
Instrumentul European pentru Democrație și Drepturile Omului

Proiectul

Promovarea și monitorizarea 

drepturilor persoanelor cu dizabilități 

mintale din instituțiile rezidențiale cu 

profil psiho-neurologic

“Uniunea Europeană este formată din 28 state 
membre, care au decis să-și unească treptat 
abilitățile, resursele și destinele. Împreună, pe 
parcursul unei perioade de 50 de ani de extin-
dere, ele au creat o zonă de stabilitate, 
democrație și dezvoltare durabilă, menținând 
în același timp diversitatea culturală, toleranța 
și libertățile individuale.

Uniunea Europeană este decisă să 
împărtășească realizările și valorile sale cu 
țările și oamenii din afara frontierelor sale”.

Comisia Europeană este organismul executiv 
al Uniunii Europene.

Pentru mai multă informație, contactați: 

Keystone Moldova
str. Sf. Gheorghe, nr 20

Chișinău, Republica Moldova, MD - 2001
Tel./fax: /+373 22/ 92 91 98

E-mail: khsima@keystonehumanservices.org
www.keystonemoldova.md

 /keystonemoldova

Proiect implementat de Keystone Moldova în parteneriat 
cu Asociația Europeană a Prestatorilor de Servicii 
pentru Persoane cu Dizabilități și Alianța Organizațiilor 
pentru Persoane cu Dizabilități din Republica Moldova 



Obiective

Proiectul prevede implementarea 
Convenției ONU privind Drepturile 
Persoanelor cu Dizabilități (CDPD) în 
instituțiile rezidențiale cu profil psiho- 
neurologic prin implicarea persoanelor cu 
dizabilități și a organizațiilor societății 
civile (OSC) în procesul de monitorizare. 

Implementatori: 

•  Asociația Keystone Moldova 

•  Asociația Europeană a Prestatorilor de 
Servicii pentru Persoane cu Dizabilități 
(EASPD) 

•  Alianța Organizațiilor pentru Persoane 
cu Dizabilități (AOPD)

• Sporirea nivelului  de   conștientizare a 
persoanelor cu dizabilități mintale despre 
drepturile lor prin mandatarea lor în 
calitate de auto-reprezentanți.

• Consolidarea capacităților OSC-urilor  
în vederea promovării și monitorizării  
implementării CDPD în instituțiile rezi-
dențiale cu profil psiho-neurologic.

• Combaterea discriminării persoanelor 
cu dizabilități mintale din  instituțiile rezi-
dențiale cu profil psiho-neurologic și 
promovarea unei comunități incluzive.

Costul total al proiectului: 368 118 Euro, 
95% dintre care sunt susținute de către 
Comisia Europeană prin Instrumentul 
European pentru Democrație și 
Drepturile Omului (EIDHR) și 5% - de 
către implementatori.

Regiuni de implementare: Orhei, Bălți, 
Edineț, Soroca, Hîncești, Dubăsari.

Componentele proiectului

• Campanie națională de informare   pri-
vind drepturile persoanelor cu dizabilități. 

• Dezvoltarea serviciului „Linia fierbinte” 
pentru reclamațiile persoanelor cu dizabi-
lități.

• Instruirea  persoanelor  cu dizabilități 
din instituțiile rezidențiale în auto-deter-
minare, auto-reprezentare, drepturile 
omului.

• Capacitarea personalului din instituțiile 
rezidențiale și OSC-urilor în promovarea 
și respectarea drepturilor  persoanelor cu 
dizabilități.

• Dezvoltarea unui mecanism național 
de monitorizare a respectării drepturilor 
persoanelor cu dizabilități.

• Oferirea asistenței juridice persoanelor 
cu dizabilități supuse abuzurilor din  insti-
tuțiile rezidențiale. 

Conceptul

Promovarea și monitorizarea 
drepturilor persoanelor cu dizabilități 
mintale din instituțiile rezidențiale cu 
profil psiho-neurologic


