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Alianța Organizațiilor pentru Persoane cu Dizabilități din Republica Moldova (53 OSC-uri) 

apreciază efortul și măsurile întreprinse de autoritățile centrale și instituțiile abilitate pentru susținerea 

fluxului de refugiați din Ucraina. 

La rândul său, membrii  AOPD s-au mobilizat pentru identificarea resurselor disponibile în 

vederea susținerii refugiaților cu dizabilități și familiilor lor.   

Astfel organizațiile oferă suportul în funcție de resursele disponibile: informare a refugiaților,  

cazare, transport adaptat, voluntari, alimentație, consiliere medicală, juridică și psihologică etc.  

Toată informația despre suportul organizațiilor AOPD va fi transmis Centrului Unic de 

Gestionare a Situațiilor de Criză, care va colabora cu consilierii Serviciului de Asistență Telefonică 

Gratuită pentru Persoane cu Dizabilități, în vederea coordonării serviciilor și resurselor disponibile.  

Totuși resursele de care dispun organizațiile membre ale AOPD sunt limitate, iar suportul 

refugiaților  cu dizabilități este extrem de necesar, dar și dificil de asigurat în condițiile în care nu 

există o evidență a numărului copiilor, adulților cu dizabilități care intră în țară,  nevoilor de suport 

pentru ei. 

Problemele cu care se confruntă persoanele cu dizabilități sânt variate: necesitate de asistență 

medicală, medicamente specifice, igienice consumabile pentru copii și adulți, asistență personală în 

cazurile în care persoanele nu au însoțitor, transport adaptat, cazare în locații adaptate, resurse 

financiare, precum și suport pe toată perioadă în cazul tranziției spre o altă țară.  

În acest context AOPD solicită respectuos includerea în acțiunile de gestionare a situației 

de criză a măsurilor de suport pentru persoane cu dizabilități refugiate:  

- Informarea tuturor punctelor vamale despre funcționarea Serviciului de Asistență Telefonică 

Gratuită pentru Persoane cu Dizabilități 080010808, care funcționează 24/24;  
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- Identificarea persoanelor cu dizabilități, în condițiile în care mulți din ei nu pot ieși din unitățile 

de transport sau nu solicită ajutor; 

- Identificarea posibilităților de cazare în locații adaptate în special pentru persoanele utilizatoare 

de fotolii rulante; 

- Identificarea persoanelor cu diabet zaharat și oferirea insulinei, în funcție de tipul de insulină 

administrat de persoane; 

- Asigurarea serviciilor de consiliere psihologică, juridică și medicală a refugiaților; 

- Asigurarea serviciilor de suport educațional în cazul copiilor cu dizabilități care vor fi încadrați 

în instituții educaționale pe perioadă aflării în țară;  

Reiterăm  deschiderea pentru colaborare și implicare în suportul refugiaților cu dizabilități din 

Ucraina. 

 

Galina Climov, ____________________ 

 

Director executiv, 

Din numele a 53 OSC-uri membre AOPD 
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