 

a fost editat în două limbi – rusă şi română. Actualmente, dicţionarul e accesibil pentru toţi cei 

cointeresaţi la biblioteca „GenderDoc-M”. El, de asemenea, s-a distribuit în cadrul  mai 

multor măsuri organizate pentru comunitatea LGBT şi specialişti. 

 

 

C. Programul dezvoltării organizaţionale 

 

Director executiv: Boris Balaneţkii 

Coordonator al dezvoltării organizaţionale: Natalia Esmanciuc 

Contabil: Elena Mitieva 

Manager de oficiu: Cristina Gavriliţă 

Translator: Nadine Chilianu 

 

Obiectivele programului: 

 

 Organizarea trainingurilor specializate în vederea creşterii profesionale a personalului 

potrivit necesităţilor fiecăruia; 

 Organizarea stagierilor şi vizitelor de familiarizare în organizaţiile amicale pentru 

realizarea schimbului de experienţă; 

 Studiul necesităţilor membrilor personalului cu scopul creşterii lor în plan profesional; 

 Organizarea sesiunilor instructive pentru colaboratorii şi voluntarii organizaţiei; 

 Organizarea întâlnirilor în vederea planificării anuale a activităţii organizaţiei; 

 Evaluarea activităţii personalului şi a nivelului de satisfacere a condiţiilor de muncă; 

 Pregătirea rapoartelor anuale ale organizaţiei. 

 

1. DEZVOLTAREA  ORGANIZAŢIONALĂ  INTERNĂ 

 

1. Permanentele întâlniri şi traininguri în cadrul organizaţiei 
 

Timp de un an au fost organizate câteva întâlniri ale echipei, având o tematică diversă: 

 

 Dezbaterea viitoarelor propuneri de proiect; 

 Dezvoltarea activităţilor pentru femei în cadrul organizaţiei şi includerea acestor 

activităţi în programul general de activitate al organizaţiei; 

 Elaborarea şi discutarea proiectului Planului strategic pentru anii 2007 – 2010; 

 Pregătirea Pride-ului 2007. 

 

Aceste întâlniri se organizau cam câte una în fiecare lună şi erau dedicate realizărilor de bază 

în cadrul organizaţiei. Ele ajutau membrilor personalului să rămână la curent cu evenimentele 
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principale care aveau loc în organizaţie. La unele întâlniri asistau toţi membrii personalului, 

dar, la necesitate, se organizau întâlniri în grupuri mici. 

 

2. Participarea membrilor staff-ului Centrului de informaţii „GenderDoc-M” la 

traininguri, stagieri şi conferinţe 

 

 Participarea la seminarul pentru outreacheri din Crimeea  

 

În luna iulie a anului 2007 doi colaboratori ai organizaţiei (coordonatorul şi asistentul 

programului „Sănătate”) au participat la seminarul de 10 zile „Dezvoltarea activităţii de 

outreach în spaţiul post-sovietic”. Seminarul a fost organizat în cadrul proiectului „PRECIS”. 

Ca loc al desfăşurării seminarului a fost aleasă baza de odihnă a gay-lor din Crimeea , unde 

participanţii au putut să aplice în practică deprinderile şi cunoştinţele obţinute în partea 

teoretică. La seminar au fost în calitate de treneri experţii de la organizaţiile „Schorer” şi COC 

(Olanda) cu participarea şi reprezentanţilor Centrului de informaţii „GenderDoc-M” în 

calitate de experţi regionali. Participarea la evenimentul în cauză a permis sporirea eficacităţii 

activităţii de outreach în Moldova. 

 

 Participarea la trainingul „Sănătatea reproductivă a femeilor”, Kiev, Ucraina 
 

În luna iulie a anului 2007 doi reprezentanţi ai Centrului de informaţii „GenderDoc-M” 

(coordonatorul şi un voluntar al programului femei) au participat la trainingul  cu privire la 

sănătatea femeilor organizat în cadrul proiectului PRECIS cu susţinerea ONG-urilor 

ucrainene „Reţeaua de femei”. A fost prima măsură dedicată problemelor sănătăţii feminine la 

care au putut lua parte reprezentanţii „GenderDoc-M” şi a recepta cunoştinţe şi deprinderi 

pentru dezvoltarea acestui domeniu de activitate la noi, în Moldova. O continuare logică a 

trainingului respectiv au devenit două seminare referitor la problemele sănătăţii, organizate în 

ţara noastră în vara şi toamna anului 2007. 

 

3. Planificarea strategică pentru anii 2007 – 2010 

 

La începutul anului 2007 Senatului organizaţiei i-a fost prezentat proiectul Planului strategic, 

elaborat de colaboratorii organizaţiei împreună cu un consultant independent. 

 

Potrivit recomandărilor membrilor Senatului s-a decis necesitatea redactării Planului strategic 

şi adaptării lui la schimbările produse în cadrul organizaţiei după încetarea finanţării ei din 

partea fondului „Cordaid”. Ca rezultat, Planul strategic a fost revăzut, ţinându-se cont de 

observaţiile şi propunerile senatului. Versiunea sa finală pentru perioada 2007 – 2010 s-a 

tipărit într-o ediţie aparte în luna septembrie a anului 2007. 

 

4. Publicarea raportului anual al organizaţiei 

 

În anul 2007 directorul executiv a lucrat asupra întocmirii rapoartelor anuale descriptiv şi 

financiar. În cadrul rapoartelor a fost inclusă toată informaţia legată de activitatea organizaţiei 

în anul 2006. rapoartele sunt amplasate pe web-site-ul organizaţiei şi editate în carte aparte la 

tipografie. Pe web-site ele pot fi accesate indicând trimiterea : 

http://www.gay.md/eng/content.php?sid=9. 

