UNFPA, Fondul Națiunilor Unite
pentru Populație în Republica Moldova
Pentru o lume în care fiecare sarcină este dorită,
fiecare naștere este sigură și fiecare tânăr
își poate realiza potenţialul

CUVÂNT ÎNAINTE
UNFPA, Fondul Națiunilor Unite pentru Populație, este agenția ONU pentru
drepturile și sănătatea reproductivă. Susținem drepturile femeilor și tinerilor
în peste 155 de țări, promovându-le demnitatea, egalitatea și incluziunea. În
Republica Moldova suntem prezenți din 1995.
Suntem recunoscători partenerilor noștri – instituțiilor guvernamentale,
partenerilor de dezvoltare, organizațiilor societății civile, sectorului privat,
mediului academic, comunităților și persoanelor fizice – care ne-au ajutat în
tot acest răstimp să ne îndeplinim misiunea și să aducem schimbări pozitive
în viața multor oameni din Moldova. Împreună am reușit să salvăm vieți și să
împuternicim multe femei și bărbați, băieți și fete.
Pe măsură ce vom realiza noul Program de Țară pentru anii 2018-2022, rămânem
angajați să sprijinim în continuare Republica Moldova în vederea realizării
depline a drepturilor și sănătății reproductive. Suntem convinși că valorificarea
potențialului femeilor și tinerilor este o investiție inteligentă, care va genera
rezultate durabile pentru viitor.
Credem că mandatul nostru nu a fost niciodată mai relevant decât astăzi și
suntem siguri că, prin eforturi comune, vom ajunge mai aproape de realizarea
unei lumi în care nimeni nu este lăsat în urmă.
Alăturați-vă mandatului nostru pentru ca împreună să oferim o viață mai bună
tuturor.
Rita Columbia,
Reprezentanta UNFPA Moldova

Această publicație oferă o prezentare succintă a activităților și rezultatelor UNFPA în
Republica Moldova și viziunea Programului de Țară pentru anii 2018-2022.
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EDUCAȚIE PENTRU SĂNĂTATE ȘI PARTICIPAREA TINERILOR

Adelina: “Noi ne-am obișnuit să ne plângem, dar este mai
important să găsim soluții”

M

ereu a fost o fire timidă și retrasă preferând să stea cuminte în bancă fără a atrage
privirile asupra sa. La lecții, chiar dacă știa răspunsul la întrebări, nu îndrăznea să ridice
mâna, fiindu-i teamă că va greși.
Însă de când a devenit voluntară Y-PEER, o rețea de tineri educatori susținută de UNFPA,
care promovează comportamente sănătoase la adolescenți, viața Adelinei s-a schimbat
radical. Ea nu se mai teme să-și expună părerea în public, este mai îndrăzneață și mai
încrezătoare în forțele proprii.
Adelina are 16 ani și locuiește în or. Bălți, fiind membră Y-PEER de la începutul anului 2017.
A aflat de la un coleg de școală despre această rețea de tineri și a hotărât să-și încerce puterile.
Așa a ajuns să organizeze sesiuni de informare despre relațiile sănătoase în adolescență,
comunicare și negociere, evitarea riscurilor și deciziile corecte.
Supervizată și de profesori, Adelina le aduce exemple și informații utile despre modul sănătos
de viață. “În grupul meu sunt elevi din clasele 7-12, care mă ascultă cu atenție, chiar dacă
sunt mai mari decât mine”, spune ea.
Tânăra are vise mari pentru ea și pentru semenii săi. Vrea să ajute alți tineri să fie motivați și
să acționeze pentru schimbări. “Știți, noi ne-am obișnuit să ne plângem, dar cred că este mai
important să găsim soluții. Dacă ne vom aduna cu toții și ne vom cere drepturile, inclusiv
dreptul la sănătate și educație, atunci vom vedea o schimbare. Eu spun da acestei schimbări
și invit toți semenii mei să mi se alăture”, spune Adelina.
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Date și fapte
În Republica Moldova locuiesc peste un milion de tineri, adică fiecare a
treia persoană are vârsta de 15-34 de ani;
Doar jumătate din tinerii cu vârsta cuprinsă între 15-24 ani au utilizat
prezervativul la ultimul contact sexual;
Doar 1/3 din tinerii din Republica Moldova au cunoștințe suficiente despre
HIV;
Șase din zece persoane infectate cu boli cu transmitere sexuală sunt tineri
între 15 și 29 de ani;
Anual, aproape 3,000 de adolescente cu vârsta de 15-19 ani din Republica
Moldova devin mame, ceea ce este de două ori mai mult în comparație cu
țările din Uniunea Europeană;
Fiecare al zecelea avort are loc la tinerele cu vârsta de 15-19 ani, situația
fiind constantă în ultimii zece ani.

