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#faratabu
Eu îmi asum

Ce reprezintă “Let’s Talk”?

Bine ai venit la Conferința

„Let’s Talk: Despre drepturi
și sănătate reproductivă,
fără tabu”!

În premieră pentru Republica Moldova, UNFPA Moldova,
împreună cu Platforma media Suntparinte.md, lansează
Campania “Let’s Talk”! (Hai să vorbim!), pentru a vorbi
deschis despre drepturile și sănătatea reproductivă și a
sparge stereotipurile.
“Let’s Talk”! este o campanie globală cu același generic
desfășurată de platforma Elbi împreună cu celebra
prezentatoare de modă și activistă Natalia Vodianova, fiind
susținută de UNFPA. În luna noiembrie 2018, în Antalya,
Turcia, s-a desfășurat un prim eveniment global din seria
“Let’s Talk”.
Campania Let’s Talk Moldova implică parteneri naționali
și locali din diverse domenii, inclusiv factori de decizie,
societatea civilă, părinți și tineri, media, influenceri, sectorul
privat, pentru a face schimb de idei și practici bune și a
explora rolul fiecăruia în schimbarea situației.
În Republica Moldova, “Let’s Talk” se aliniază și aniversării
de 25 de ani de la Conferința Internațională pentru
Populație și Dezvoltare de la Cairo, eveniment ce a
revoluționat abordarea drepturilor și sănătății reproductive,
punând accent pe alegerea liberă a fiecărei persoane de
a-și planifica familia și viața.
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Organizatori

Organizatori

1. this is the suggested version on the UNFPA guidelines

Ensuring rights and choices for all since 1969

ICPD25

ICPD25

Population and Development

la Population et le Développement

International Conference on

Fondul Națiunilor Unite pentru Populație (UNFPA) este agenţia
ONU care promovează
sănătatea
șiit doesn’t seem to be
2. I’ve drepturile
also found an și
option
horizontalsexuală
like this and
on a
thefost
wrong
usage.înSoanul
I beleive
we și,
can în
also
use this version
reproductivă. UNFPA
creat
1969
2019,
marchează 50 de ani de activitate. În Republica Moldova suntem
prezenți din 1995. Promovăm dreptul fiecărei persoane – femeie,
ensuring rights and choices for all since 1969
bărbat, fată, băiat – la o viaţă sănătoasă şi cu şanse egale în
societate. Activăm în baza Programului de Asistenţă şi Cooperare
semnat cu Guvernul R. Moldova şi a Programului de Ţară UNFPA.

ICPD25

3. This does’t seem correct by the guidelines. we should not use
demore
bază
ale acestuia se numără educația
than one line. I’ve tried here for you to take a look

Printre domeniile
pentru sănătate a tinerilor, dezvoltarea centrelor de tineret,
prevenirea cancerului de col uterin, îmbunătățirea serviciilor de
planificare familială, colectarea datelor statistice de calitate
despre populație, eliminarea violenței în bază de gen și prevenirea
comportamentelor de risc în rândul adolescenților și tinerilor.
ensuring rights and choices

ensuring rights

Oficiile UNFPA sunt prezente
155 de țări și teritorii.
Activitatea
for all sinceîn
1969
and choices
for all este
since 1969
ghidată de principiile Conferinței Internaționale pentru
Populație și
Dezvoltare de la Cairo care, în 2019, marchează 25 de ani.

4

La Conférence Internationale sur

МКНР25
Международная конференция по

народонаселению и развитию

ICPD25
Conferencia Internacional sobre
la Población y el Desarrollo

Platforma Suntparinte.md a fost creată în anul 2016 de AO
„Centrul Media pentru Tineri”, cu susținerea financiară a
Reprezentanței UNICEF în R. Moldova. Este singura platformă
din țara noastră care conține doar materiale realizate de echipa
Suntparinte.md,
în colaborare cu experți/experte din diferite
国际人口与发展大会
domenii. A fost accesată, până în prezent, de peste 1 milion de
utilizatori unici din 162 de țări ale lumii.

