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SPRIJIN”
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Nici un copil lipsit de şansa de a fi inclus în instituţiile de învăţămînt şi societate

Învăţăm dreptul la sănătate prin vitaminele degustate!!!
Tinerii autoreprezentanţi împreună cu Paula Satariano, specialist în programe de Educaţie pentru Sănătate și voluntară în
Corpul Păcii al SUA, au învăţat despre alimentaţia sănătoasă, despre vitamine şi sursa lor şi au pregătit un cadou „sănătos” pentru
Macar cu ocazia aniversării lui. Salata din fructe a fost foarte gustoasă şi vitaminoasă!!!
Activitatea a fost organizată în cadrul proiectului „Incluziunea şcolară şi socială a copiilor cu dizabilităţi”, implimentat de A.O.
”Femeia și Copilul—Protecție și Sprijin” și susținut financiar de SMC/Sida şi IM (SOIR Moldova). Au participat membrii grupului
de autoreprezentanți și persoanele lor de sprijin.

CONTACTE:
or. Criuleni, str. Păcii 43, Republica Moldovatel.: 0 248 21809, 0 248 20654,
e-mail: office@fcps.md; WEB: www.fcps.md
www.facebook.com/pages/Asociaţia-Obştească “Femeia-şi-Copilul-Protecţie-şi-Sprijin”
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Parteneriate durabile – cheia succesului
surpriza oferită, succese mari pe viitor!
Centrul de zi „Armonie” din satul Oxentea raionul Dubăsari, recent ne-a găzduit pentru realizarea şedinţei trimestriale
de dezvoltare organizaţională a patru ONG-uri de pe ambele
maluri ale Nistrului în cadrul proiectului „Maluri diferite –
scopuri comune”, realizat de A.O.”Femeia şi Copilul - Protecţie şi Sprijin” şi FHI 360. Subiectul întrunirii a fost orientat
spre informarea şi conştientizarea divizării responsabilităţilor
pentru buna guvernare şi funcţionare a unei organizaţii. Participanţii au demonstrat interesul prin implicarea activă în atelierul practic şi au identificat clar rolurile, responsabilităţile, în
activităţile ce se desfăşoară sau vor fi desfăşurate pe parcurs, la
nivel de fiecare organizaţie, conform planului de dezvoltare.

Acest material este publicat în cadrul proiectului “Maluri
diferite – scopuri comune”, implementat de FCPS, care la rândul său face parte din proiectul „Parteneriate pentru o Societate
Civilă Durabilă în Moldova”, implementat de FHI 360. Elaborarea acestui articol este posibilă datorită ajutorului generos al
poporului american oferit prin intermediul Agenţiei SUA pentru Dezvoltare Internaţională (USAID). Opiniile exprimate în
cadrul materialului aparţin organizaţiei FCPS si nu reflectă în
mod necesar poziţia USAID sau Guvernului SUA.”
Larisa Moscalenco, Coordonator, program Advocacy,
A.O. „FCPS”

Asociaţia Obştească „Armonie”, activează la nivel local şi
prestează servicii de calitate copiilor defavorizaţi şi cu cerinţe
educaţionale speciale la nivel de centru de zi, ne-au demonstrat
atît modalităţile de lucru cu beneficiarii centrului, experienţa
specialiştilor, cît şi un model de parteneriat durabil, viu cu voluntarii din Coreea de Sud.
Astfel, farmec zilei a fost adăugat de oaspeţii din Coreea,
reprezentantul ambasadei, un voluntar si o profesoară, care
activeaza în cadrul unei universităţi din Moldova, originari din
aceeaşi ţară şi primarul satului Oxentea. „Deja al treilea an, noi
voluntarii din Coreea, oferim sprijin tehnic şi emoţional copiilor, beneficiari ai centrului „Armonie”, prin instruirea utilizării
diferitor programe la calculator, diverse activităţi dezvoltative
şi de petrecere a timpului liber, precum şi studierea limbii coreene. Credem şi suţinem, ideea de a instrui şi a investi în
tînăra generaţie, care este cel mai puternic capital de dezvoltare
a unei tări.” D-ul Valeriu Rusu, a relatat despre experienţa pozitivă a parteneriatului şi imporatnta contribuţiei în rezolvarea
problemelor copiilor defavorizaţi din comunitate. În acest context, au fost primite mai multe răspunsuri la întrebările membrilor ONG-urilor participante, despre cum se poate de dezvoltat şi de menţinut parteneriate durabile. Cu totii au fost entuziasmaţi de exemplul parteneriatului şi dorinţa de a colabora pe
viitor.
Mulţumim gazdelor pentru organizarea activităţii şi
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“Drepturi egale ale copiilor la educaţie, opinie, participare”
Pe data de 9 aprilie 2015 la Liceul Teoretic Cruglic s-a
desfășurat o prezentare a Teatrului Social, cu tema
Drepturi egale ale copiilor la educație, opimie, participare.
În sala de spectacole s-au adunat 31 de participanţi, dintre care: 8 tineri actori voluntari de virsta 9-15 ani, 24
de spectatori, elevi în clasa a 7-a, care au o colegă cu
deficienţe mintale şi 2 pedagogi din Liceul Teoretic
Cruglic.
Prin intermediul discuţiei de la egal la egal participanţii şi spectatorii au comunicat într-un
stil deschis, s-au implicat în abordarea tematicii drepturilor copiilor şi au înţeles mesajul scenetei.
Teatrului Social a abordat scene privind comportamentul corect şi respectuos faţă de alte persoane,
colegi, ce se confruntă cu o anumită problemă, fie
de sănătate, fie socială. Jocul interactiv, lucrul n
echipă, aplicate de către moderatoarea Natalia
Dimitrașco, au demonstrat că teatrul social este un
instrument eficient de sensibilizare a publicului
privind incluziunea educațională şi respectarea
drepturilor persoanei.
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FHI training