UNFPA ajută tinerii, în special adolescenții, să rămână
sănătoși și să-și atingă întregul potențial prin educație,
informare și servicii inovatoare.
Realizări cheie
Mai mult de 55, 000 de tineri au fost informați despre sănătatea reproductivă
și drepturile lor;
Rețeaua Y-PEER și-a dublat activitatea de la 17 la 36 raioane în întreaga
țară, sporind accesul tinerilor la informație de calitate și contribuind
la prevenirea sarcinilor în adolescență, HIV și altor boli cu transmitere
sexuală;
Au fost promovate tehnici interactive de implicare a tinerilor, cum ar fi
Teatrul Social, care este utilizat ca metodă eficientă în participarea
tinerilor și promovarea educației pentru sănătate;
349 de asistente medicale au fost instruite cum să organizeze orele de
educație pentru sănătate În școală și să ofere consiliere tinerilor;
A fost aprobată o nouă Strategie națională de dezvoltare a sectorului de
tineret până în anul 2020.
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SĂNĂTATEA ȘI DREPTURILE REPRODUCTIVE

Irina și Vladimir și-au planificat familia

Î

și au un copil sănătos

n cele câteva zile cât Ira s-a aflat la maternitate eu am slăbit cu 5 kg. Când medicul mi-a
spus: ”Felicitări! Ai un fiu!”, am început să plâng de bucurie ca un copil, își aminte Vladimir
despre cea mai fericită zi din viața sa. Lacrimile și emoțiile îl copleșise, deoarece multă vreme
nici nu îndrăznea să viseze la așa minune.
Vladimir trăiește cu HIV de mai mulți ani. Atunci când a aflat de statutul său nu avea mari
speranțe pentru viitor, iar de familie și copii nici nu putea fi vorba. Totul s-a schimbat când a
cunoscut-o pe Irina, soția lui, cea care i-a dat speranța și puterea de a merge mai departe.
A fost mai complicat la început, recunosc soții, atunci când nu aveau informație și nu știau
cum să se comporte în așa situație, dar cu timpul au învățat. Au aflat pe parcurs despre
serviciile de sănătate sexuală și reproductivă, susținute de UNFPA, inclusiv mijloacele de
contracepție la care au acces gratuit.
Astăzi nu le mai este frică deja să vorbească deschis despre familia lor și îi învață și pe alții
cum să-și planifice familia și să trăiască o viață împlinită.
“Am planificat sarcina și am făcut tot posibilul pentru a concepe în afara oricărui pericol.
Ne-am consultat la un specialist în sfera HIV, am făcut investigații, am băut vitamine, ambii
duceam un mod de viață sănătos. Împreună cu ginecologul meu am ales zilele favorabile
pentru conceperea copilului. Vova a făcut și el analize la încărcătura virală care era
nedetectabilă pe parcursul întregii perioade de când a inițiat tratamentul”, povestește Irina.
Iar când Bogdan s-a născut sănătos, simțea că zboară de fericire. “Aceste trăiri nu le poți reda
prin cuvinte. Este o stare de bine și pace supremă”.
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Date și fapte
Doar 1/3 din femeile de vârstă reproductivă utilizează metode moderne de
contracepție și planificare a familiei;
Fiecare a zecea femeie a declarat că necesitățile de planificare familială
sunt neacoperite;
Incidența bolilor cu transmitere sexuală (sifilis, gonoree) În R. Moldova
este una dintre cele mai mari din regiunea Europei Centrale și de Est,
cauza fiind utilizarea joasă a prezervativului ca metodă de protecție;
Incidența HIV în rândul tinerilor de 15-24 ani aproape s-a dublat în ultimii
15 ani;
Datele estimative arată că aproximativ 15,500 persoane din R. Moldova
trăiesc cu virusul HIV, iar circa jumătate nu-și cunosc statutul.

