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Stimaţi parteneri şi 
prieteni, vă mulţumim 
pentru încredere! 
 

OSC-urile din raioanele 
Criuleni şi Dubăsari—în 
vizită la Edineţ 

Specialişti din Bacău au 
împărtăşit experienţa lor 
cu SEM Criuleni 

Campania “Pune 
Umarul!” a ajuns la 
jumătate de cale 

Important în septembrie, 2017: 

Stimaţi parteneri şi prieteni, vă mulţumim pentru încredere! 
    Pe data de 2 octombrie, Ministerul Finanţelor a 
transferat pe contul AO “Femeia şi Copilul-
Protecţie şi Sprijin” suma de 30900,15 lei, ceea 
ce aţi desemnat Dumneavoastră conform 
“Regulamentului cu privire la mecanismul 
desemnării procentuale”, adoptat prin HG nr. 
1286 din 30.11.2016, sau, “Legii 2%”, aşa cum ne
-am obişnuit s-o numim.  
    Aceasta înseamnă, că AO “FCPS”, conform 
titlului IV, articolul 27, p. (1, (a) şi (2, (a), este 

obligată să folosească aceşti bani în următoarele scopuri:  
1) susţinerii activităţilor de utilitate publică prevăzute la art. 30 din Legea nr. 837 -XIII din 17 
mai 1996, desfăşurate de asociaţiile obşteşti, fundaţiile şi instituţiile private;  
 2) acoperirii cheltuielilor administrative în următoarea mărime din suma totală a desemnărilor 
procentuale primite ( 50% – dacă suma obţinută este de până la 50 000 lei inclusiv).  
      Pe această cale, vă mulţumim pentru încrederea acordată, şi vă asigurăm, că o să 
prezentăm raport pentru utilizarea fiecărui leu, la fel, pe această cale (pe web), sau la 
cererea Dvs personal, la sediul Asociaţiei.  

Eforturile AO „FCPS” pentru promovarea în rândurile cetăţenilor a mecanismului de 
desemnare procentuală au fost susţinute de către organizaţiile partenere, USAID şi FHI360, 
în cadrul proiectului „Maluri diferite-scopuri comune”.  

 

 

 

AO „FCPS” a participat la ediţia 2017 a CIVIC FEST 

 

Timp de două zile, la Chişinău s-a 
desfăşurat festivalul societăţii civile – CIVIC 
FEST – care a adunat zeci de ONG-uri din 
toată ţara, proiecte de succes şi oameni activi 
care mişcă Moldova din loc. Anul acesta, 
organizaţiile au fost mult mai aproape de toţi 
cetăţenii la Târgul ONG-urilor, unde au aflat 
cum pot să se implice în dezvoltarea socială 
şi economică a comunităţii lor. 
         Prima zi a festivalului CIVIC FEST s-a 
desfăşurat la Summit Events, unde au avut 
loc paneluri de discuţii cu cei mai activi 
reprezentanţi ai societăţii civile. Temele 
abordate au cuprins Agenda 2030, Educaţie pentru dezvoltare durabilă, Femei active – 

comunităţi prospere, Proiecte civice care 
mişcă Moldova din loc, Tineri activi şi 
Participare civică în dezvoltarea 
comunităţilor. 
           Colega noastră, Ina Cazacu, 
coordonatoarea programului Educaţie 
Incluzivă (prima din stânga în imaginea de 
sus), a prezentat panelul „Educaţie pentru 
dezvoltare durabilă”, moderat de jurnalistul 
Dorin Galben. AO „FCPS” a participat la 
„Civic-Fest” în componenţa Alianţei ONG-

urilor Active în domeniul Protecţiei Sociale a 
Copiilor şi Familiei.  

