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CINE suntem?
Asociația „Alianţa Organizaţiilor 
pentru Persoane cu Dizabilităţi 
din Republica Moldova” (AOPD) 
este o uniune deschisă a peste 
51 de organizații ale societății 
civile, naționale și locale, care 
promovează incluziunea socială 
și drepturile persoanelor  
cu dizabilități.

CINE sunt membrii noștri?

Organizațiile membre ale AOPD 
activează la nivel național și local în 
Republica Moldova și au expertiză în 
domenii precum: 

 angajarea în câmpul muncii a persoane-
lor cu dizabilități;

 dezinstituționalizare și dezvoltarea servi-
ciilor socio-medicale;

 educație incluzivă;
 asigurarea condițiilor de accesibilitate 

pentru persoanele cu dizabilități;
 intervenție timpurie; 
 elaborarea politicilor publice de incluzi- 

une.

REzultAtE și REAlIzăRI
 51 organizații ale societății civile consoli-

date și capacitate pentru advocacy în respec-
tarea drepturilor persoanelor cu dizabilități la 
nivel local, național și internațional;

 5 politici publice de incluziune socială im-
plementate cu succes, urmare a monitorizării 
de către AOPD;

 55 documente legislative îmbunătățite 
din perspectiva  incluziunii sociale urmare a 
intervențiilor AOPD;

 12 parteneriate dezvoltate cu autoritățile 
locale, centrale și instituțiile responsabile pen-
tru promovarea drepturilor și nediscriminării 
față de persoanele cu dizabilități;

 32 istorii motivaționale ale persoane-
lor cu dizabilități promovate la nivel local și 
național;

 14 studii și rapoarte elaborate pentru 
justificarea acțiunilor de pledoarie în asigura-
rea drepturilor persoanelor cu dizabilități; 

 afilierea cu două platforme naționale și 
două platforme internaționale pentru promo-
varea drepturilor persoanelor cu dizabilități. 

CE facem?
 Desfășurarea acțiunilor de capacitare și con-

solidare a organizațiilor membre;
 Organizarea campaniilor de informare și 

sensibilizare a publicului pentru schimbarea 
atitudinii față de persoanele cu dizabilități;

 Monitorizarea cadrului legal și de politici pri-
vind incluziunea socială a persoanelor cu 
dizabilități;

 Organizarea și susținerea acțiunilor publi-
ce pentru accesibilizarea mediului fizic și 
informațional; 

 Colaborarea cu autoritățile publice locale și 
naționale pentru implementarea politicilor de 
incluziune;

 Elaborarea rapoartelor de alternativă și studi-
ilor privind situația persoanelor cu dizabilități; 

 Organizarea acțiunilor de pledoarie pentru 
drepturile persoanelor cu dizabilități la nivel 
internațional. 