ICPD25

Promovează nonviolența, nondiscriminarea, toleranța,
disciplinarea pozitivă, respectarea normelor de igienă, alimentația
sănătoasă, prevenirea comportamentelor de risc, implicarea
ambilor părinți în educarea și creșterea copiilor, egalitatea de gen
etc.
Suntparinte.md tinde să devină cea mai accesată platformă
media pentru părinți și să contribuie la schimbarea valorilor
sociale în ceea ce privește creșterea și educarea copiilor și
adolescenților.
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Agenda

09:30-10:00

10:00-10:20

10:20-10:35

10:35-10:55
Panel 1
10:55-11:55

Agenda

Înregistrarea participantelor/participanților. Pauză de ceai/cafea
Mesaje de salut:
Rita Columbia, Reprezentanta Fondului ONU pentru Populație în R. Moldova,
moderatoarea sesiunii
Alexandru Voloc, secretar de stat, Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale
Adrian Băluțel, secretar de stat, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării
Dima Al-Khatib, Coordonatoare rezidentă ONU ad-interim,
Reprezentantă rezidentă PNUD în R. Moldova
Din Antalya la Chișinău: Campania „Let’s Talk” ajunge în Republica Moldova
Boglárka Csősz Talu, actriță, producătoare, activistă pentru drepturile
femeilor din Ungaria
Prezentarea studiului calitativ „Sarcina în adolescență în Republica Moldova”
Speaker: Tatiana Cotelnic, manager de proiect, Centrul pentru Politici și Analize
în Sănătate
comunicăm #faratabu despre sarcina în adolescență

Panel 3
14:00-14:40

Video. Interviu cu Veaceslav Moșin, directorul clinicii Repromed, participant
la Conferința Internațională pentru Populație și Dezvoltare (Cairo, 1994)
Speakeri:
 Olga Manciu, mamă, influencer, speaker motivațional
 Ludmila, Iachim, directoare executivă la Asociația Obștească „Motivație”
din Moldova, promotoare a drepturilor persoanelor cu dizabilități
Video. Tina Timofti, administratoarea comunității online „Dear woman”
(peste 100 000 de membre).
 Alicia Valcov, fondatoarea comunităților online „Ask a Woman”, „Ask a Mom”,
„Ask a Mom and Dad”.
Sesiunea întrebări-răspunsuri
Panel 4
14:40-15:30

Video. Fundația „Felicia” va susține inițiativa de promovare a drepturilor și
sănătății reproductive. Mesajul Luciei Berdos.
 Doina Babcinschi, PR & Event Manager, Fundația „Felicia”
 Maxim Melinti, preot la Biserica din Ghidighici

 Diana Guja, fondatoarea blogului „Teotitude”, coprezentatoarea emisiunii TV
„Optmart SRL”
Sesiunea întrebări-răspunsuri

13:00-14:00
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Video. Ne-au zis că nu vom reuși, pentru că suntem fete. Prin sport, am reușit să
spargem stereotipuri
Sesiunea întrebări-răspunsuri

Educația pentru sănătate încurajează comportamentul
responsabil la adolescenți
Video. La o lecție de educație pentru sănătate la LT „Nicolae Iorga”,
cu profesoara Alina Blanaru
Speakeri:
 Ina Crasnojon, psihologă, psihoterapeută, confondatoarea „Academia Părinților
de Invidiat”
 Alexandru Lebedev, fondatorul platformei media Diez.md, cel mai popular
site de știri pentru tineri
 Alina Andronache – mamă, activistă pentru drepturile femeilor, fondatoarea
„Vlogul unei Mame Feministe”
 Ion Andronache – tată, activist civic, fondatorul vlogului „Ortodoxia –
pentru că așa trebuie”
Sesiunea întrebări-răspunsuri

Sectorul privat, sportul și media sparg stereotipurile
și promovează egalitatea de gen
Video. Ecranizarea monologului „Măștile. Confesiunea de joi”, OLA Tabu
Speakeri:
 Alla Donțu, producătoare, coprezentatoarea emisiunii TV „Optmart SRL”
 Sanda Diviricean, cofondatoarea Proiectului „Renașterea Femeii”

Video. Istoria Ludmilei, o tânără care a devenit mamă la 16 ani
Speakeri:
 Galina Leșco, șefa Centrului de Sănătate Prietenos Tinerilor „Neovita”
 Dorin Galben, jurnalist, fondatorul vlogului „Un show de doi galbeni”
Video. De la adolescent la adult cu alte responsabilități. La 17 ani am aflat că voi
deveni tată
 Victorina Luca, fondatoarea „Radio Patrin”, post de radio care promovează
drepturile femeilor rome