Mai multe detalii — aici.  

http://diez.md/2017/10/03/foto-civic-fest-2017-imagini-cum-s-desfasurat-cel-mai-mare-festival-al-societatii-civile/


Specialişti din Bacău au împărtăşit experienţa lor cu SEM Criuleni 
 

 

În perioada 25-27 septembrie, angajaţii Serviciului 
Echipă Mobilă al AO “FCPS” au mers la Bacău, 
România, pentru a cunoaşte tipurile de servicii 
prestate de Fundaţia de Sprijin Comunitar  (FSC) 
din acest oraş. Vizita a fost planificată în Planul de 
acţiuni pentru 2017, iar cursul de formare cu 
genericul “Lucrător prin arte combinate” a oferit 
informaţii vaste despre specificul activităţii fiecărui 
program dezvoltat de Fundaţie. Motoul după care 
se conduc angajaţii FSC în activitatea lor zilnică 
este “Împreună putem face mai mult!”, iar cele 
şapte programe dezvoltate de FSC cuprind un 

spectru larg de beneficiari. Programele Fundaţiei sunt Servicii integrate pentru zone rurale, Servicii 
integrate pentru persoane vârstnice, Impart – arte combinate pentru comunitate, Voluntariat, 
Centrul Comunitar “Mozaic”, Satul seniorilor “Milly”, Unitatea protejată “Activ Mozaic”.  

Sesiunea de formare a inclus prezentări şi activităţi pe următoarele teme: stimularea prin 
mişcare, stimularea prin muzică, prin joc, prin artă vizuală. Asemenea servicii în Republica 
Moldova nu există, de aceea vizita a fost una binevenită, în special pentru că a oferit noi soluţii şi 
procedee de lucru cu copiii cu dizabilităţi şi părinţii lor. Participanţii la curs au cunoscut modalităţile 
aplicate de colegii din Bacău pentru formarea abilităţilor de viaţă independentă, orientare 
vocaţională, angajare în câmpul muncii. Informaţia teoretică a fost urmată de exerciţii practice, cum 
ar fi lucrul în grup pentru rezolvarea studiilor de caz, activităţi prin joc, mişcare, muzică, artă 
vizuală, teatru.  

Mai multe detalii vedeţi aici. 
 

 

 

OSC-urile din raioanele Criuleni şi Dubăsari au vizitat  
o întreprindere socială din Edineţ 

 

AREAP – Asociaţie din Edineţ, care dezvoltă antreprenoriat social în nordul republicii, 
mai exact, la Edineţ, a găzduit o vizită de studiu a reprezentanţilor Aociaţiei Obşteşti 
„Femeia şi Copilul – Protecţie şi Sprijin” din Criuleni şi a câtorva organizaţii ale societăţii 
civile din satele Hârtopul Mare, Cocieri, Oxentea şi Dubăsarii Vechi, activitatea cărora, la fel, 
este axată pe dezvoltarea serviciilor sociale în comunităţi. 

După cum ne-a informat Ala 
Ianenco, asistentă în 
proiectul „Maluri diferite – 
scopuri comune”, Asociaţia 
Raională de Educaţie a 
Adulţilor Prutul de Sus 
(AREAP) din Edineţ a 
început activitatea sa similar 
cu cea a AO „FCPS”, prin a 
dezvolta abilităţi de 
autoreprezentare şi 
autodeservire persoanelor 
cu dizabilităţi, în special 
tinerilor. Asociaţia a creat o 
spălătorie socială şi un mic 
atelier de croitorie cu 
denumirea sugestivă 
„Împreună Edineţ”, la care 

sunt angajate două tinere cu dizabilităţi din grupul de autoreprezentanţi. Una dintre fete lucrează cu 
maşinile de spălat, înregistrează comenzile şi calcă hainele spălate. Cealaltă fată deserveşte un 
mic atelier de cusut, care produce genţi promoţionale, perne, cărţi sernzoriale sau alte articole la 
comandă. Paralel, AREAP găzduieşte ateliere promoţionale pentru alte persoane cu dizabilităţi din 
grupul de autoreprezentanţi, iar persoanele cu dizabilităţi angajate deja, împărtăşesc în acelaşi 
timp deprinderile lor de viaţă independentă şi altor tineri, care le vin în ospeţie. Natalia Dimitraşco, 
coordonatoare de proiect, a spus că scopul vizitei la Edineţ a fost cunoaşterea activităţii AREAP, 
care desfăşoară activitate economică în conformitate cu statutul asociaţiei, fără a fi înregistrată o 
altă formă de activitate economică. Încăperea pentru spălătoria socială este oferită în comodat de 
către primărie, în baza unui acord de parteneriat de lungă durată, întreprinderea achitând din 
resursele câştigate cheltuieli pentru energie şi apă/canalizare. Întrepinderea „Împreună Edineţ” are 
contracte cu spitalul din Edineţ şi un hotel, ceea ce îi asigură un volum suficient de lucru pentru 
capacitatea pe care o au.  