 

 

 

 

http://www.gay.md/eng/content.php?sid=9
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5. Evaluarea internă a motivaţiei personalului şi nivelul de satisfacţie vis-a-vis de 

serviciu 

 

Finele anului 2007 a fost făcută evaluarea internă a motivaţiei şi nivelului de satisfacţie al 

personalului de propria activitate de serviciu. Pentru efectuarea evaluării a fost invitat un 

consultant independent. Pentru început a fost elaborată o anchetă specială, împărţită în trei 

compartimente. În fiecare compartiment au intrat cam câte 20 de întrebări. Colaboratorii 

organizaţiei au răspuns la întrebările legate de datele personale, atmosfera psihosocială din 

organizaţie, în ce măsură sunt mulţumiţi de administraţie, liderismul în organizaţie şi, de 

asemenea, doleanţele referitor la momentele care trebuie îmbunătăţite în activitatea 

organizaţiei. 

 

În studiul dat au luat parte 16 persoane care lucrează în organizaţie în calitate de colaboratori 

interni şi externi. În baza rezultatelor cercetării va fi elaborat un program de traininguri şi 

întâlniri motivaţionale pentru anul 2008. 

 

6. Training pentru colaboratorii Centrului de informaţii „GenderDoc-M” 

 

 Training referitor la distribuirea raţională a timpului organizat pentru personalul 

Centrului de informaţii „GenderDoc-M” 
 

În baza necesităţilor membrilor personalului şi voluntarilor „GenderDoc-M” a fost planificat 

un training pentru distribuirea raţională a timpului şi sistematizarea priorităţilor. Obiectivul 

său principal l-a constituit problema organizării ştiinţifice a procesului de lucru, pentru ca 

activitatea fiecăruia să devină mai eficientă şi, astfel, totodată, să fie preîntâmpinat sindromul 

arderii. În rezultat, s-a organizat un training de două zile în afara oficiului. El a fost facilitat de 

unul din membrii Senatului organizaţiei – Maxim Anmeghichean, care are o bogată 

experienţă şi cunoştinţe în acest domeniu de activitate al organizaţiilor neguvernamentale. 

 

Pe parcursul trainingului s-au discutat următoarele teme:  

 

 Noţiunea de control al timpului şi proiectarea zilei de lucru 

 Lucrul cu poşta electronică, telefonul, comunicarea în cadrul organizaţiei 

 Determinarea priorităţilor în activitatea de serviciu 

 Repartizarea obligaţiunilor şi responsabilităţilor 

 

La training au luat parte 15 colaboratori ai „GenderDoc-M”. Lor li s-a prezentat suportul 

teoretic al chestiunilor discutate în combinaţie cu deprinderile practice, exerciţii şi jocuri de 

rol. Participanţii s-au grupat în grupuri mici şi au discutat diverse probleme de care se 

ciocnesc în lucrul lor şi despre căile de soluţionare a lor astfel ca activitatea să devină mult 

mai eficace. În cadrul trainingului fiecare participant a avut posibilitatea să-şi elaboreze 

propriul său stil şi grafic de serviciu. 

 

 Trainingul referitor la activitatea de nivel regional şi la prevenirea HIV / SIDA 

 

La finele lunii august în Ucraina, în cadrul colaborării cu partenerul nostru ucrainean – 

organizaţia „LIGA” (Nikolaev), a fost organizat un training de trei zile pentru personalul şi 

voluntarii  „GenderDoc-M” şi „LIGA”. La el au luat parte 33 de persoane (14 participanţi de 

la „GenderDoc-M”, 19 din partea organizaţiei „LIGA” şi 4 persoane au reprezentat grupurile 

de iniţiativă a sudului Ucrainei). Trainingul a avut drept scop realizarea unui schimb de 

experienţă la nivel regional în sfera preocupărilor de ordin regional şi, mai întâi de toate, în 

domeniul prevenirii  HIV / SIDA. Temele seminarului: 
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 Perspectivele dezvoltării mişcării LGBT în spaţiul postsovietic 

 Aspectele  organizaţionale a activităţii ONG-urilor LGBT 

 Aspectul general al lucrului în domeniul prevenirii HIV / SIDA cu grupurile-ţintă 

(BSB / FSF) 

 Lucrul de implicare a comunităţii LGBT în activitatea organizaţiei 

 Profilaxia eficientă a sindromului arderii 

 

Pe parcursul trainingului organizaţiile şi grupurile de iniţiativă şi-au prezentat propria 

activitate şi, de asemenea, s-a rezervat un timp aparte pentru comunicarea cu scop de 

cunoaştere a participanţilor şi pentru schimbul de experienţă. Un rol important la avut faptul 

că unii participanţi au mai şi fost facilitatori, ceea ce a servit pentru ei ca o bună experienţă de 

lucru în calitate de treneri. Această experienţă va putea fi eficient folosită în lucrul cu 

comunitatea. 

 

 Vizita de studiu în Olanda 

 

În luna august a anului 2007, reprezentantul Centrului de informaţii „GenderDoc-M” 

(coordonatorul programului femei) a mers în vizită de familiarizare în Olanda, organizată în 

cadrul proiectului „PRECIS”. Pe parcursul acestei vizite participanţii au avut posibilitatea să 

viziteze organizaţiile olandeze care se ocupă de problematica LGBT (COC- Olanda, Fondul 

„Schorer”) şi, de asemenea, organizaţia „Mama Cash” care se ocupă, în mod special, de 

problemele legate de lesbiene şi femeile de orientare bisexuală. Participanţii au putut să se 

întâlnească şi cu reprezentanţii Ministerului Afacerilor Externe din Olanda. Vizita de 

familiarizare a avut un rol important în dezvoltarea potenţialului profesional al lucrătorilor 

organizaţiei în dezvoltarea deprinderilor de muncă şi motivaţionale. În baza impresiilor de la 

vizita întreprinsă a fost scris un articol, publicat ulterior în revista pentru femei „Tema”. 

 

 Trainingul „Un răspuns eficient la necesităţile comunităţii” 

 

La începutul lunii octombrie pentru angajaţii şi voluntarii Centrului de informaţii 

„GenderDoc-M” a fost organizat un training „Un răspuns eficient la necesităţile comunităţii”. 

