
Cine rămâne în afara dezvoltării locale?

PERSOANELE CU
DIZABILITĂȚI

Programul Comun Dezvoltare Locală Integrată (PCDLI) al Guvernului Republicii Moldova, implementat de către Programului Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare 
(PNUD) și Entitatea Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru Egalitatea de Gen și Abilitarea Femeilor (UN Women), cu sprijinul �nanciar al Guvernului Suediei, depune 
efort pentru a asigura că femeile și bărbații din grupurile vulnerabile bene�ciază în mod egal de procesul de descentralizare și dezvoltarea locală.
Sursa: Percepţiile populaţiei din Republica Moldova privind fenomenul discriminării: studiu sociologic, Fundaţia Soros-Moldova, 2011
Foto: Dorin Goian.
PCDLI aduce mulţumiri speciale ONG „Motivaţie”, Chișinău pentru facilitarea sesiunii foto.

În Moldova, conform unui sondaj recent, doar 66% 
dintre respondenţi ar accepta o persoană cu 
dizabilităţi �zice în calitate de coleg de muncă, iar 
63% ca prieten. Pe de altă parte, doar 35% dintre 
respondenţi ar accepta persoane cu dizabilităţi 
mentale în calitate de colegi de muncă și doar 31%
în calitate de prieteni.   

Femeile și bărbaţii cu dizabilităţi mentale și �zice sunt 
deseori marginalizaţi datorită unor prejudecăţi adânc 
înrădăcinate referitoare la capacitatea lor de a participa și 
a contribui la dezvoltarea comunităţii. Ei nu sunt de obicei 
incluși în procesul decizional și nu au acces deplin la 
servicii comunitare elementare.

Ca urmare a intoleranţei, fetele și băieţii cu dizabilități sunt, 
de regulă, plasați în instituții de învățământ speciale sau 
sunt excluși total din procesul formal de educaţie. Adulţii 
cu dizabilități sunt aproape în întregime excluși din câmpul 
muncii. Persoanele cu dizabilități riscă pierderea completă 
a capacităţii juridice, precum și instituţionalizarea. Ele nu 
bene�ciază, de regulă, de servicii de sănătate care să 
răspundă necesităților lor reale.

Majoritatea femeilor cu dizabilităţi a�ate în sărăcie și 
dependente economic de un bărbat sunt vulnerabile la 
violenţa domestică. Femeile care îngrijesc copii sau 
membri cu dizabilităţi ai familiei au posibilităţi limitate de 
angajare în câmpul muncii, ceea ce duce la sărăcie.

Abilitarea femeilor și bărbaţilor cu dizabilități constituie un element crucial în promovarea unor schimbări 
care să ducă la o dezvoltare comunitară incluzivă, care să răspundă necesităţilor întregii comunități!