Vizita de studiu a fost organizată în cadrul proiectului „Maluri diferite – scopuri comune”, 
susţinut de Agenţia SUA pentru Dezvoltare Internaţională în cadrul Programului „Pentru o 
Societate Civilă Durabilă în Moldova”, implementat de FHI360 şi AO „FCPS”.  

 

 

Campania “Pune Umarul!” a ajuns la jumătate de cale 

 

Lansată la începutul lunii iulie, 2017, campania de caritate „Pune Umărul! Lasă o altfel 
de urmă pe pământ!”, mai este în desfăşurare.  
Asociaţia Obştească „Femeia şi Copilul-Protecţie şi Sprijin” din 
Criuleni, a creat un parteneriat cu autorităţile publice din satul 
Măşcăuţi, unde locuieşte familia beneficiară, şi autorităţile 
raionale în persoana preşedintelui, vicepreşedinţilor şi şefilor de 
secţii, cu scopul de a face posibil un pas major şi important 
pentru îmbunătăţirea condiţiilor de trai a unei familii social-
vulnerabile. (continuare în pag. 3) 

 

http://fcps.md/?p=2047


Familia constă dintr-un tânăr de 19 ani cu dizabilităţi 
severe de vedere şi sora sa minoră, actualmente 
elevă la un colegiu din capitală. Cei doi, după moartea 
tatălui lor, încearcă să convieţuiască cumva cu mama 
lor biologică, care a fost lipsită de drepturi părinteşti, 
câteva luni în urmă, pe motiv că nu-şi îndeplineşte 
obligaţiile legale de părinte şi abuzează de alcool. 
Minora a primit o tutelă, iar AO „FCPS” continuă să 
colaboreze cu primăria şi asistenţa socială din 
localitate, pentru a redresa cât de cât situaţia din 
această familie.  
Scopul campaniei de caritate a fost să fie adunată 
suma de 60 mii lei, utilizată ulterior pentru renovarea 
casei. Lista de lucrări a inclus renovarea acoperişului, 
construcţia unei sobe noi, igienizarea celor câteva 
încăperi din casă, care erau, vara, în stare jalnică, alte 
lucrări de finisare. Din cauza acoperişului deteriorat, 
lipitura de lut de pe partea interioată a podului casei s-

a desprins pe alocuri. Cei doi tineri au decis să 
demoleze vechea lor sobă, dar constucţia unei sobe 
noi era peste puterile lor financiare şi fizice. O 

problemă pentru locatarii acestei gospodării era sistemul electric deteriorat şi lipsa unui veceu 
tradiţional amenajat măcar şi în curte, care ar răspunde nevoilor unei persoane cu dizabilităţi de 
vedere. Lista de necesităţi a fost una mult mai lungă, dar cele enumerate constiuiau o prioritate. 

La etapa actuală, organizatorii campaniei au reuşit să 
adune o parte din banii necesari pentru materiale de 
construcţie şi achitarea lucrărilor.  
Ala Ianenco, coordonatoare de program în AO 
„FCPS”, relatează:   „Asociaţia a depus un efort enorm 
pentru a aduna materiale de construcţie necesare. Am 
întâlnit agenţi economici, care au donat aceste 
materiale şi le-au transportat la destinaţie, alţii au 
donat şi a trebuit noi să căutăm posibililate să le 
transportăm. Am întâlnit atât oameni receptivi, cât şi 
oameni mai reticenţi, dar le mulţumim tuturor pentru 

implicare. În cele câteva luni de campanie am reuşit să renovăm sistemul electric în casa 
beneficiarilor, să renovăm acoperişul în totalitate, au fost consolidate podelele în camerele din 
casă şi acum se desfăşoară construcţia sobei. E puţin cu întârziere, dar meşterii i-am găsit cu 
greu, or, vara este o perioadă în care sunt foarte ocupaţi, cu atât mai mult că puţini sunt dispuşi 
să lucreze pe bani puţini, ţinând cont că este o campanie de caritate”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lucrările continuă, cu implicarea activă a 
Primăriei Măşcăuţi.  
 

 

Toţi donatorii de materiale şi bani pot lua 
cunoştinţă, la sediul Asociaţiei, de modul în 
care au fost utilizate donaţiile lor, sau se pot 
deplasa la faţa locului.  
Vă mulţumim tuturor! 
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