UNFPA împuternicește femeile și bărbații să aibă grijă de
sănătatea lor sexuală și reproductivă și protejează sănătatea
mamelor în timpul sarcinii și nașterii.
Realizări cheie
Guvernul a preluat procurarea contraceptivelor pentru grupurile vulnerabile
începând cu anul 2015;
Circa 295, 000 de sarcini nedorite în rândul femeilor și fetelor din grupurile
vulnerabile au fost prevenite în ultimii cinci ani;
Circa 4,000 de persoane HIV pozitive și cu risc sporit de infectare au
beneficiat de servicii de sănătate sexuală și reproductivă de calitate în
instituțiile medicale în 2017;
Rata transmiterii HIV de la mamă la făt s-a redus în R. Moldova, grație
îmbunătățirii serviciilor medicale și informării populației despre prevenirea
HIV și sănătatea reproducerii.
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PREVENIREA CANCERULUI DE COL UTERIN

Otilia a reușit să prevină cancerul datorită

O

screening-ului cervical efectuat la timp

tilia are 33 de ani și o familie frumoasă cu trei copii. Fire activă și energică, ea reușește
perfect să combine familia cu munca solicitantă.
Dar viața ei și a familiei ei putea să arate altfel la ziua de azi, dacă acum șapte ani nu efectua
screening-ul de col uterin. În timpul unui control de rutină la medicul de familie, a aflat o
veste care i-a spulberat liniștea pentru o vreme – i-au fost depistate leziuni pre-canceroase
ale colului uterin.
“M-a telefonat medicul și mi-a spus să vin de urgență la ei. Am înțeles că ceva nu este în
regulă. Până atunci efectuasem permanent testul Papanicolau și de fiecare dată rezultatele
erau bune. Acest rezultat a fost neașteptat, dar bine că m-am adresat la timp”, își amintește
ea.
Datorită sprijinului UNFPA, mii de femei din Republica Moldova, la fel ca și Otilia, au
reușit să prevină cancerul de col uterin grație serviciilor de screening îmbunătățite, dar și
a depistării precoce a leziunilor și a intervențiilor specializate din partea medicilor care au
fost instruiți.
Deja de un an de zile Otilia este mult mai liniștită. Rezultatele ultimului test au fost bune, iar
ea a auzit în sfârșit vestea multașteptată – este sănătoasă!
Acum ea simte că are toată viața înainte și îndeamnă toate femeile să aibă grijă de sănătatea
lor.
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Date și fapte
Aproape zilnic în Republica Moldova o femeie este diagnosticată cu cancer
de col uterin;
La fiecare trei zile o femeie moare din cauza acestei maladii;
Pe parcursul ultimilor cinci ani, mai mult de 1,500 de femei s-au îmbolnăvit
de cancer de col uterin, iar altele peste 1,000 și-au pierdut viața;
Sunt afectate în special femeile tinere, cu vârsta între 35-45 de ani, ceea ce
are repercusiuni grave asupra vieții lor, a familiilor lor și a întregii societăți;
Cancerul de col uterin poate fi prevenit cu ușurință prin programe de
screening cervical bine organizate în rândul femeilor de 25-61 de ani și
vaccinare contra Virusului Papilloma Uman (HPV) la vârsta adolescenței;
În țările unde asemenea programe se desfășoară la scară națională, incidența
cancerului de col uterin este mult mai scăzută.