El a avut drept scop sporirea nivelului profesional al membrilor personalului şi voluntarilor, 

dezvoltarea spiritului de echipă şi prevenirea sindromului de ardere. Trainingul a continuat 

cinci zile şi la el au participat 16 persoane (personalul centrului şi voluntarii). În activităţile 

propuse s-au folosit metode interactive de lucru, care au permis participanţilor să utilizeze în 

mod practic cunoştinţele teoretice obţinute în cadrul trainingului. Astfel de măsuri de instruire 

permit colaboratorilor noştri să-şi evalueze propria activitate şi să-şi elaboreze propria 

strategie în domeniul dezvoltării profesionale şi devenirii personale. Trainingul care constituie 

o parte integrantă a dezvoltării organizaţionale a Centrului de informaţii a fost organizat de 

psihologul „GenderDoc-M”. O anumită parte din timpul trainingului a fost consacrată 

formării echipei. 

 

II. DEZVOLTAREA  REGIONALĂ  ÎN  MOLDOVA 

 

1. Distribuirea materialelor informative în regiuni 

 

În anul 2007 Centrul de informaţii „GenderDoc-M” a continuat lucrul de difuzare a 

materialelor informative la diferite organizaţii la nivel regional. Organizaţiile care au primit 

materialele sunt unităţi ale instituţiilor medicale de stat, diverse ONG-uri, care activează la 

nivel regional, universităţile, mijloacele mass-media din ţară şi, de asemenea, structurile 

guvernamentale şi parlamentare. 
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2. Practica pentru liderii regionali şi procesul consultativ 

 

În luna iulie pentru directorul „Gender-Ost” a fost organizată o stagiere de zece zile. 

Obiectivele stagierii: 

 

 Participarea la activitatea cotidiană a Centrului de informaţii „GenderDoc-M” 

 Familiarizarea cu activitatea centrului comunitar 

 Studierea structurii „GenderDoc-M”, a direcţiilor de activitate a subdiviziunilor sale şi 

a funcţionării  programelor organizaţiei 

 Participarea în activitatea de outreach în locurile publice unde se întâlnesc persoanele 

gay 

 

În fiecare zi d-lui avea posibilitatea să comunice la nivel profesional cu angajaţii şi voluntarii 

centrului, să urmărească cum ei îşi îndeplinesc obligaţiunile de serviciu, să se familiarizeze cu 

metodele de comunicare în interiorul organizaţiei, cu partenerii noştri şi cu oponenţii. El, de 

asemenea, a participat la activitatea de outreach, a putut afla metodele de comunicare pozitivă 

cu beneficiarii. Toţi membrii personalului au oferit o parte din timpul lor stagiarului şi s-au 

împărtăşit cu propriile cunoştinţe şi deprinderi. Această stagiere a avut un rol important în 

pregătirea pentru şcoala de vară pentru lucrătorii medicali, organizată în Transnistria la 

sfârşitul lunii iulie. 

 

3. Şcoala de vară pentru lucrătorii medicali din Transnistria 

 

 Vizitele de lucru la Tiraspol 

 

La 14 şi 19 iunie au fost efectuate vizite de lucru la Tiraspol. Scopul  acestor vizite a fost: 

 

 Stabilirea relaţiilor cu diferite instituţii medicale din Transnistria 

 Identificarea cadrelor medicale cointeresate în oferirea comunităţii LGBT din regiune 

a serviciilor necesare şi invitarea lor pentru a participa la şcoala de vară. 

 

În timpul vizitei am avut posibilitatea de a ne întâlni cu reprezentanţii următoarelor instituţii 

medicale: 

 

- „Centrul de transfuzie a sângelui” – medicul-şef Alexandr Petrov 

- Organizaţia „Medici fără frontiere” – Mark Valiş 

- „Lecigorodok” – medicul-şef Diana Loghinova 

- Crucea roşie din Moldova, filiala din oraşul Bender – Maria Ţurcan 

- Secţia de medicină preventivă – Alexandr Peciul 

- Policlinica de urgenţă – Alexandr Goncear 

- Policlinica Nr. 3 (Tiraspol) – medicul-şef al policlinicii 

- Centrul SIDA – şeful de laborator Olga Linnik 

- Clinica ITS – medicul-şef Evghenia Buzuk 

- Policlinica Nr. 1 (Tiraspol) – Anatolii Dobula 

 

Întâlnindu-ne cu aceşti reprezentanţi şi conducători ai instituţiilor  sus-numite, am convenit 

referitor la colaborarea ulterioară în domeniul prestării de servicii, necesare comunităţii 

LGBT şi i-am invitat să ia parte la şcoala de vară. 
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 Întâlnirea cu ministrul sănătăţii din Transnistria 

 

La 28 iunie 2007 a avut loc o întâlnire cu Ministrul sănătăţii al Transnistriei. La această 

întâlnire s-au discutat următoarele chestiuni: 

 

- Actuala stare de lucruri referitor la protecţia sănătăţii comunităţii LGBT în 

regiune şi în Republica Moldova, în ansamblu 

- Necesităţile specifice ale comunităţii LGBT în regiune şi în întreaga Moldovă 

- Organizarea şcolii de vară pentru lucrătorii medicali conform specificului de lucru 

cu comunitatea LGBT din regiune 

- Identificarea eventualelor căi de colaborare în domeniul prestării de servicii 

necesare comunităţii LGBT şi organizarea de măsuri pentru comunitatea 

respectivă în regiune 

 

Rezultatele întâlnirii: 

- Obţinerea răspunsurilor pozitive referitor la organizarea şcolii de vară pentru 

lucrătorii medicali din Transnistria 

- Acordul de organizare a diverselor măsuri pentru comunitatea LGBT la 

Tiraspol, care vor fi pregătite în comun cu Centrul „Gender-Ost”. 