Panel 2
11:55-12:55

Planificarea familiei este responsabilitatea ambilor parteneri.
Persoanele cu dizabilități au dreptul și pot deveni părinți

15:30-16:00

Semnarea Angajamentului Public privind promovarea dreptului și sănătății
reproductive, nondiscriminarea femeilor și fetelor în societate, combaterea tabuurilor și
stereotipurilor
Pauză de ceai/cafea, realizarea fotografiilor. Sfârșitul evenimentului

Prânz
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cuvânt de salut
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cuvânt de salut

Rita Columbia

Dima Al-Khatib

Reprezentanta Fondului ONU pentru Populație
în Republica Moldova. Împreună cu echipa ei,
dezvoltă programe prin care sistemele naționale
de sănătate şi de educație să devină mai bune,
ajutând astfel adolescentele şi femeile din ţara
noastră să-şi cunoască drepturile şi să aibă o viaţă
mai sănătoasă. Născută în Kazahstan, stabilită
temporar la New York, dar aflată de trei ani în misiune
în R. Moldova, Rita Columbia are o experiență de
circa 20 de ani în domeniile: sănătate, populaţie şi
dezvoltare, managementul programelor şi al serviciilor
de advocacy atât în sectorul public, cât şi în cel
neguvernamental, începându-şi cariera în calitate de
medic.

Deține funcția de Reprezentantă rezidentă PNUD
în Republica Moldova din 24 martie, 2019. În țara
noastră, este responsabilă pentru calitatea şi
durabilitatea intervenţiilor PNUD, inclusiv pentru
politicile şi procedurile corporative. Totodată,
îndeplinește funcția de Coordonatoare rezidentă
ad-interim ONU Moldova.
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Invitată specială

moderatori

Nicu Țurcanu

Boglárka Csősz Talu
Actriță, producătoare, activistă pentru drepturile
femeilor din Ungaria. S-a născut în orașul Sfântu
Gheorghe, Transilvania (România). A jucat în filme,
seriale și piese de teatru. A obținut, de nenumărate
ori, titlul „Miss” la concursuri de frumusețe. Este o
promotoare a protecției mediului înconjurător și
promovează inițiativele ecologice. În 2018 a participat
la evenimentul „Let’s Talk!” din Antalya, Turcia.
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actor la Teatrul „Geneza Art”
și moderator de evenimente,
având nouă ani de experiență
în domeniul teatral. În 2016
a obținut premiul pentru
„Cel mai bun rol masculin”,
în cadrul Galei Premiilor
Uniunii Teatrale din Moldova.
În aprilie 2019 s-a învrednicit
de distincția „Artist Emerit”
al Republicii Moldova. Nicu
Țurcanu susține că, prin
piesele de teatru în care
joacă, încearcă să spargă
stereotipuri, să scoată omul
din confort și să-l aducă întrun mediu în care întâlnește
provocări și depășiri de
situație.

Dana Ciobanu

mamă, actriță la
Teatrul „Geneza Art”,
prezentatoare TV. A obținut
premiul pentru „Cel mai bun
rol feminin” (2018) și „Cel mai
bun rol secundar feminin”
(2019), în cadrul Galei
Premiilor Uniunii Teatrale din
Moldova. A fost nominalizată
la Bucharest ShortCut
Cinefest şi la Ouchy Film
Awards, Elveţia, pentrul
premiul „Cea mai bună
actriţă”. A jucat în filme,
videoclipuri și în spoturi
sociale în care a promovat
inclusiv combaterea violenței
în familie.
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Speakeri

#faratabu

Combatem
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comunicăm #faratabu

Decid când și câți copii îmi doresc

prejudecăți

Tineri și tinere

discuții

Planificare
familială

Aleg Educația
pentru sănătate

Nondiscriminare
Eu îmi asum

#sănătate reproductivă

#Dreptul meu,
alegerea mea!

doar sarcini planificate
Stereotipuri

Cu o experiență de peste zece ani în sănătate publică,
monitorizare și evaluare, coordonare de proiecte, Tatiana
Cotelnic este manageră de program la Centrul pentru
Politici și Analize în Sănătate (PAS). Alături de echipa
Centrului PAS, Tatiana Cotelnic a coordonat, în perioada
2018-2019, realizarea studiului calitativ „Sarcina în
adolescență în Republica Moldova”, în comun cu Centrul de
Investigații Sociologice și Marketing „CBS Research”. Studiul
a fost realizat în cooperare și cu susținerea Fondului ONU
pentru Populație.