ONG-urile locale au căpătat noi abilități
Patru ONG-uri de pe ambele maluri ale Nistrului sunt în proces activ de dezvoltare
organizațională. Asociațiile obștești “Armonie”, “Empatie”, “De la vis la acțiune”,
“Copii cu dizabilități” din raioanele Criuleni și Dubăsari se află la momentul de
identificare a noilor direcții de activitate privind asigurarea respectării drepturilor
persoanelor defavorizate la nivel de comunitate.
Astfel, în cadrul trainingului cu subiectul “Elaborarea documentelor interne: plan
strategic, plan de acțiuni ale OSC-urilor”, organizat de A.O. ”Femeia și Copilul –
Protecție și Sprijin” , membrii asociațiilor obștești au identificat noi oportunități și
direcții de activitate.
Serghei Lîsenco, expert în dezvoltarea organizațională, prin intermediul metodelor
şi tehnicilor interactive i-a ghidat la analiza situației actuale, la identificarea traseului şi a resurselor interne de dezvoltare a fiecărei asociații în parte, conform specificului de activitate. De asemenea, participanții au fost capacități cu privire la conceptul misiune, viziune, planul strategic și a planului de acțiuni și
implicați nemijlocit în ateliere practice privind elaborarea documentelor interne.
Analiza mediului intern și extern de dezvoltare, identificarea
oportunităților și amenințărilor pentru dezvoltare, precum și explicarea conceptului „eu și organizația”, au direcționat la consolidarea
echipelor și la conștientizarea rolului
fiecărui membru în
echipă, pentru ca
să funcționeze cu
succes conform misiunii și viziunii sale.
Procesul de dezvoltare organizațională se va finaliza cu documentele interne elaborate, consultate de expertul în domeniu
precum și de membrii A.O. ”Femeia și Copilul – Protecție și
Sprijin”, care au o experiență vastă de activitate.
Acest material este publicat în cadrul proiectului “Maluri diferite – scopuri comune”, implementat de FCPS, care la rândul său face parte din proiectul „Parteneriate
pentru o Societate Civilă Durabilă în Moldova”, implementat de FHI 360.
Acest articol este posibil datorită ajutorului generos al poporului american oferit prin intermediul Agen ției SUA pentru Dezvoltare Internațională (USAID). Opiniile exprimate aparțin organizației FCPS si nu reflectă în mod necesar poziția USAID sau a Guvernului SUA.”

