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Comisia Parlamentari "Protec(ie sociall, sdnitate

qi familie"

Alianfa Organiza\iilor pentru Persoane cu Dizabilitali din Republica Moldova implementeazdr

proiectul "Analizapoliticilor din perspectiva de gen pentru sporirea accesibilitalii persoanelor cu dizabilitdti

in Republica Moldova", in perioada I februarie -31 decembrie 2021.

in cadrul proiectului a fost elaborat Raportul de analiza a mdsurilor de proteclie qi accesibilitate a

persoanelor cu dizabiliteti din perspectiva bugetdrii sensibile la gen. Raportulr analizeazd Planul de acyiuni

pentru implementarea Obiectivului l. imbundtdlirea accesului persoanelor cu dizabilitdli la mdsuri de

proteclie sociald in comunitate gi Obiectivului 6. Asigurarea accesibilitd\ii la infrastructurd, la

transporturi, la informalie Si comunicayii pentru persoanele cu dizabilitdyi din cadrul Programului National

de Incluziune Sociald a Persoanelor cu Dizabilitdli pe anii 201 7 -20222 .

in urma analizei Obiectivului l. imbundtalirea accesului persoanelor cu dizabilitdli la mdsuri de

protecfie sociald in comunitate s-a constatat cd toate 9 acliuni prevdd mlsuri de protec]ie pentru 2011-

2022inmod general, in conlinut nu este integratd dimensiunea de gen; doar 8 acliuni au un buget planificat.

Acest buget nu este sensibil la gen, deoarece nici un indicator care mlsoard realizarea acliunii nu are

indicatori dezagrega\ipe sexe. Totodatd, nu sunt stabilite valorile de referinld gi valorile planificate pentru

indicatorii elaborafi. Drept rezultat nu este posibil de apreciat dac[ acliunile au fost realizate sau nu din

perspectiva de gen, deoarece nu exist[ datebazate pe evidenle anuale.

Anal\zaimplement[rii Obiectivului 6. Asigurarea accesibilitdlii la infrastructurd, la transporturi, la

informalie ;i comunicalii pentru persoanele cu dizabilitdli din cadrul Programului Nalional de Incluziune

Sociald a Persoanelor cu Dizabilitali pe anii2017 -2022, din perspectiva de gen aratd cdtoate 7 acliuni prevdd

mlsuri de accesibilitate, dar nu au integratd dimensiunea de gen. Doar in cazul a 3 acliuni existi un buget
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planificat. Acest buget nu este sensibil la gen, deoarece nici un indicator care mdsoardrcalizarea acJiunii nu

are indicatori dezagregafi pe sexe. TotodatS, nu sunt stabilite valorile de referinld gi valorile planificate

pentru indicatorii elaborali. Drept rezultat nu este posibil de apreciat dacd acliunile au fost tealizate sau nu

din perspectiva de gen, deoarece nu existe datebazate pe evidenle anuale.

in baza rezultatelor $i constatarilor analizei obiectivelor I gi 6 ale PNISPD venim cu urmdtoarele

recomandiri:

o Elaborarea unor studii de fezabilitate care ar ardta impactul politicilor gi bugetelor sensibile la gen

asupra incluziunii gi participarea fetelor gi femeilor cu dizabilitali care constituie unul din cele mai

sub-reprezentate gi excluse grupuri pentru a ardtaautorit6lilor impactul care il poate avea de exemplu

bugetarea sensibild la gen in domeniul accesibilitdlii pentru a spori accesul fetelor gi blielilor, femeilor

Ei b6rbafilor la educalie, servicii universale, angajare, participare la via(a social6, cultural6 9i politicd.

o Schimbarea paradigmei in procesul de elaborare a politicilor publice prin integrarea precondiliilor:

egalitate Si nediscriminare, accesibilitate Si bugetare sensibild la gen qi responsabilizarea guvernului

pentru obligafiile asumate prin Agenda2030 -"a ntt ldsa pe nimeni in urmd" '

o Elaborarea ghidurilor metodologice pentru autoritdtile publice, specialigti in domeniul construcliilor,

transporturilor, informaliei qi comunicafiilor cu privire la modalitilile de integrare a dimensiunii de

gen in bugetele accesibilitate gi a costurilor de accesibilitate in bugetele generale in baza analizei

nevoilor qi impactului pe grupe de populafie (femei, bdrbali, grupe de vdrst6)'