 

 Şcoala de vară pentru lucrătorii medicali „Medicii pentru diversitate” 

 

În luna iulie pe teritoriul Transnistriei a fost organizată o şcoală de vară de trei zile pentru 

lucrătorii medicali din regiune. Obiectivele acestei şcoli au fost: 

 

 Familiarizarea lucrătorilor medicali cu aspectele generale ale orientării homosexuale 

 Implicarea lucrătorilor medicali din Transnistria în reţeaua de lucrători medicali 

amicali comunităţii LGBT 

 Prezentarea activităţii Centrului de informaţii „GenderDoc-M” la nivel regional şi 

explicarea importanţei de a desfăşura activităţi similare şi în Transnistria 

 

Obiectivele de bază ale şcolii de vară au fost realizate, însă una dintre cele mai mari realizări 

l-a constituit faptul că deja „GenderDoc-M” dispune de o reţea din 10 specialişti din 

Transnistria (dermatovenerologi, ginecologi,  psihiatri,  epidemiologi) care sunt gata să 

lucreze cu  comunitatea LGBT din regiune. 

 

4. Inaugurarea centrului public la Tiraspol 

 

În luna mai 2007 la Tiraspol a fost deschis un centru comunitar „Gender-Ost”. În incinta sa se 

află o bibliotecă, filme pentru comunitate, a fost organizată prezentarea filmelor tematice şi, 

de asemenea, se organizează diferite măsuri pentru beneficiari. Scopul principal al inaugurării 

centrului comunitar a fost crearea unui loc sigur pentru întâlnirile reprezentanţilor comunităţii 

LGBT din Transnistria, unde reprezentanţii acestei comunităţi ar putea găsi susţinere şi 

frecventa activităţi speciale. Acest centru, de asemenea, contribuie la sporirea vizibilităţii 

comunităţii LGBT în regiune. 

 

5. Acţiunea culturală publică „Viitorul fără SIDA” 

 

La 17 noiembrie pe teritoriul Expocentrului de la Tiraspol a fost preconizată desfăşurarea unei 

acţiuni de masă „Viitorul fără SIDA”. 
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Scopurile acţiunii: 

 

 Sporirea vizibilităţii comunităţii LGBT în Transnistria 

 Sporirea nivelului de informare a societăţii din regiune referitor la activitatea Centrelor 

„Gender-Ost” şi „GenderDoc-M” 

 Atenţionarea societăţii din stânga Nistrului referitor la pericolele maladiei HIV / SIDA 

în regiune 

 Discutarea posibilităţii de colaborare între diferite ONG-uri din Transnistria şi restul 

Moldovei 

 

Programul de activităţi: 

 

- Expoziţia de ONG-uri, orele 15.00 – 16.00 

- Concert cu participarea pop-star-urilor din Moldova şi regiunea transnistreană, 

orele 16.00 – 18.00 

- Serată pentru promovarea unui comportament sexual protejat pentru 

reprezentanţii comunităţii LGBT din Transnistria, orele 18.00 – 20.00 

- Recepţie oficială pentru participanţii la eveniment, orele 18.00 – 20.00 

 

Cu o zi înainte de desfăşurarea acestei ample acţiuni autorităţile Transnistriei au interzis-o. În 

legătură cu acest fapt, am fost nevoiţi să amânăm o parte din măsurile incluse în program 

pentru un timp nedeterminat (concertul şi expoziţia ONG-urilor). 

 

Rezultatele acţiunii publice: 

 

 Autorităţile transnistrene au observat activitatea Centrului „Gender-Ost” 

 Autorităţile locale au recunoscut existenţa în regiune a comunităţii LGBT 

 Pe parcursul pregătirii de acţiunea în cauză am reuşit să stabilim contacte cu diferite 

ONG-uri din Transnistria 

 Publicitatea de care s-a bucurat respectiva acţiune publică a sporit vizibilitatea 

comunităţii LGBT şi a Centrului de informaţii „Gender-Ost” 

 Mijloacele mass-media transnistrene au publicat cinci articole, iar cele moldoveneşti – 

două materiale, care au reflectat acţiunea preconizată şi, în context, problemele legate 

de situaţia comunităţii LGBT atât în Transnistria, cât şi în întreaga Moldovă 

 Aşa-numitului preşedinte al Transnistriei i-a fost adresată o scrisoare oficială, la care a 

fost primit un răspuns. Potrivit răspunsului primit, autorităţile locale manifestă o 

atitudine neutră faţă de activitatea Centrului „Gender-Ost” din moment ce activitatea 

organizaţiei în cauză nu va fi îndreptată la propagarea homosexualităţii. 

 

6. Seminar pentru jurnalişti 

 

De la 10 la 12 mai 2007 s-a desfăşurat seminarul pentru jurnaliştii de la mijloacele de 

informare în masă din regiuni „Rolul mass-media în reducerea nivelului de discriminare în 

bază de orientare sexuală şi identitate gender”. 

 

Obiectivele seminarului: 

 

 Prezentarea pentru reprezentanţii mass-media a informaţiei referitor la aspectele 

generale ale orientării sexuale 

 Atragerea atenţiei mijloacelor mass-media la problemele de care se confruntă 

comunitatea LGBT în Moldova 
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 Discutarea necesităţii adoptării Legii antidiscriminare în Republica Moldova 

 Prezentarea unei succinte sinteze a materialelor cu problematica LGBT publicate în 

revistele şi ziarele moldoveneşti în anii 2004 – 2005 

 

Unsprezece jurnalişti de la diferite publicaţii au luat parte la seminarul al cărui treneri au fost 

colaboratori ai „GenderDoc-M” şi OSCE. Întrebările-cheie cele mai frecvent puse de 

jurnalişti la seminar au fost referitor la: 

 

- domeniul de drept pentru viaţa şi activitatea homosexualilor în Moldova, 

legislaţia naţională şi internaţională, 

- cazuri de discriminare în bază de orientare sexuală, 

- legislaţia antidiscriminatorie (experienţa internaţională şi realitatea din 

Republica Moldova), 

- rolul mijloacelor mass-media în diminuarea nivelului de discriminare în bază 

de orientare sexuală. 