UNFPA lucrează pentru a asigura femeilor și fetelor acces la
servicii de sănătate reproductivă de calitate și posibilitatea
exercitării drepturilor lor.
Realizări cheie
A fost elaborat Planul de Acţiuni de creştere a capacităţilor în implementarea
Screeningului de Col Uterin în Republica Moldova pentru anii 2014-2015
și, ulterior, pentru anii 2016-2018, care contribuie la creșterea calității
serviciilor de screening cervical;
Ponderea femeilor care beneficiază de screening cervical a fost introdus ca
și indicator de performanță în activitatea medicilor de familie;
Au fost instruiți peste 400 de lucrători medicali din Asistența medicală
primară din toate regiunile țării privind prestarea serviciilor de calitate în
domeniul screeningul-ui de col uterin;
A fost creată o unitate de coordonare pentru supervizarea și
coordonarea programului național de prevenire a cancerului de col uterin;
Au fost îmbunătățite capacitățile naționale în colposcopie.
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ELIMINAREA VIOLENȚEI ÎMPOTRIVA FEMEILOR ȘI FETELOR

V

Doamna Lidia a raportat violența și a fost salvată

iolența în familie, împotriva soției sau partenerei, este un subiect des abordat și discutat
în societatea noastră; violența asupra propriei mame este un fenomen mai puțin vizibil. Și
nu pentru că nu ar exista, ci pentru că de cele mai multe ori părinții nu dezvăluie actele de
agresiune, nu vor sa meargă împotriva propriilor copii.
Doamna Lidia, o femeie trecută de 78 de ani, a suferit mult timp din cauza violenței feciorului
său. „De multe ori am dormit în stradă sau la Gară doar pentru a fugi de bătăile lui”, își
amintește femeia.
Ani în șir a durat acest coșmar, până când într-o bună zi bătrâna și-a adunat toate puterile și
a mers la poliție pentru a depune o plângere împotriva fiului său. Așa viața ei s-a schimbat.
Doamna Lidia a primit ulterior tot ajutorul de care a avut nevoie - consiliere psihologică,
asistență juridică și sprijin financiar.
Salvarea nu ar fi fost posibilă dacă nu exista inițiativa UNFPA de a instrui polițiștii și
personalul medical, care au fost învățați cum să lucreze în echipă și să intervină pentru a
soluționa cazurile de violență.
„Nu mai stau cu frica în sân că mă omoară în somn, așa cum mă amenința de fiecare dată
când se îmbăta. Îmi văd de treburile mele. Am o bucată de pământ pe care o prelucrez și de
unde mă hrănesc. Mulțumesc pentru tot ajutorul oferit. Măcar acum, cât e la închisoare, sămi pot trăi bătrânețile în liniște”, spune cu speranță femeia.
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Date și fapte
Șase din zece femei, în special din mediu rural, s-au confruntat pe

parcursul vieții cu un anumit tip de violență din partea soțului sau
partenerului: psihologică, fizică sau sexuală;
Fiecare a treia persoană în vârstă a trecut prin violență, dintre care
majoritatea femei;
Doar 8,4% dintre femeile abuzate au raportat cazul la poliție;
Violența bazată pe gen subminează sănătatea, demnitatea, securitatea și
autonomia persoanelor, având consecințe grave asupra vieții lor.