. Elaborarea instrucliunilor clare pentru autoriteli gi institulii publice pentru bugetarea sensibil[ la gen

in concordanldcu indicatorii de progres Si a rezultatelor sconlate elaborate pentru monitorizarea ;i

evaluare a politicilor.

o Elaborarea unei solu{ii digitale care ar asigura legdtura dintre politicile elaborate 9i programele de

bugetare pentru a putea monitoriza gi evalua eficienla gi impactului politicilor gi bugetelor din

perspectiva de gen gi dizabilitate.

o Elaborarea programelor de instruire inifiald ;i continud in elaborarea indicatorilor sensibili la gen 9i

dizabilitate, integrarea precondiliil or egalitate ;i nediscriminare, accesibilitate ;i bugetarea sensibild

la genin toate documentele de politici, monitorizarca gi evaluarea politicilor 9i bugetelor in baza

evidenfelor stabilite conform precondiliilor recomandate de mecanismele internalionale.

o Crearea mecanismelor de consultare gi participare a femeilor gi barbafilor cu dizabilitdli, a familiilor

cu copii mici gi organizaliile societdfiicivile in domeniul promovdrii drepturilor femeilor qi birbalilor
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cu dizabilit6li in procesul de planificare a bugetelor publice pentru accesibilitate si alte mdsuri speciale

de proteclie social[ 9i incluziune pentru asigura integrarea dimensiunii de gen'

Crearea gi consolidarea mecanismului de monitorizare gi evaluare a bugetelor in domeniile

accesibilit[1ii gi incluziunii in mod participativ cu implicarea femeilor gi barbalilor cu dizabilitali, cu

mobilitate redusd gi a organiza{iilor societdlii civile, pentru a urmdri eficienla gi impactul utiliz[rii

bugetului public, pe de o parte, iar pe de alt6 parte pentru a convinge autoritalile despre necesitatea

integrdrii costurilor de accesibilitate sensibile la dimensiunea gen.

imbundtdlirea procesului de achizilii publice prin includerea in condiliile tehnice de aplicare la

concursurilor de achizi[iiacriteriului de accesibilitale pentru a asigura participarea deplind la viala

comunitdlii a femeilor gi bdrbalilor cu dizabilitSli.

Includerea in grupurile de evaluare a concursurilor de achizilii publice 9i a reprezentanlilor

persoanelor cu dizabilitali, inclusiv femei pentru a evalua gradul de corespundere a ofertelor inaintate

cu criteriul de accesibilitate in conformitate cu principiul designului universal $i/sau a acomodirii

rezonabile gi egalitSlii de gen.

incurajarea autoritelilor s6 publice bugetele anuale in format accesibil cu evidenlierea categoriilor de

cheltuielii unde sunt integrate costuri de accesibilitate ;i incluziune pentru a ardta impactuI asupra

femeilor gi bdrbalilor cu dizabilit[1i.

Elaborarea unei metodologii de integrare a dimensiunii de gen gi dizabilitate in toate documentele de

politici gi avizarea acestora prin prisma gradului de conformitate cu cele trei precondilii utilizate in

aceast6 anal\zd (egalitate Si nediscriminare, accesibilitate, bugetare sensibild la gen) ' TotodatS, in

baza precondiliilor stabilite, se recomandi elaborarea unei metodologii de calculare a indexului

egalitfiii gi dizabilit6lii pentru monitorizarea gi evaluarea integrdrii drepturilor persoanelor cu

dizabilitifi, in mod special drepturile femeilor in politici 9i bugete publice'

Identificarea domeniilor unde sunt inregistrate cele mai semnificative diferenle de gen pe diferite

domenii de activitate, in special domenii unde predomind discriminarea multipl6 pe criteriu de

dizabilitate gi gen (accesul la servicii sociale, servicii de sd,ndtate sexuald 9i reproductivd, pia{a muncii,

accesul la resurse, politica, educalia, s[ndtatea etc.) 9i elaborarea propunerilor de politici publice ;i

bugete eficiente, care vor aborda intr-un mod exhaustiv inechitllile de gen 9i dizabilitate'
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urmare celor expuse AOPD soliciti respectuos in procesul de re, bugetare qil

implementare a politicilor publice str se finl cont de constatlrile qi recoma

analizilrfapt care va contribui la incluziunea sociall a persoanelor cu dizabili

femeilor gi birba{ilor.

rile raportului dQ

{i in egala misuri a1

Cu respect,

Director executiv ina Climov


