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

De Ziua Copiilor a fost vesel la «Garofița» din Coșnița
De 1 iunie, picii de la grădinița «Garofița» din Coșnița, Dubăsari, au participat la o sărbătoare pe cinste. Pe la ora
10.00, actorii de la Teatrul Municipal Guguță deja îi distrau cu clovneriile lor, după care, sărbătoarea a continuat cu
prezentarea de către discipolii grupei pregătitoare a unui micuț concert.
La sărbătoare au participat activ și părinții micuților. Aglaia Russu, directoarea grădiniței, i-a felicitat pe cei prezenți cu prilejul Zilei Internaționale a Copilului, le-a mulțumit pentru că știu să creeze atmosferă
prietenoasă în familii, pentru că au grijă de odraslele lor. Ina Cazacu,
coordonator de proiect în cadrul AO FCPS, asociație care a contribuit la
organizarea și desfășurarea sărbătorii, în colaborare cu administrația
instituției, le-a urat copiilor succes, părinților – înțelegere, autorităților
– forțe să continue crearea condițiilor decente copiilor în grădinițe.
La finele sărbătorii toți copiii au fost serviți cu fructe, suc și dulciuri.
Activitatea a
avut scopul de
a crea mediul favorabil de acceptare a copiilor cu CES și cu
dizabilități, prin implicarea lor și a părinților lor în activități
comune, de recreere, de învățare și distractive.
Sărbătoarea a fost susținută de către Fundația SOROS Moldova, Programul Sănătate Publică, în cadrul proiectului «Acționăm împreună pentru incluziune», implementat de
către AO FCPS în 26 de grădinițe din raioanele Criuleni și
Dubăsari.

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 stabile, experiențe noi
Vineri, 19 iunie, un grup de autoreprezentanți din Criuleni au răspuns invitației Asociației de Sprijin a Copiilor
cu Handicap Fizic (ASCHF) din Peresecina, rl Orhei, de a
le vizita sediul și a petrece o zi împreună cu beneficiarii lor.
După o cursă lungă de la Criuleni prin sate, pe la beneficiarii care ne așteptau la portițe, am ajuns la Peresecina – un
sat amenajat frumos, cu trotuare accesibile persoanelor cu mobilitate redusă, am găsit cu ușurință sediul gazdelor noastre din
acea zi. În sala în care urma să ne reamintim cine suntem (zic
să ne reamintim, pentru că majoritatea autoreprezentanților
deja se cunoșteau de la şcoală de vară din iunie 2014) ne
așteptau Alex, Valentina, Ana, Olga și Dumitru. Ecaterina,
Mariana și Sergiu urma să ni se alăturie, după ce își finisează
obligațiunile de serviciu. Fetele sunt angajate la bucătăria Centrului Comunitar, iar Sergiu este principalul și unicul responsabil de mica fermă de iepuri, și dânsul vine la activități
numai dacă urecheații și-au luat doza de apă, mâncare și …
atenție.
Ana Costin și Mariana Pantea, coordonatoare în cadrul
ASCHP din Peresecina, după ce au destins atmosfera prin
pozitivismul lor și felul în care au motivat tinerii să se
descătușeze, au moderat o discuție despre dreptul oamenilor,
inclusiv ai celor du dizabilități, la angajare în cîmpul muncii.
Dumitru a vorbit despre încadrarea sa în cîmpul muncii, el
este angajat în atelierul de lemnărie din cadrul ASCHF.
Olga ne-a vorbit detaliat despre experiența de angajat în
calitate de observator în una dintre secțiile de votare din
sat, la alegerile locale din 14 iunie, unde a avut de observat
și de notat toate amănuntele legate de procedura de votare
exercitată de către persoanele cu dizabilități, pentru a o
raporta Centrului de Asistență Juridică a Persoanelor cu
dizabilități.
Autoreprezentanții din Criuleni – Ion, Macar, Eleonora – au relatat scurta lor experiență de a fi angajați, iar mama unuia dintre autoreprezentanți a avut ocazia sa afle
amănunte privind munca asistată a persoanelor cu dizabilități – detalii pe care le-a aflat din prima sursă. Parascovia
şi Nina au spus colegilor despre succesele la învăţătură şi
planurile lor pentru vara curentă.
Exercițiul în aer liber ”Descrie-te pe sine”, moderat de
către Ala Ianenco, coordonator al Programului Autore-