 

III. DEZVOLTAREA  REGIONALĂ  ÎN  ŢĂRILE  CSI 

 

1. Participarea la întâlnirile Grupului de lucru de program (GLP ) 

 

Trei reprezentanţi ai „GenderDoc-M” în calitate de parteneri regionali au luat parte la 

întâlnirile GLP şi întâlnirile Echipei de lucru (EL), legate de primele şi organizate în luna 

februarie la Istambul şi în august la Amsterdam. 

 

La întâlnirile GLP s-au discutat următoarele chestiuni: 

 

 Rapoartele anuale ale organizaţiilor – parteneri naţionali (PN) 

 Colaborarea între parteneri 

 Chestiunile financiare din cadrul proiectului (repartizarea sumelor de buget) 

 Analiza posibilităţii includerii noilor ONG-uri (din Ucraina, Kazahstan şi Kârgâstan) 

 Discutarea propunerilor din partea grupurilor de iniţiativă (GI) 

 Programul trainingului regional 

 Analiza dezvoltării lucrului cu GI 

 Chestiunile de lobby şi advocacy în cadrul proiectului 

 Dezvoltarea Codului Etic al organizaţiilor şi al proiectului PPECIS în ansamblu 

 Problemele de gender în cadrul proiectului 

 

Întâlnirile GLP şi EL au un rol important nu numai la analiza activităţii de proiect (realizărilor 

şi dificultăţilor), dar mai constituie un moment important în dezvoltarea potenţialului echipei, 

în consolidarea ei în cadrul activităţii de realizare a proiectului. 

 

2. Organizarea trainingului pentru analiza necesităţilor  comunităţii 

 

Potrivit planului de acţiuni al proiectului PRECIS, a început procesul de pregătire a 

trainingului din luna ianuarie. A fost elaborată ancheta pentru determinarea necesităţilor 

participanţilor săi. Coordonatorul trainingului a participat la GLP pentru a explica necesitatea 

de a face evaluarea necesităţilor comunităţii şi, de asemenea, cum trebuie de lucrat cu 

anchetele. Reieşind din rezultatele discuţiilor din timpul întâlnirii GLP a anchetelor primite şi 

în baza necesităţilor PN a fost elaborat programul trainingului. 
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În program au intrat următoarele teme: 

 

 Descrierea comunităţii. Principiile cercetării comunităţii 

 Analiza problemelor comunităţii 

 Planificarea acţiunilor pentru evaluarea necesităţilor 

 Chestionarul pentru aprecierea necesităţilor 

 Realizarea interviului şi focus-grupurile 

 Drama participativă ca şi instrument de analiză a problemelor şi resurselor comunităţii 

 Implicarea membrilor comunităţii la analiza datelor 

 

La training au participat câte doi reprezentanţi din partea fiecărui PN. În decursul trainingului 

informaţia teoretică s-a propus în combinaţie cu exerciţii practice, jocuri de rol şi metodele 

interactive de lucru. Au facilitat programul cinci persoane – colaboratori ai Centrului de 

informaţii „GenderDoc-M” şi ai organizaţiilor-partenere din Moldova. 

 

3. Stagierea la „GenderDoc-M” pentru reprezentanţii PN 

 

În luna aprilie pentru reprezentanţii PN („Reţeaua de femei” – Ucraina, „Noi pentru egalitatea 

civică” – Armenia, „Gender şi dezvoltare” – Azerbaigean) a fost organizată o stagiere. 

Programul acestei stagieri a fost elaborat în baza necesităţilor organizaţiilor PN. 

 

În perioada stagierii participanţii săi s-au familiarizat cu următoarele chestiuni ale organizării 

lucrului în ONG-urile pentru comunitatea LGBT: 

 

 Pregătirea şi organizarea conferinţelor de presă 

 Monitorizarea presei şi lucrul cu jurnaliştii  

 Monitorizarea pride-urilor şi a altor acţiuni publice (training) 

 Chestiunile administrative ale ONG-urilor 

 

În cadrul stagierii participanţii au avut o unică posibilitate să participe la pregătirea măsurilor 

Pride-ului „Curcubeul peste Nistru”, fapt care a constituit pentru ei o experienţă utilă în 

domeniul organizării acţiunilor publice. Pe parcursul stagierii toţi participanţii au luat parte la 

trainingul referitor la nediscriminare şi monitorizarea pride-urilor. După acest training toţi 

participanţii au avut posibilitatea să-şi folosească cunoştinţele şi deprinderile acumulate în 

practică, în cazul monitorizării  Pride-ului din Moldova. 

 

4. Vizitele de lucru la organizaţiile PN 

 

Pe parcursul perioadei de referinţă consultanţii „GenderDoc-M” au avut zece deplasări la 

organizaţiile – PN. În fiecare deplasare participau câte două persoane (unul de la COC şi altul 

reprezentând Centrul de informaţii „GenderDoc-M”). 

 

În cadrul vizitelor se discutau următoarele chestiuni: 

- Monitorizarea dezvoltării activităţii PN şi a problemelor de care se ciocnesc 

organizaţiile în cauză 

- Întâlnirea cu membrii comunităţii 

- Întâlniri cu reprezentanţii organizaţiilor care ar putea deveni utile pentru activitatea 

ulterioară în cadrul proiectului (organizaţiile de apărare a drepturilor omului şi 

organizaţiile care lucrează în domeniul profilaxiei HIV / SIDA) 

- În Kazahstan am cunoscut organizaţii care ar fi putut să devină partenere în 

realizarea proiectului PRECIS 
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- Întâlniri cu reprezentanţii grupurilor de iniţiativă  pentru discutarea demersurilor de 

proiect înaintate de ele 

- Discutarea problemelor de ordin intern şi a dificultăţilor cu care se confruntă 

membrii personalului organizaţiilor în activitatea lor („Reţeaua de femei”, „Labris”) 

 

Vizitele pe teren au ajutat să înţelegem mai bine activitatea organizaţiilor, să aflăm rezultatele 

activităţilor organizate pentru comunitate, a apărut posibilitatea de a-i ajuta în dezvoltarea 

activităţilor de proiect care corespunde planurilor de acţiuni şi obiectivelor strategice. În afară 

ce cele enumerate mai sus, vizitele mai constituie şi o bună posibilitate de întâlnire şi cu alte 

organizaţii donatoare care susţin ONG-urile locale, stabilirea contactelor cu ele şi 

determinarea domeniului de finanţare în vederea prevenirii posibilelor încălcări a disciplinei 

financiare. 