Larisa Moscalenco, coordonator, program “Advocacy”
Www.fcps.md
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Seminar la Măgdăcești privind evaluarea dezvoltării copilului
La 30 aprilie AO ,,Femeia şi Copilul - Protecţie şi Sprijin”, Direcţia Educaţie şi Serviciul de Asistenţă Psihopedagogică au organizat în parteneriat seminarul teoretico-practic pentru cadrele didactice de sprijin din toate
instituţiile preuniversitare din raionul Criuleni. Evenimentul cu subiectul ,,Metodologia de evaluare a dezvoltării copilului” a avut loc în incinta Liceului Teoretic Măgdăceşti, director Lidia Tentiuc.
Asistând la două lecții model (matematică și
limba română) cadrele didactice de sprijin au avut
oportunitatea de a se familiariza cu variate tehnici și
metode de lucru în domeniul organizării procesului
incluziv pentru copiii cu cerințe educaționale speciale. Activitățile au fost prezentate de către Maria
Muntean, învăţătoare la clasele primare cu subiectul
“Figuri şi corpuri geometrice” şi Galina Efros, profesoară de limbă şi literatură română în clasa a VI-a
cu subiectul poezia “Scrisoare” de Ana Blandiana.
Despre metodologia de evaluare a dezvoltării
copilului, elaborarea, monitorizarea PEI-lui în baza criteriilor de elaborare a curriculumului individualizat la disciplinele de studiu pentru copiii cu cerințe educaționale speciale s-a discutat în cadrul atelierelor de lucru
desfășurate de către specialiştii Serviciului de Asistenţă Psihopedagogică.
Un alt subiect discutat în cadrul seminarului s-a
referit la rolul serviciului de suport în Educaţia Incluzivă. Dna Ina Cazacu, coordonator program
Educație Incluzivă în A.O ”Femeia și CopilulProtecție și Sprijin” a informat participanţii despre
serviciul social oferit de către Direcția Asistență Socială ”asistentul personal” și categoria de beneficieri
cărora li se oferă acest serviciu.
Seminarul a fost moderat de Ala Ungurean, şef adjunct, responsabil de educația incluzivă în cadrul
Direcției Educație Criuleni.

Activitatea a fost organizată în cadrul
proiectului „Incluziunea şcolară şi socială a
copiilor cu dizabilităţi”, implementat de A.O.
”Femeia și Copilul—Protecție și Sprijin” și
susținut financiar de SMC/Sida şi IM (SOIR
Moldova).