Drepturi și oportunități
pentru fiecare

Tatiana Cotelnic

Vorbesc #faratabu

Panel 1

despre sarcina în adolescență

Speakeri

Galina Leșco

Diana Guja
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Speakeri

Medic obstetrician-ginecolog de
categorie superioară, cu o experiență
de peste 27 de ani în domeniu. A
creat și conduce Centrul de Sănătate
Prietenos Tinerilor „Neovita” (2002),
care este Centrul de Resurse la nivel
național în serviciile de sănătate
prietenoase tinerilor. Este membră a
Societății Internaționale de Ginecologie
Endocrinologică și a Societății
Europene de Contracepție și Sănătatea
Reproducerii. Este expertă internațională
UNICEF și OMS în domeniul sănătății
adolescenților, precum și tutoare a
Programului European de instruire
în sănătatea adolescenților pentru
profesioniști (EuTEACH).

Mamă, autoarea blogului Teotitude.com
(o continuare a blogului alobebe.
wordpress.com, creat în 2008) și
susținătoare a drepturilor femeilor. Este
comunicatoare specializată pe proiecte
sociale și lucrează cu organizațiile
neguvernamentale. De asemenea,
a fost una dintre moderatoarele
emisiunii TV „Optmart SRL”. Din 2018
este comunicatoare la organizația
GENDERDOC-M. Blogul ei a devenit o
adevărată comunitate online, un site
despre femei care își revendică dreptul de
a fi auzite, despre subiecte tabuizate și
soluții creative.

Victorina Luca

Dorin Galben

Este membră a Consiliului pentru
Prevenirea și Eliminarea Discriminării
și Asigurarea Egalității. În 2016 a
fondat Radio Patrin, primul post de
radio destinat romilor, ca un răspuns
la necesitatea combaterii discriminării
și stereotipurilor care există față de
comunitatea romă. A activat în calitate
de consultantă în domeniul investigației
cazurilor de discriminări (Ungaria).
Prin postul de radio pe care l-a fondat
dorește să promoveze drepturile femeilor
rome, să încurajeze activismul civic și
liderismul în rândul reprezentanților
acestei comunități, pentru a contribui la
o societate incluzivă.

Jurnalist și vlogger. A lucrat în calitate
de reporter la ziarul „Timpul”, a fost
realizator și prezentator TV. La sfârșitul
anului 2017 a fondat vlogul „Un show
de doi Galbeni”, care a adunat deja
aproape 100 000 de urmăritori pe
Facebook. Dorin Galben spune că a
fondat vlogul din dorința de a-și expune
liber orice opinie, oricât de deranjantă
ar fi. Pe platforma lui abordează orice
subiect, inclusiv despre sarcina în
adolescență, violența față de fete și
femei și neregulile din sistemul medical.
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Oportunități

Decizii responabile

Prin sport schimbăm mentalitatea

stereotipuri

Accesibilitate

Drepturi

I commit
Mobilizare

#Fără sarcini timpurii

#vezi
Sensibilizare
Abilitatea

#fără tabu

Educația pentru sănătate
încurajează comportamentul
responsabil la adolescenți

Decid când și câți copii îmi doresc

prejudecăți

Tineri și tinere

discuții

Planificare
familială

Aleg Educația
pentru sănătate

Nondiscriminare
Eu îmi asum

#sănătate reproductivă

#Dreptul meu,
alegerea mea!