 

5. Elaborarea web-site-ului proiectului 

 

Potrivit planului de acţiuni, în cadrul proiectului a început lucrul asupra web-site-ului său. La 

crearea acestui web-site s-a ţinut cont de rezultatele discuţiilor, organizate în timpul întâlnirii 

GLP. În Olanda a fost înregistrat numele de domeniu, iar în Moldova a fost organizat 

hostingul. Pagina-web a fost inaugurată la 1 august 2007. Spre finele anului au fost 

completate următoarele compartimente ale paginii-web: 

 

 Informaţia referitor la proiect şi la ţările – participante la proiect 

 Completarea permanentă a noutăţilor locale, oferite de PN 

 Descrierea organizaţiilor – PN (acelora care şi-au prezentat informaţia). 

 

Pe web-site mai rămân încă compartimente necompletate. Acest fapt se întâmplă din cauză că 

la dispoziţia noastră nu stă informaţia şi resursele necesare. 

 

6. Trainingul pentru monitorizarea HIV / SIDA 

 

Trainingul a fost organizat în oraşul Odesa prin susţinerea tehnică a organizaţiei „LIGA” 

(Nicolaev), trener a fost Ghenadii Rasciupkin (Rusia). 

 

Respectivul training a avut influenţă asupra activităţii ulterioare a organizaţiilor – parteneri 

naţionali în domeniul monitorizării situaţiei legate de răspândirea HIV / SIDA. În timpul 

trainingului s-a discutat participarea partenerilor proiectului PRECIS la Conferinţa regională 

pentru combaterea maladiei SIDA, care avea să aibă loc la Moscova. Deja fusese început 

lucrul de pregătire a concepţiei prezentării organizaţiilor şi a activităţii lor în cadrul 

proiectului. A fost format un grup de lucru pentru pregătirea de conferinţă în care au intrat trei 

reprezentanţi ai organizaţiilor – PN („Labris”, „Inclusive Foundation”, „Adali”). 

 

În rezultatul trainingului a fost elaborat un şir de indicii care vor fi utilizaţi pe parcursul 

monitorizării situaţiei în ţările participante la proiect. 

 

7. Training referitor la diversificarea posibilităţilor 

 

Trainingul a fost organizat la Batumi cu susţinerea materială a organizaţiei „Inclusive 

Foundation” (Georgia). În calitate de treneri au fost Svetlana Clivadă, Natalia Esmanciuc şi 

Mariana Ţurcan (Moldova). În timpul trainingului s-au discutat următoarele teme: 

 

 Rolul ONG-urilor în dezvoltarea societăţii 

 Specificul ONG-urilor care lucrează pentru comunitatea LGBT 
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 Modul de lucru cu diversele grupuri sociale şi profesionale (spre exemplu, cu 

grupurile LGBT) 

 Delegarea obligaţiunilor şi a priorităţilor 

 Sindromul arderii şi prevenirea lui în colectivele ONG-urilor 

 

Acest training a devenit, de fapt, prelungirea celui organizat în anul 2006 şi subiectele au fost 

incluse în program potrivit temelor după care se lucrase în anul precedent, dar cu luarea în 

consideraţie a altor necesităţi ale partenerilor. Astfel de traininguri nu numai că permit a lărgi 

posibilităţile participanţilor în activitatea lor, dar, de asemenea, contribuie la atingerea 

acordului între parteneri. Trainingul n-a ajuns la sfârşitul său logic, el va fi continuat şi în anul 

2008. 

 

8. Lucrul asupra evaluarea propunerilor de proiect  

 

 Oferirea recomandărilor referitor la propunerile de proiect 

În luna noiembrie consultanţii „GenderDoc-M” au lucrat asupra evaluării propunerilor de 

proiect receptate de la PN. În baza acestor evaluări au fost propuse recomandări pentru 

îmbunătăţirea propunerilor de proiect. După ce-au fost primite comentariile din partea 

consultanţilor COC a fost elaborată şi trimisă PN versiunea finală a recomandărilor. 

 

 Întâlnirea echipei de lucru (EL) COC  - „GenderDoc-M” – ILGA 

Întâlnirea EL  (echipa de administrare a proiectului) a avut loc la începutul lunii decembrie. 

La ea au participat reprezentanţii COC, ILGA, „GenderDoc-M” şi în agenda ei au fost incluse 

următoarele chestiuni: 

 

- Evaluarea colaborării în anul 2007, a rezultatelor obţinute şi a dificultăţilor  

- Analiza planului de lucru pentru anul 2008: traininguri, vizite cu scop de  monitorizare 

- Discutarea propunerilor de proiect pentru anul 2008 

- Traininguri regionale: ecouri referitor la trainingurile anului 2007 şi planurile pentru anul 

2008 (numărul de traininguri, condiţii de participare, atragerea PN şi a grupurilor de 

iniţiativă). 

 

 

D. PROGRAMUL  FEMEI 

 

Coordonator de program: Anastasia Danilova 

 

Obiectivele programului: 

 Oferirea informaţiei comunităţii LB prin intermediul publicării revistei „Tema” şi 

înnoirea permanentă a informaţiei pe web-site 

 Consolidarea comunităţii LB în Moldova şi implicarea lesbienelor şi femeilor 

bisexuale în activitatea Centrului de informaţii „GenderDoc-M”. 