UNFPA luptă pentru a elimina violența împotriva femeilor
și fetelor și a le proteja de practicile dăunătoare, care le
împiedică să își realizeze potențialul.
Realizări cheie
A fost introdusă Ordonanța de Protecție ce obligă agresorul să
părăsească locuința;
Au fost emise mai mult de 4, 000 de ordonanţe de protecţie în ultimii cinci
ani, asigurând o protecție sporită femeilor afectate de violență;
600 de colaboratori ai poliției au fost instruiți cum să intervină eficient în
cazurile de violență în familie și să protejeze victimele;
764 de medici de familie și asistente medicale din 20 de raioane ale țării au
fost instruiți cum să intervină și să acorde asistență medicală în cazurile de
violență în familie;
Victimele violenţei în familie și agresorii pot beneficia de consiliere în
domeniul planificării familiale în 17 instituţii de reabilitare și reintegrare
din opt raioane ale țării.
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UTILIZAREA DATELOR PENTRU POPULAȚIE ȘI DEZVOLTARE

Rosaura și Antonia au făcut datele să vorbească
despre Tine(ri)

R

osaura Sanchez din Mexic și Antonia Guttman din Germania sunt două tinere pasionate
de tehnologii și date, care au reușit să cucerească publicul din Moldova printr-o aplicație
inovativă de vizualizare a datelor statistice.
Voluntare la Consiliul Național al Tineretului din Moldova, acestea au fost bucuroase să
participe la #Hackathonul Datele vorbesc despre Tine(ri), organizat cu susținerea UNFPA.
Ideea fetelor a fost să creeze un joc interactiv pentru tineri, prin care să-i provoace să
răspundă la diverse întrebări despre vârstă, etnie, sănătate, educație, migrație și alte aspecte
importante despre ei.
„Am vrut să transmitem mesajul că în spatele cifrelor sofisticate din recensământ se află
fiecare dintre locuitorii acestei țări, iar tinerii trebuie să cunoască acest lucru și să studieze
datele. Aflând cât ești de unic în țara ta sau câte persoane se află în aceeași situație ca tine,
poți înțelege mai bine contextul în care trăiești, iar astfel poți veni cu soluții la problemele
care există”, au spus Antonia și Rosaura.
UNFPA a educat tinerii să utilizeze datele recensământului și să le disemineze într-un mod
simplu și interactiv. Acum tinerele sunt entuziasmate și așteaptă să-și dezvolte proiectul
împreună cu Biroul Național de Statistică și UNFPA.
“Sperăm la o colaborare frumoasă și încurajăm toți tinerii din Moldova să exploreze datele
statistice pentru dezvoltarea populației”, îndeamnă tinerele.
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Date și fapte
Din numărul total de locuitori ai R. Moldova, circa ¼ sunt tineri cu vârsta
cuprinsă între 16 și 30 de ani;

Doar jumătate din indicatorii naționali ai Obiectivelor de Dezvoltare
Durabilă dispun de date dezagregate pentru măsurarea progresului.
UNFPA asigură că toate persoanele, de pretutindeni, sunt
numerate, iar opinia lor contează în procesele decizionale
pentru o dezvoltare durabilă.
Realizări cheie
Biroul Național de Statistică (BNS) a beneficiat de expertiză tehnică
internațională pentru desfășurarea Recensământului Populației și
Locuințelor (RPL) din 2014 și aplicarea principiilor și recomandărilor
globale;
Strategia și Planul operațional pentru dezvoltarea Sistemului Statistic
Național 2020 sunt în vigoare;
Pentru prima dată în Republica Moldova, datele privind dizabilitatea
persoanelor au fost colectate, analizate și diseminate de către BNS, ca parte
a RPL 2014;
Guvernul a validat o nouă Viziune asupra populației și dezvoltării, pentru a elabora politicile demografice după o nouă paradigmă, bazată pe
dovezi, practici internaționale și drepturile omului și în conformitate
cu recomandările Consiliului Internațional de Asistență în domeniul
Populației și Dezvoltării. Această viziune se află la baza elaborării Strategiei
naționale de dezvoltare Moldova 2030;
A fost creat Centrul de Cercetări Demografice, care are rolul de a
cerceta, analiza și furniza opțiuni de politici ajustate la contextul demografic
actual al țării.
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ÎMBĂTRÂNIREA ACTIVĂ și sănătoasă