Stereotipuri

Prevenire
Femei și bărbați

Vorbesc #faratabu

Angajamente

#fĂrĂ violență

Drepturi și oportunități
pentru fiecare

Informare sigură
Egalitate de gen

detabuizare

Contracepție

drepturi

Să discutăm

Atitudine

Acțiune

#doar sarcini dorite

Panel 2

Combatem

Speakeri

Ina Crasnojon

Alexandru
Lebedev
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Speakeri

Psihologă, psihoterapeută și
cofondatoarea Academiei Părinților
de Invidiat. Este membră a
Societății Psihiatrilor, Narcologilor,
Psihoterapeuților și Psihologilor
Clinicieni din Republica Moldova. Este
autoare de cursuri pe www.edu-api.net,
prima platformă din țara noastră care
oferă cursuri online despre educația
copiilor dintr-o perspectivă integrată
(psiho-medico-socială). În live-urile pe
care le face săptămânal pe Facebook
răspunde tinerilor și părinților la orice
întrebare, inclusiv la cele ce țin de
educația sexuală în familie, disciplinare
pozitivă și prevenirea comportamentelor
de risc.
Fondator al site-ului pentru tineri
Diez.md, lansat în luna aprilie 2013.
A fost implicat în mai multe proiecte
sociale, ca PaperGirl Moldova sau
Moldova International Model United
Nations. În 2016 a obținut titlul de
„Cel mai bun manager de presă
online”. Portalul diez.md abordează
constant subiecte precum:
prevenirea sarcinilor în adolescență,
rolul educației sexuale în familie
și la școală, serviciile de sănătate
destinate tinerilor.

Ion
Andronache
Vlogger, activist civic, tată
a trei copii, fost student la
Academia de Teologie Ortodoxă
din Moldova. A studiat și la
Universitatea de Muzică și
Arte Performante din Viena. A
câștigat mai multe concursuri
de muzică la nivel internaţional,
printre care și medalia de aur
obţinută la „Jocurile Delfice”
în 2004. Este un model de
implicare a bărbatului în
familie și împărțire egală a
responsabilităților de creștere și
îngrijire a copiilor.

Alina
Andronache
Specialistă în advocacy a
Centrului „Parteneriat pentru
Dezvoltare”, membra Platformei
pentru Egalitate de gen, membra
Boardului GENDERDOC-M, mamă
a trei copii. În februarie 2018 a
creat Vlogul unei Mame Feministe,
care a fost desemnat cel mai
bun vlog/blog al aceluiași an în
cadrul Galei Anuale a Clubului
de Presă din Republica Moldova.
Vlogul unei Mame Feministe
este o platformă despre cum
se combină viața de familie cu
cea profesională, maternitate și
feminism, despre experiența de
a educa copiii fără stereotipuri și
cum poate fi integrat principiul
egalității de gen în familie și în
educația copiilor.
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#faratabu

#doar sarcini dorite

Angajamente

Combatem

I commit

Informare sigură

Persoanele cu dizabilități au
dreptul și pot deveni părinți

Decid când și câți copii îmi doresc

Planificarea familiei este
responsabilitatea ambilor
parteneri.

prejudecăți

Tineri și tinere

discuții

Planificare
familială

Aleg Educația
pentru sănătate

Nondiscriminare
Eu îmi asum

Egalitate de gen

drepturi egale

Drepturi și oportunități
pentru fiecare

Drepturi

#Dreptul meu,
alegerea mea!

Stereotipuri

Accesibilitate

detabuizare

Să discutăm

stereotipuri

Acțiune

Oportunități

#Fără sarcini timpurii

Contracepție

Mobilizare

drepturi

#vezi
Sensibilizare
Abilitatea

#sănătate reproductivă

Prevenire
Femei și bărbați

Vorbesc #faratabu

Atitudine

Decizii responabile

Prin sport schimbăm mentalitatea

Panel 3

Speakeri

Olga Manciu

ludmila Iachim
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Speakeri

Influencer, speaker motivațional,
make-up artistă, mamă a trei copii.
Din august 2019 organizează „Live cu
Olga Manciu”, o serie de evenimente
publice despre motivație, despre
cum să nu cedezi și cum să reușești,
indiferent de circumstanțe. Olga
Manciu a trezit un val de discuții și
aprecieri după ce a scris pe Instagram
despre cicatricile de pe abdomen,
lăsate de nașterea celor trei copii,
îndemnând mamele să se iubească și
să se accepte așa cum sunt.

