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Important în ianuarie: 

AO „FCPS” este subiect al desemnării procentuale 

În ultima săptămână de ianuarie, 2017, 
AO “FCPS” a organizat, în raioanele 
Criuleni şi Dubăsari, câte un atelier privind 
implementarea mecanismului de 
desemnare procentuală în vederea 
susţinerii organizaţiilor neguvernamentale 
comunitare. Întrucât AO “FCPS” este 
inclusă în lista organizaţiilor care pot 
beneficia de desemnare procentuală, orice 
contirbuabil persoană fizică rezident, poate 
direcţiona suma de 2% din impozitul pe 
venit plătit statului pentru susţinerea 
activităţilor ONG-ului ales.  
Pentru a fi subiect al desemnării 

procentuale, organizaţia este inclusă într-o listă elaborată de Ministerul Justiţiei. Ne găsiţi în 
lista beneficiarilor desemnării procentuale cu numărul 141 (http://www.justice.gov.md/
public/files/don/2017/1/2_Legea_2017_-_Lista_Asociatii.pdf) 
Puteţi direcţiona 2% din impozitul Dvs pe venit în favoarea organiaţiei noastre, ceea ce 
înseamnă că vă alăturaţi misiunii AO “FCPS”: Acţionăm pentru îmbunătăţirea calităţii vieţii 
persoanelor cu dizabilităţi şi dezvoltăm comunităţile în spiritul incluziunii.  

Codul IDNO al AO “Femeia şi Copilul-Protecţie şi Sprijin” – 1012620006495. Detalii Aici. 
 

Autoreprezentanţii învaţă să administreze noul lor loc de muncă 

Începând cu luna februarie, 
2017, primii autoreprezentanţi din 
grupul dezvoltat de AO “FCPS” vor 
avea un nou loc muncă. Tinerii vor 
acorda servicii de copiator clienţilor 
Serviciului de Stare Civilă din or. 
Criuleni, fiind asistaţi de către 
persoana de suport Polina Samoil. Pe 
parcursul lunii ianuarie AO “FCPS” a 
negociat instalarea postului cu 
conducerea Serviciului Naţional de 
Stare Civilă, a fost încheiat contractul 
de locaţiune, iar tinerii şi-au perfectat 
formele legale pentru a putea activa în 
limitele legii. Deşi tinerii sunt încadraţi în grade de dizabilitate, aceştia au ales să fie cetăţeni 
cu drepturi egale şi contribuabili la bugetul public, prin achitarea patentei de întreprinzător, 
folosindu-se, în acest fel, de dreptul lor la muncă şi incliziune socială. 
Cu informaţii şi impresii despre prima săptămână de muncă, aflate chiar de la proaspeţii 
angajaţi – Svetlana şi Constantin, vom reveni în curând. 
Dotarea postului de copiator pentru angajarea tinerilor autoreprezentanţi a fost posibilă cu 
suportul IM “Swedish Development Partner”, în cadrul programului Autoreprezentare.  
     În imagine: Constantin, Svetlana şi Polina, vor începe, din februarie, activitatea la noul 
lor loc de muncă 

A fost semnat memorandumul de colaborare cu Consiliul Raional Dubăsari 

     Pe data de 26 ianuarie, Asociaţia Obştească “Femeia şi Copilul-Protecţie şi Sprijin” a 
prelungit Memorandumul de colaborare încheiat cu autorităţile publice de nivelul II din 
raionul Dubăsari – Consiliul Raional.  

     Memorandumul a fost semnat de către reprezentanţii celor două entităţi – Vera Stahi, 
coordonatoarea Serviciului Echipă Mobilă, delegate din partea AO “FCPS”, şi Maria Jîmbei, 
vice-preşedintele raionului Dubăsari, delegate din partea Consiliului Raional Dubăsari.      
Detalii - Aici 

http://www.justice.gov.md/public/files/don/2017/1/2_Legea_2017_-_Lista_Asociatii.pdf
http://www.justice.gov.md/public/files/don/2017/1/2_Legea_2017_-_Lista_Asociatii.pdf
http://fcps.md/?p=1832
http://dubasari.md/news/atelier-de-lucru-in-vederea-implementarii-noului-mecanism-al-desemnarii-procentuale-legea-2--182784