prezentare din cadrul AO FCPS, i-a motivat pe autoreprezentanți să spună despre sine lucruri pozitive – să spună trei
lucruri preferate și despre care ar dori să știe și colegii săi.
Înghețata, fructele și dulciurile, servite în cadru natural, pe
malul lacului din parcul din Peresecina, au fost delicii pe care
toți le-au savurat în mod egal – cu mare plăcere!
Spre finele vizitei s-a mai întâmplat un mic detaliu care a
întregit senzația de zi împlinită reușit a Anei grație
șurubelnițelor fermecate ale șoferlui Veaceslav Braniște de la
Criuleni, căruciorul său nu va mai frâna ori de cîte ori vrea!
Defecțiunea tehnică a fost remediată în cîteva minute, și Ana
va putea manevra singură mașinuța, care-i asigură mobilitatea!
Beneficiarii Asociației din Peresecina au promis că vor
întreprinde o vizită de răspuns la Criuleni, căci teme de discuții, interese comune au suficiente, în plus, doresc să
împărtășească cu colegii reușitele şi să se bucure reciproc de
succese.
Activitatea a fost realizată în cadrul proiectului
„Incluziunea şcolară şi socială a copiilor cu dizabilităţi”
susţinut financiar de către SOIR Moldova. Mulţumim pentru
participare activă şi implicare grupului de tineri, care fac parte
din programul Autoreprezentare, şi coordonatorilor lor.
Svetlana Cernov, manager comunicare, AO FCPS
În imagini: aşa a fost ziua la Peresecina!