A

Vârstnicii din Băhrinești îmbătrânesc activ și sănătos

dunaţi în incinta Primăriei satului Băhrineşti, Floreşti, din nordul Moldovei, vreo 15
vârstnici, majoritatea femei, ascultă cu atenţie ce le spune Feodosia Bunescu, primărița satului.
Aceasta le povesteşte cu entuziasm despre o nouă iniţiativă care va reanima localitatea.
„Vom avea la Băhrineşti o adevărată „grădiniţă” pentru vârstnici. Vom dansa, vom picta,
vom învăţa calculatorul şi vom petrece timpul cât mai interesant şi util pentru fiecare”,
explică primăriţa.
Băhrineşti este una din localităţile câştigătoare ale Programului de Granturi mici oferite
de Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale pentru activități de îmbătrânire activă
a vârstnicilor. Pentru prima oară în Republica Moldova, urmare a eforturilor continue de
pledoarie din partea UNFPA și altor parteneri, în 2017 asemenea granturi au fost oferite din
bugetul de stat.
Vârstnicii de la Băhrineşti aud pentru prima dată astfel de informații. Băhrineşti este o
localitate cu puţin peste 2000 de locuitori, dintre care cei mai mulţi trecuţi de 60 de ani.
Chiar dacă sceptici la început, treptat ei împărtășesc ideea. „Chiar aş vrea să învăţ
calculatorul. Am un nepot în clasa a 5-a care îmi mai arată cum să-l folosesc, dar aş vrea să
mă descurc singură”, spune una dintre femei. „La pictură nu ştiu dacă vin, dar la croşetat voi
veni neapărat”, susţine altcineva.
Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei va susține în continuare Programul de Granturi
mici pentru îmbătrânire activă, iar tot mai multe comunități și vârstnici să se bucure de un
trai productiv și sănătos.
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Date și fapte
17% din populația Republicii Moldova are peste 60 de ani. Dacă tendința
de îmbătrânire se va menține, până în anul 2050 populația vârstnică va
constitui 33%;
Potrivit Indicelui de Îmbătrânire Activă, vârstnicii din Moldova sunt mai
puţin activi în comparaţie cu cei din alte ţări europene;
Peste 70% din persoanele cu vârsta peste 55 ani participă insuficient în
economie şi societate;
Doar 3% din vârstnici utilizează tehnologiile informaționale în comparație
cu 41% media europeană;
Fiecare al doilea vârstnic din Moldova consideră că starea sa de sănătate
este rea și foarte rea.

UNFPA este angajat să asigure bunăstarea indivizilor și a
comunităților, sprijinind îmbătrânirea activă și sănătoasă.
Realizări cheie
A fost adoptat Planul de Acțiuni pentru Îmbătrânire Activă;
A fost elaborat Indicele de Îmbătrânire Activă în R. Moldova, prin
care este evaluat gradul de îmbătrânire activă pentru persoanele cu vârsta
de 55 ani și mai mult;
Un număr de 16 organizaţii neguvernamentale au creat Platforma pentru
Îmbătrânire Activă, care promovează drepturile persoanelor în vârstă;
A fost instituit în premieră Programul de Granturi Mici pentru
activități de îmbătrânire activă, finanțate din bugetul de stat;
Politicile publice integrează necesitățile de protecție socială, angajare și
sănătate a vârstnicilor.
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Programme 2018-2022
Programul
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Angajament
1/3 din nașterile survenite

1/3 of births
înaged
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among girls
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by ani vor fi prevenite
15-19
2022

până în anul 2020.