Şedinţă comună de monitorizare a procesului educaţional incluziv 

 

Pe 31 ianuarie, 2017, echipa AO „FCPS”, în componenţa: 
Victoria Secu, Ina Cazacu, Vera Stahi, Olga Lîsenco, au 
moderat atelierul de lucru "Monitorizarea procesului 
educaţional incluziv. Acţiuni intersectoriale privind accesul 
fizic al persoanelor cu dizabilităţi", cu participarea 
specialiştilor Direcţiei Educaţie şi Serviciului Asistenţă 
Psihopedagogică Criuleni.  Detalii: Aici 

 

AO “FCPS” a obţinut un nou statut de utilitate publică 

Pe data de 13 ianuarie, 2017, AO “Femeia şi Copilul-Protecţie şi Sprijin” a ridicat noul 
certificat de utilitate publică, valabil pe parcursul următorilor trei ani, până la 13 ianuiarie 
2020.   

Certificatul este disponibil pe pagina web a Asociaţiei, www.fcps.md la rubrica Rapoarte 
(detalii aici). Statutul de utilitate publică se atribuie asociaţiei, care activează în 
domeniul educaţiei şi instruirii persoanelor, difuzării şi acumulării de cunoştinţe; ştiinţei; 
culturii şi artei; sportului pentru amatori, ocrotirii sănătăţii; protecţiei sociale a persoanelor cu 
dizabilităţi, a pensionarilor, copiilor, adolescenţilor, etc. Pe lângă rigorile în privinţa activităţii, 
statutul de utilitate publică se conferă asociaţiilor care activează de cel puţin un an, care nu au 
datorii la bugetul de stat, nu activează în interesul fondatorilor sau membrilor consiliului de 
administrare, este supusă regulat auditului şi face publice rapoartele pe pagina web sau în 
mass-media (capitolul V din Legea nr. 837 din 17.05.1996 cu privire la asociaţiile obşteşti, 
republicată în temeiul art. IV al Legii nr.178-XVI din 20 iulie 2007). 

 

“Adrian, tu poţi vorbi! Tu vorbeşti!” 

De câteva luni, Adrian, băieţelul din Criuleni, care s-a 
născut cu deficienţe de auz, se ocupă în vederea 
stabilirii memoriei auditive cu specialista Natalia Don. 
Vara trecută, Adrian a primit de la nişte parteneri din 
Elveţia, ţară pe care a vizitat-o împreună cu colegii de 
la Centrul “Speranţa” din Criuleni, aparate auditive, 
care-i permit să audă sunetele la distanţa de 5 m de 
el. La 12 ani, Adrian, ghidat tenace de specialist, 
susţinut de familie şi cadrele didactice de sprijin din 
Liceul “B. Dânga” în care învaţă, cu ajutorul 
aparatelor auditive, a început a pronunţa primele 
cuvinte. Urmăriţi un scurt filmuleţ, în care Adrian va 
povesti, începător, dar cu multă insistenţă, despre 
iarnă.  

Vedeţi aici întreaga istorie a lui Adrian şi o secvenţă video.  

 

 

AO „Femeia şi Copilul—Protecţie şi Sprijin”  

Adresa poştală: MD-4801; or. Criuleni, str. Păcii, 43.   

Tel. 0248 21809; 0248 20 654, e-mail: office@fcps.md,  

web: www.fcps.md 

Director executiv, Victoria Secu (victoriasecu@fcps.md) 

Coordonatori programe:  

Educaţie incluzivă—Ina Cazacu (inacazacu@fcps.md) 

Autoreprezentare—Ala Ianenco (alaianenco@fcps.md) 

Advocacy — Olga Lîsenco (olisenco@yahoo.com) 

Serviciul Echipă Mobilă—Vera Stahi (verastahi@fcps.md) 

Departament financiar—Alexei Grajdian (alexeigrajdian@fcps.md) 
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http://fcps.md/?p=1839
http://fcps.md/wp-content/uploads/2017/01/Certificat-de-utilitate-publica.pdf
http://fcps.md/?p=1836