 

1. Editarea buletinului „Tema” 

 

Pe parcursul întregului an în cadrul programului pentru femei au apărut trei numere ale 

revistei „Tema”. Informaţia publicată în ea în mare parte este legată de viaţa lesbienelor şi 

femeilor de orientare bisexuală din Moldova şi ţările vecine. Pe paginile sale au fost reflectate 

următoarele teme: 

 

a. Sexualitatea feminină şi diversitatea sexuală 

b. Ştiri naţionale, regionale şi internaţionale 
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c. Articole despre religie şi homosexualitate 

d. Informaţii despre măsurile organizate pentru comunitatea LB din Moldova (şcoala de 

vară, seminare) 

e. Articole referitor la noutăţile culturale (de exemplu, materialele referitor la spectacolul 

„Monoloagele vaginului”, articole şi corespondenţe referitor la cultura mondială legată 

de problematica LB), ştiri din sport 

f. Istorii reale din viaţa femeilor LB, scrisori, articole şi creaţii poetice din partea 

beneficiarilor 

g. Articole despre femeile notorii – LB – din spaţiul post-sovietic (spre exemplu Renata 

Litvinova, Evghenia Debreanskaia, Svetlana Surganova). 

 

Revista pentru femei constituie un instrument important de informare şi lărgire a 

posibilităţilor comunităţii LB. Ea se distribuie gratuit în rândurile comunităţii LB la diferite 

măsuri, organizate în cadrul programului pentru femei.  

Toate articolele se publică în limbile română şi rusă, asupra lor lucrează echipa de femei a 

Centrului şi, inclusiv, unii beneficiari şi voluntari. Tirajul fiecărei ediţii constituie 500 de 

exemplare, un număr suficient pentru acoperirea publicului feminin cititor în capitala ţării şi 

la nivel regional. 

În luna octombrie a avut loc o acţiune culturală la care s-a sărbătorit jubileul de zece numere a 

revistei „Tema”. La serată au fost prezente circa 60 de reprezentante ale comunităţii LB. 

 

2. Elaborarea paginii-web pentru lesbiene pe web-site-ul www.gay.md 

 

Pe parcursul realizării proiectului informativ pe web-site-ul Centrului de informaţii 

„GenderDoc-M” a fost creată o pagină-web pentru lesbiene. Pentru început a fost elaborat un 

plan de introducere pe etape a paginii pentru un an ţinând cont de păstrarea formatului paginii 

principale a site-ului. Mai apoi am început a completa rubricile cu informaţie. Actualmente 

are loc înnoirea sistematică a paginii pentru femei, cu materiale în limbile română, rusă şi 

engleză. 

 

3. Organizaţia şcolii de vară pentru comunitatea LB 

 

În iunie 2007 a fost organizată şcoala de vară pentru lesbiene şi femeile de orientare 

bisexuală. Această măsură a fost planificată reieşind din necesităţile beneficiarilor 

organizaţiei. 

În desfăşurarea şcolii de vară s-au folosit diverse metode, astfel ca şedinţele în plen, lucrul în 

grupuri mici, jocul de rol, prezentaţii teatrale, focus-grupuri, prezentarea filmelor cu 

dezbaterea lor ulterioară. Timp de trei zile de lucru participanţii la şcoala de vară au discutat 

chestiunile referitoare la legislaţia Moldovei, problemele liderismului şi activismului. Aici au 

fost determinate necesităţile comunităţii şi, de asemenea, s-au întocmit planurile viitoarelor 

activităţi. 

La şcoala de vară au participat 23 de persoane, printre care şi persoane surdomute şi 

transgenderi. Selecţia participanţilor s-a făcut printr-un concurs deschis. Printre participanţi a 

fost atât o bună jumătate care cunoşteau despre „GenderDoc-M” şi activitatea sa, cât şi 

persoane care au participat pentru prima dată la o astfel de acţiune în cadrul programului 

pentru femei. 

 

Evaluarea şcolii de vară a arătat că astfel de întâlniri sunt foarte importante pentru 

consolidarea comunităţii şi creşterii personale a reprezentantelor grupului LB în ţara noastră. 

În rezultat, am luat decizia referitor la organizarea anuală a şcolii de vară pentru lesbiene şi 

femeile de orientare bisexuală. 

 

http://www.gay.md/
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III. REZULTATELE  LUCRULUI  EFECTUAT: 

 

 Centrul de informaţii „GenderDoc-M” dispune de o echipă puternică, capabilă să 

lucreze în domeniul apărării drepturilor comunităţii LGBT din Moldova şi, de 

asemenea, în spaţiul post-sovietic. „GenderDoc-M” e recunoscut în calitate de 

organizaţie respectabilă şi influentă, care dezvoltă o activitate eficientă pentru apărarea 

drepturilor omului în Moldova. 

 Structura internă şi funcţionarea organizaţiei au fost optimizate şi îmbunătăţite cu 

scopul satisfacerii eficiente a necesităţilor beneficiarilor 

 Chestiunile diversităţii sexuale şi ale comunităţii LGBT, probleme de care se ciocnesc 

minorităţile sexuale se discută în mod activ în societatea moldovenească, ceea ce duce 

la sporirea vizibilităţii gay-lor, lesbienelor, bisexualilor şi transgenderilor din 

Moldova. 

 S-a majorat numărul de specialişti din diverse domenii ale activităţii umane 

(jurnaliştii, psihologii, lucrătorii medicali, apărătorii de drept, etc.), care 

conştientizează necesitatea lucrului cu comunitatea LGBT 

 A sporit vizibilitatea comunităţii LGBT nu numai în capitala ţării unde e concentrată 

activitatea de bază a „GenderDoc-M”, dar şi în regiuni (crearea grupurilor de 

iniţiativă), fapt care duce la consolidarea comunităţii însăşi 

 Există deja o legătură strânsă şi eficientă cu alte ONG-uri şi instituţii de stat, care 

contribuie continuării cu succes şi lărgirii activităţii organizaţiei. 