Alicia Valcov

Fondatoarea grupurilor Ask a Mom, Ask
a Woman, Ask Mom and Dad, mamă
a doi copii. În toamna anului 2013 a
fondat prima comunitate online pentru
mame „Ask a Mom” (în prezent, peste 49
000 de membre), la scurt timp după ce
a adus pe lume primul copil. Spune că,
atunci când a aflat că este însărcinată,
a primit tot felul de sfaturi, precum:
să nu meargă la doctor până la 5-6
săptămâni, pentru că ar putea pierde
sarcina; să nu-și vopsească unghiile și
părul, să nu ducă mâna la față dacă
se va frige. Alicia Valcov promovează
ideea „Informați-vă din surse credibile și
adresați-vă la medic”.

Directoare executivă la Asociația
Obștească „Motivație” din Moldova,
expertă în angajarea asistată a
persoanelor cu dizabilități și o
promotoare a drepturilor persoanelor
cu dizabilități. În 2017, Ludmila a
participat la concursul internațional
destinat femeilor cu nevoi speciale –
„Miss Whellchair Word”. Numărul
impresionant de 11 050 de voturi
acordate Ludmilei din partea societății
noastre este un manifest de solidaritate
față de identitatea națională. Ludmila
Iachim s-a alăturat mai multor acțiuni
de promovare a sănătății reproductive,
inițiate de UNFPA Moldova.
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Accesibilitate
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Atitudine

Acțiune

#doar sarcini dorite

Panel 4

Combatem

Speakeri

Alla Donțu

Sanda
Diviricean
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Speakeri

Producătoare muzicală, cofondatoare
Youbesc Creative Institute, mamă.
A debutat în calitate de regizoare în
spectacolul „6.9”, un act de meloterapie
despre pasiunile și dramele femeilor
ce poartă în spate umbre și frici, care
cer a fi vindecate. De asemenea, a fost
una dintre moderatoarele emisiunii TV
„Optmart SRL”, care își propune să
dezmintă stereotipurile și să provoace
publicul la o discuție sinceră despre
relațiile de cuplu, compromisul dintre
carieră versus familie etc.

Psihologă, psihoterapeută, trainer
de dezvoltare personală, președinta
Fundației Culturale J.S. Bach. A
realizat timp de un an emisiunea
„Lumea Sandei”, un proiect prin care
a adus în fața publicului modele
pozitive și inspiraționale de viață și
dezvoltare. Coordonează proiectul
„Renașterea femeii”, un curs de 9
luni, care conține instruiri și master
class-uri, dedicat femeilor doritoare
de a „renaște”. A fondat brandul
vestimentar „Promesse”.

Lucia Berdos

Maxim Melinti

Directoarea Fundației „Felicia”,
mamă a trei copii, femeie de
afaceri. Fundația „Felicia” are
drept scop promovarea modului
sănătos de viaţă şi susţinerea
programelor educaţionale în
diverse domenii. În acest an s-a
alăturat inițiativei UNFPA Moldova
de a promova drepturile și
sănătatea reproductivă a fetelor
și femeilor printr-o serie de acțiuni,
precum: informarea femeilor
în cadrul Campaniei „Întâlniri
frumoase”, instruirea medicilor
care lucrează în domeniul
sănătății reproductive etc.

Preot la Biserica „Acoperământul Maicii
Domnului” din Ghidighici, tată a doi
copii. Este cunoscut pentru poziția sa
civică și pentru activitățile comunitare
prin care răstoarnă stereotipuri.
Părintele Maxim a construit alături
de biserică o cameră unde mamele
și copiii pot sta pe parcursul întregii
slujbe. În 2014 a fondat Centrul
Social „Insula Fericirii”, o organizație
nonguvernamentală care promovează
și susține proiecte caritabile.
Intenționează să creeze o echipă de
baschet feminin în localitate, pentru
a sparge stereotipuri și a promova o
schimbare.
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angajament

Eu, participant/ă la

Conferința „Let’s talk: Despre drepturi și
sănătate reproductivă, fără tabu”,
îmi iau angajamentul să promovez:
 Accesul universal la servicii de planificare familială.
 Accesul echitabil al adolescenților și tinerilor la servicii
și educație pentru sănătate.
 Toleranța zero față de violența sexuală și violența în
bază de gen.
 O societate incluzivă și liberă de prejudecăți.
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https://moldova.unfpa.org/
https://suntparinte.md/

