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Important în februarie:

Primele salarii pentru
autoreprezentanţi

Învăţăm părinţii cum să
comunice eficient cu
copiii lor

Informăm cetăţenii
despre mecanismul
“Legea 2%”

Manageri din grădiniţe
– în vizită de studiu la
Orhei

Autoreprezentanţii au primit primele salarii
Februarie a fost o lună importantă pentru grupul de autoreprezentanţi şi asociaţia care îi sprijină în
demersul lor de a deveni mai independenţi, inclusiv independenţi financiar, în pofida dizabilităţilor cu
care se confruntă.
Începând cu luna februarie, Svetlana şi Constantin, au stat la
dispoziţia clienţilor Serviciului de Stare Civilă, în incinta
căruia, în temeiul unui contract de comodat, a fost instalat,
pentru ei, un post de copiator. După prima lună de
activitate, cei doi tineri autoreprezentanţi au făcut şi primele
bilanţuri ale activităţii lor de muncă şi s-au declarat
mulţumiţi de noul lor statut social. Constantin mărturiseşte,
că îl încearcă sentimente de bucurie atunci, când este
conştient că a venit, dimineaţa, timpul să plece la lucru. Deja
a făcut şi unele concluzii, cum ar fi că oamenii, în general,
sunt amabili, unii dintre ei sunt răbdători, iar el cu colega sa,
se străduie să acorde serviciul repede şi calitativ. Continuare—citiţi aici.

Învăţăm părinţii cum să comunice eficient cu copiii lor
Pe data de 16 februarie, în incinta Centrului de Resurse din Şcoala Primară Maşcăuţi, s-a
desfăşurat un training cu subiectul: “Modalităţi de comunicare în relaţia părinte-copil”.
Cei 26 de părinţi, care au venit la training, din
satele Jevreni, Bălăşeşti, Măşcăuţi, ghidaţi de
formatorul Mariana Miţu, psiholog în Serviciul de
Asistenţă Psihopedagogică Criuleni, au luat cunoştinţă
cu principiile de bază ale comunicării părinte-copil,
care include un şir de reguli, cum ar fi: “Nu fi
insistent”, “Preţuieşte tăcerea”, “Nu critica”, “Ascultă
copilul când vă jucaţi”, “Discută despre pasiunile lui”,
“Evită întrebările generale,” “Instauraţi momentul
"toată familia împreună”.
Organizatorii şi formatorii acestui seminar au
pregătit pentru participanţi câte un set de material,
care urmează să ajute părinţii să prelungească în sânul
familiei discuţiile la subiectul propus la training, să informeze şi alţi membri ai familiilor, să aplice în
practică tehnicile despre care le-au vorbit specialiştii, pentru a îmbunătăţi comunicarea zilnică cu
propriii lor copii.
Activitatea a fost susţinută financiar de către „AO Reprezentanţa IM Swedish Development
Partner” în cadrul proiectului "Incluziunea şcolară şi socială a copiilor cu dizabilităţi", implementat de
AO “FCPS” în raioanele Criuleni şi Dubăsari.

Informăm cetăţenii despre mecanismul “Legea 2%”
Pe parcursul lunii februarie, membrii echipei AO
“Femeia şi Copilul-Protecţie şi Sprijin” au mers pe la
mai multe colective de muncă din instituţii private şi
publice şi au vorbit despre mecanismul, regulamentul
şi scopul desemnării procentuale, care se aplică din
acest an şi în Republica Moldova.
Continuare - pag. 2.

Natalia Dimitraşco, coordonator, şi Ala Ianenco, asistent în proiectul “Maluri diferite-scopuri
comune”, implementat de AO “FCPS” şi FHI360, din sursele USAID, au desfăşurat întruniri la care au
participat un număr total de peste o sută de participanţi, care au fost informaţi despre scopul desemnării
procentuale, şi modul în care participarea cetăţenilor prin direcţionarea unei părţi din venituri pentru a fi
utilizate de către o organizaţie neguvernamentală sau un cult religios, fundaţie privată, ar putea schimba
nivelul de participare al oamenilor la viaţa publică şi despre dreptul contribuabililor de a cere raport cu
privire la utilizarea surselor direcţionate. (Detalii despre modalitatea de informare—aici).
Totodată, în urma difuzării informaţiei despre mecanismul desemnării procentuale, angajaţii AO
“FCPS” au răspuns la numeroase apeluri telefonice ale cetăţenilor, prin care le-au explicat, cum se aplică
acest mecanism şi care sunt paşii lor, în cazul în care doresc să participle la desemnare.

Manageri din grădiniţe – în vizită de studiu la Orhei

Pe data de 28 februarie, un grup format din managerii a 14 grădiniţe
din raioanele Criuleni şi Dubăsari (Criuleni, Măşcăuţi, Jevreni,
Cimişeni, Dubăsarii Vechi, Mălăieşti, Izbişte, Hârtop, Ustia, Doroţcaia,
Cocieri, Oxentea şi Coşniţa), precum şi responsabili de educaţia
preşcolară din cadrul Direcţiilor de Învăţământ Criuleni şi Dubăsari,
au întreprins o vizită de studiu în grădiniţa nr 12 din or. Orhei.
Detalii—aici.

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
Facebook: Asociaţia Obştească „Femeia şi Copilul-Protecţie şi Sprijin”
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)

Buletin electronic lunar,
elaborat de Svetlana Cernov, specialist comunicare
(Vezi aici toate buletinele)