Acțiuni strategice și rezultate
Drepturile și Sănătatea
Sexuală și Reproductivă

Adolescenții și Tinerii

us and results

ductive Health and Rights

Adolescents and Youth

Pledoarie pentru creșterea accesului la
Furnizarea informațiilor bazate pe dovezi
servicii integrate de sănătate sexuală și
pentru ca investițiile în sănătatea și
reproductivă și realizarea drepturilor
dezvoltarea adolescenților și tinerilor să
s to integrated sexual and
reproductive ale femeilor,
fetelor
și altor
devină
o prioritate pe agenda națională;
• Provide
evidences
for strengthening
national
th services and fulfilment of
commitments to prioritize, invest
and empower
persoane
Îmbunătățirea
capacității sistemului
s of women, girls
and key din grupurile de risc;
adolescents and youth;
Sprijin în instituționalizarea
mecaniseducațional de a promova educația
• Improve education system capacity to promote
ionalization of quality of care
melor de asigurare a calității
serviciilor
sănătate, inclusiv educația sexuală
age-appropriate
education forpentru
health, including
exual and reproductive health
de sănătate sexuală și reproductivă;
șieducation,
reproductivă adecvată vârstei, precum
sexual and reproductive health
prevention of
gender based violence
and humanviolenței bazate pe gen și a
reproductive Creșterea
health
accesului grupurilor
vulnerași prevenirea
ulnerable groups;
rights;
bile la produse de sănătate reproductivă;
drepturilor omului;
n and monitoring of health
• Scale-up outreach education on sexual and
Sprijin în revizuirea și monitorizarea
Creșterea nivelului de informare a tinerprotocoalelor clinice de sănătate și a
ilor în domeniul sănătății și drepturilor
curriculumului;
sexuale și reproductive prin intermediul
rețelei Centrelor de Sănătate Prietenoase
pentru Tinerilor și a rețelei de educatori
de la egal la egal;
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Îmbunătățirea mecanismelor de răspuns
la situaţiile umanitare de urgenţă și
includerea serviciilor de sănătate sexuală
și reproductivă ale femeilor și tinerilor
în planurile naționale de pregătire de
urgențe;
Sprijinirea sistemului de sănătate pentru
a reduce incidența cancerului de col
uterin și mortalitatea cauzată de acesta;
Creșterea capacității multisectoriale în
abordarea violenței bazate pe gen.

Sprijinirea unei platforme de advocacy
(ONG-uri de tineret, promotori ai
drepturile omului, asociații media,
tineri) pentru a promova accesul sporit la
educația și serviciile de sănătate sexuală și
reproductivă ale tinerilor;
Sprijinirea autorităților publice locale
pentru prioritizarea investițiilor în tineri,
inclusiv prin dezvoltarea centrelor locale
de tineret.

Populație și Date
Consolidarea
capacității
statistice
naționale în producerea datelor dezagregate în contextul implementării și
monitorizării obiectivelor de dezvoltare
durabilă;
Sprijin pentru îmbunătățirea datelor administrative și dezvoltarea mecanismelor
de monitorizare în timp real și utilizarea datelor importante privind sănătatea
sexuală și reproductivă, inclusiv violența
bazată pe gen;
Creșterea capacității naționale în prognoza populației pentru luarea deciziilor
politice;
Promovarea utilizării datelor dezagregate în planificarea și luarea deciziilor
de către autoritățile publice locale pentru a răspunde nevoilor și drepturilor
tinerilor;
Furnizarea asistenței tehnice pentru revizuirea statisticilor demografice În
baza rezultatelor Recensământului Populației 2014 și pentru desfășurarea
următorului Recensământ.
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Fiți alături de noi
UNFPA Moldova activează într-un context dinamic, în care construim
parteneriate, încurajăm inovația și suntem hotărâți să obținem rezultate și
schimbări spre bine în fiecare zi.
Căutăm întotdeauna metode și soluții inovatoare de a face lucrurile mai bine.
Salutăm noile parteneriate.
Dacă doriți să aflați mai multe despre munca noastră, vă rugăm să vizitați:
www.moldova.unfpa.org
Dacă doriți să vă alăturați cauzei noastre să vă împărtășiți opiniile, vă rugăm să
contactați:
moldova.office@unfpa.org; (+373 22) 214002.

Luați legătura cu noi:
@UNFPAMoldova
https://twitter.com/UNFPAMoldova
UNFPA Moldova
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