 

 

IV. LECŢIILE ÎNVĂŢATE: 

 

 În societatea moldovenească, ca şi mai înainte, e înalt nivelul intoleranţei faţă de 

comunitatea LGBT. 

 

 Nivelul vizibilităţii  comunităţii moldave LGBT , a posibilităţilor şi autoconştientizării 

rămâne a fi destul de scăzut, de aceea e necesar să se acorde o mai mare atenţie lucrului 

cu comunitatea şi cu cei din jurul ei (părinţi, prieteni), de asemenea, cu grupurile de 

specialişti, pentru a uşura procesul coming-out-ului 

 

 Mijloacele mass-media au un rol important în formarea opiniei publice, de aceea noi 

trebuie mai activ să folosim instrumentul respectiv pentru a stabili un dialog eficient cu 

societatea. E foarte important să înlăturăm stereotipurile în conştiinţa sa, pentru ca 

diversitatea sexuală a lumii contemporane să nu sperie oamenii, iar apărarea drepturilor 

grupurilor socialmente vulnerabile, incluzând şi comunitatea LGBT ar deveni o cauză de 

importanţă statală 

 

 Pride-urile şi alte acţiuni publice au un rol-cheie în sporirea autoconştientizării  

comunităţii LGBT, în răsturnarea stereotipurilor care s-au format în societate despre gay, 

lesbiene, bisexuali şi transgenderi. Pride-urile în Moldova exercită o mare influenţă 

asupra procesului de coming-out, comunitatea devine tot mai vizibilă în societate. De 

aceea acţiunilor publice trebuie să li se acorde şi o mai mare atenţie 

 

 Influenţa asupra societăţii şi asupra reprezentanţilor puterii din partea grupurilor 

religioase extremiste, care discriminează comunitatea LGBT din Moldova, rămâne a fi 

puternică. Mai mult decât atât, se poate afirma cu deplină convingere că există o practică 

de formare a blocurilor şi coaliţiilor între aceste grupuri şi instituţiile de stat, fapt care 
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trebuie privit ca o piedică esenţială pentru lucrul eficient de promovare a drepturilor şi 

libertăţilor comunităţii LGBT din Moldova 

 

 La organizarea oricăror acţiuni având ca scop promovarea drepturilor omului e foarte 

importantă implicarea în acest proces şi a altor organizaţii-partenere din domeniul 

respectiv şi, în măsura posibilităţilor, instituţiile de stat. Lucrul în parteneriat cu alte 

organizaţii poate spori eficacitatea activităţii Centrului de informaţii „GenderDoc-M”. 
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V. RAPORTUL  FINANCIAR 

 

Veniturile şi cheltuielile organizaţiei pentru anul 2007 (euro) 
Donatorii  Venitur

i  
 Expenditure (within the programs) 

Linii budgetare 

 

 

Program  

 Lobby and  

advocacy  

 

Program 

Sanatate 

program 

dezvoltarea 

organizational

a 

Program 

femei 

PRECIS 

(RP) 

Total  

 

Cordaid  29 940 Cheltuieli 

personal 
4602 -  12634 - - 17236 

achizitii 355 2140 1980 - - 4475 
Cheltuieli 

operaţionale 
-  - 11402 - - 11402 

activitati 16053 8359 4220 - - 28632 
subtotal 21 010 10 499 30 236 0 0 61 745 

COC 
Olanda  

NP 58 900  Cheltuieli 

personal 
-  10268 1120 - 64208 75596 

achizitii -  - - - 3160 3160 
Cheltuieli 

operaţionale 

 

-  15349 4696 - 27622 47667 
RP 111671 

activitati 4489 15517 3850 1157 18059 43072 
subtotal 4 489 41 134 9 666 1 157 113 049 169 

495 
Swedish 

Helsinki 

Committee  

58 795 Cheltuieli 

personal 
17190 - 3119 - - 20309 

achizitii 755 - - - - 755 
Cheltuieli 

operaţionale 
1855 - 1260 - - 3115 

activitati 25017 - 3490 3615 - 32122 
subtotal 44 817 0 7 869 3 615 0 56 301 

ILGA-

Europe 
15 000 Cheltuieli 

personal 
5264 - - - - 5264 

achizitii 1664 - - - - 1664 
Cheltuieli 

operaţionale 
1112 - - - - 1112 

activitati 6655 - - - - 6655 
subtotal 14 695 0 0 0 0 14 695 

OSI- 

Budapest 
22 165 Cheltuieli 

personal 
10875 - - - - 10875 

achizitii - - - - - - 
Cheltuieli 

operaţionale 
1856 - - - - 1856 

activitati 6067 - - - - 6067 
subtotal 18 798 0 0 0 0 18 798 

Fundatia 

SOROS  

Moldova 

4 937 Cheltuieli 

personal 
- 1876 - - - 1876 

achizitii - 1909 - - - 1909 
Cheltuieli 

operaţionale 
- 595 - - - 595 

activitati - 726 - - - 726 
subtotal 0 5 106 0 0 0 5 106 

Misiunea 

OSCE in 

Moldova 

4 000 Cheltuieli 

personal 
- - - 788 - 788 

achizitii - - - 66 - 66 
Cheltuieli 

operaţionale 
- - - - - - 

activitati - - - 3015 - 3015 
subtotal 0 0 0 3869 0 3869 

Total 

venituri 
306578 Total cheltuieli 103 809 56 739 47 771 8 641 113 049 330 

009 
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Informaţia de contact. 

 

Centrul de informaţii „GenderDoc-M” 

C.P 317,  MD – 2001 

Chişinău, Republica Moldova 

Tel: / 373 22/  288861,  288863 

Fax: / 373 22/  280194 

E-mail: info@gay.md 

Web: www.gay.md 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Raportul a fost editat prin susţinerea financiară a fondului „Sigrid Rausing Trust” (Marea 

Britanie ). 
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