Ina Cazacu, coordonator
program Educație Incluzivă, AO FCPS
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În anii 2013-2014, AO FCPS a lucrat în opt proiecte concomitent
La 29 aprilie, 2015, s-a desfășurat Adunarea Generală a membrilor Asociației Obștești ”Femeia și Copilul-Protecție și Sprijin” din Criuleni.
La adunare au fost prezenți 27 membri din 38 înscriși pe listă.
Președintele asociației, Angela Boșcanean, a deschis adunarea, a salutat membrii prezenți în sala de conferințe a Centrului de Resurse pentru
Tineri ”UNIT” și i-a oferit cuvânt directorului executiv Victoria Secu pentru a prezenta raportul de activitate pentru anii 2013-2014.
Victoria Secu a reiterat importanța celor trei piloni ai asociației: viziunea că nici un copil nu trebuie lipsit de șansa de a fi inclus în societate și
instituțiile de învățământ; misiunea – asigurarea accesului la un trai de calitate a persoanelor cu dizabilități și a celor defavorizate prin dezvoltarea de
servicii și elaborarea de politici la nivel local și central în parteneriat cu autoritățile publice și familia. Și cel de-al treilea pilon – sunt valorile, în jurul
cărora se consolidează echipa și care ajută la depășirea tuturor obstacolelor și atingerea obiectivelor asociației. Printre obiectivele importante este dezvoltarea strategică proprie; transparență și credibilitate; diversitatea serviciilor de calitate; parteneriate eficiente. În doi ani de activitate au fost continuate programe de baza – Serviciile de suport, Educația incluzivă, Advocacy, Asistență și sprijin familiei. În anul 2014 asociația a considerat că este necesar să fie dezvoltat un nou program, unul relevant și la nivel de țară – programul Auto-reprezentare. Scopul programului este încurajarea unui grup format din tineri cu dizabilități de a-și expune opinia liber și informat, ceea ce reprezintă un act de demnitate și chemare la respect reciproc. În anii 20132014 aria de activitate a asociației s-a extins în raioanele Edineț, Nisporeni, Orhei, Criuleni, Dubăsari, Leova, Ștefan Vodă, Ceadîr Lunga. În vara anului
2014 AO FCPS a fost selectată în calitate de consultant național
în proiectul „Parteneriat Global pentru Educație”, finanțat de
Banca Mondială și implementat de Ministerul Educației al RM
și UNICEF Moldova, proiect care a acoperit toate raioanele țării
și în cadrul căruia specialiștii asociației au format și instruit
echipele comunitare, formate din profesioniști, cum ar fi asistentul social, asistentul medical și managerul grădiniței / un
educator competent din fiecare comunitate.
- În ultimii ani finanțatorii pun accent pe monitorizarea
și dezvoltarea serviciilor create și mai puțin pe dezvoltarea
serviciilor noi. În ultimii doi ani am redus susținerea materială
a familiilor defavorizate, prin acordarea de pachete sociale și
igienice, pentru că ne-am propus să nu cultivăm la părinții
copiilor cu dizabilităţi depenedență de aceste pachete, dar să-i
motivăm să se organizeze, să-și revadă prioritățile, să fie ei cei
care asigură recuperarea și creșterea copiilor proprii. Am planificat și realizat ample activități pentru părinții copiilor majoritari, pentru că mai persistă prejudecăți din partea lor pentru
acceptarea copiilor cu necesități speciale în comunitățile de copii, din frica de a nu le ”fura” propriilor copii din aten ția cadrelor didactice. Programul
Advocacy și-a concentrat activitățile pe informarea familiilor defavorizate despre drepturile lor și motivarea acestora să se folosească de ele și pe dezvoltarea parteneriatelor cu APL. Activitățile cheie ale programului Auto-reprezentare țin de dezvoltarea capacităților unui grup de tineri de a se
autoexprima, de a-și crește gradul de independență și încredere în sine, ca oamenii care-i înconjoară să le respecte drepturile. Am vrea să-i angajăm în
cîmpul muncii, ca ei să se simtă utili pe măsura posibilită ților – a caracterizat Victoria Secu, pe scurt, prioritățile organizației.
În continuare, Victoria Secu a vorbit pe scurt fiecare dintre cele 8 proiecte implementate pe parcursul anilor 2013-2014 și rezultatele obținute,
participarea organizației la grupuri de lucru pentru elaborarea politicilor statului în domeniul incluziunii, lucrările și suporturile de curs elaborate pentru
cadre didactice.
Elvira Bulgac a prezentat raportul Comisiei de revizie pentru anii 2013-2014. Dumneaei a menționat că cele 8 proiecte în perioada de raportare
au fost susținute financiare de către Fundația SOROS Moldova, SOIR Moldova, Agenția de Dezvoltare din Cehia, Ministerul Educației și Asociația FHI
360 MPSCS. Asociația FCPS a fost supusă auditului de către experți internaționali, care au verificat toate sumele gestionate în fiecare an financiar. Pentru toate cele 8 proiecte, AO FCPS a valorificat 7 mln 491 mii 533,97 lei.
Angela Boșcanean, președintele asociației, a menționat că suma raportată reprezintă echivalentul a mai mult de două bugete anuale și rezultatul
a doi ani și ceva de activitate a primăriei în care este angajată. ”După rapoartele audiate am temei să apreciez activitatea organiza ției cu calificativul
”foarte bine”, a spus Angela Boșcanean.
Alexandra Iacub, membru al asociației, a spus că rapoartele prezentate conțin cifre și date concrete, dar că în lucrul care se estimează în cifre a
fost depus mult suflet, dragoste pentru oameni, răbdare, multă inimă, dedicație. „Ați neglijat de multe ori familiile, proprii copii și v-ați dedicat lucrului
major, care nu are nici o cifră la bază”, a spus cu emoții dna Iacub.
Valentina Ogor, membră a asociației și psihopedagogog în Serviciul social Echipa Mobilă, prestat de asociație, a spus următoarele: «Cînd activam la Centrul Speranța, ne vizitau des oaspeți de peste hotare. După ce vedeau centrul și făceau cunoştionță cu colectivul, dumnealor spuneau: oamenii care activează cu asemenea copii au suflet mare și multă răbdare. Este un lucru care necesită pași mici zilnic, ca să se obțină rezultate, nu spectaculoase, dar rezultate importante pentru copil. Este un domeniu, în care nu pot lucra oameni întîmplători...»
Larisa Florescu, directoarea Școlii Primare Mășcăuți, a menționat că Centrul de Resurse pentru Educația Incluzivă, primul în raion creat și dotat
în instituție cu sprijinul AO FCPS, este locul preferat de relaționare și socializare a elevilor din școală, indiferent de dizabilitate sau cerințele speciale
pe care le au. Larisa Florescu a mulțumit echipei pentru suportul moral și metodic pe care îl are din partea specialiștilor echipei AO FCPS.
Ariadna Sînchetru, una dintre fondatoarele asociației, a spus că dumneaei asociază FCPS cu un stup de albini, care permanent este în mișcare,
activează, schimbă, fac ceva, iar membri asociației se asociază cu albinele care își fac munca bine, fiecare la locul său.
Rapoartele de activitate pentru anii 2013-2014 le puteți vizualiza pe pagina web a asociației la rubrica Rapoarte.
Svetlana Cernov, manager comunicare, AO FCPS
În imagine: membrii AO FCPS, aprilie, 2015
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