2

Părinții - principalii aliați ai educatorilor în educația incluzivă
În perioada 16,17,18 iunie 2015, 19 părinţi majoritari şi dintre cei care educă copii cu dizabilităţi din cadrul
grădiniţei “Mesteacănul” din Criuleni, au participat la ședințele desfășurate în cadrul modulului de formare cu
subiectul “Educaţia incluzivă a copiilor cu cerinţe educaţionale speciale de vîrstă preşcolară”. Paralel, instuiri cu
același subiect au fost organizate în grădinița „Andrieş” din satul Ustia, raionul Dubăsari, la care, de asemenea, au
participat 19 părinți.
Rolul de formatori le-a revenit Verei Stahi și Larisei Moscalenco, coordonatori în cadrul AO FCPS, obiectivele activităților fiind 1) informarea părinților despre rolul lor în implementarea educației incluzive și necesitatea
intervenției timpurii în procesul de recuperare/reabilitare a copiilor; și 2) formarea abilităților părinților de a
colabora cu educatorii și specialiștii în vederea implementării educației incluzive și preluarea, aplicarea tehnicilor
și metodelor utilizate de către specialiști în cadrul asistenței recuperatorie a copiilor cu dizabilități la domiciliu.
Formările fac parte din șirul de activități realizate în cadrul proiectului “Acţionăm împreună pentru incluziune”, susţinut financiar de către Fundația SOROS Moldova, Programul Sănătate Publică.
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“Astăzi mi-am apărat diploma!”
Astăzi a fost o zi cu o încărcătură emoțională foarte mare, deoarece mi-am apărat diploma, mi-am apărat dreptul de a deveni un specialist
bun în domeniul pe care mi l-am ales.
Sunt mulțumită de rezultatul obținut și știu că fără niște oameni minunați care să mă
susțină mereu și să mă încurajeze nu aș fi reușit. Vreau să mulțumesc din tot sufletul
familiei mele care m-a crescut și care m-a educat, m-a învățat, că orce ar fi, să nu mă dau
bătută, să lupt și să invăț, că în viață nu va fi mereu cineva alături de mine. De asemenea
n-am să am în preajmă pe cineva să mă ajute, să-mi ofere totul de-a gata, trebuie sa
învăț, să-mi fac singură o viață și o carieră. În mod special vreau să mulțumesc Asociației Obștești “FEMEIA ȘI COPILUL -PROTECȚIE ȘI SPRIJIN”, director executiv
doamna Victoria Secu, care m-a ajutat enorm de mult și datorită cărora azi pot spune, că
am o profesie, sunt împlinită și fericită. Le voi fi veșnic recunoscătoare pentru tot ce au
făcut pentru mine și pentru că m-au sprijinit în orice moment prin care m-am simțit uneori
fericită, alte ori mai puțin fericită.
Se spune că educatoarea și învățătoarea sunt a doua mamă, eu azi am simțit că mă despart de mama cea care m-a învațat să cos, să calc,
m-a dojenit, cînd a trebuit, m-a lăudat. Mi-au fost alături mereu.
Vreau să-i mulțumesc enorm maistrului, doamnei Ecaterina Popa, o femeie de aur care timp de 3 ani a fost ca o mamă pentru mine și
colegele mele. Azi, cind ne-am despărțit, am simtit un gol imens în suflet numai la gîndul, că nu ne vom întîlni atît de des. Am simțit un
ajutor și susținere mare din partea doamnei Tatiana Straistari căreria îi doresc sănătate, succese și elevi buni. Dacă a-și mulțumi la fiecare în parte a-și putea scrie o carte, căci pot spune cu mîndrie, că am lîngă mine oameni minunați cu o inimă de aur pe care îi iubesc
enorm. VĂ MULȚUMESC!
În fotografie port costumul, care a fost și lucrarea mea de diplomă și am căpătat certificat de specialitate de categoria III.
Eleonora Verdeș, membră a grupului de auto-reprezentanți

La Cocieri, părinții au inițiat un club
La 23 iunie, un grup de părinți activi care educă copii cu cerințe educaționale speciale, inclusiv cu dizabilități s-au întrunit într-o ședință de
lucru cu comisia multidisciplinară intrașcolară din Liceul Teoretic
«Vlad Ioviță» Cocieri, rl Dubăsari.
Subiectul discuției, propus de către Ina Cazacu, coordonator de program Educație Incluzivă în cadrul AO FCPS, a fost Rolul familiei în
organizarea procesului educațional incluziv pentru copiii cu CES,
inclusiv cu dizabilități. Președintele comisiei multidisciplinare intrașcolare din liceu, Tatiana Nirca, a prezentat planul de activitate al
comisiei
privind educația incluzivă care include și componenta lucrul cu familia. Astfel,
părinții au fost familiarizați cu responsabilitățile și saricinile lor în
acest context. Administrația școlii împreună cu părinții au identificat
necesitățile copiilor și instituției de învățămînt, lacunele și probleme
întîmpinate în adaptarea procesului educațional pentru toți copii din
comunitate. În rezultatul discuției participanții au convenit să inițieze
un Club al Părinților în instituția dată, menirea căruia ar fi să
colaboreze cu comisia multidisciplinară în scopul susținerii și
promovării drepturilor tuturor copiilor de vârstă școlară. Clubul
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Părinților își va începe activitatea în septembrie, 2015.

Serviciul Echipă Mobilă din Criuleni a fost în vizită
la Serviciul Echipă Mobilă Sîngerei
Pe data de 22 iunie, Serviciul Echipă Mobilă al Asociației Obștești «Femeia și Copilul –
Protecție și Sprijin», coordonat de către Vera Stahi, a întreprins o vizită la Sângerei, cu scopul de
a studia practica Serviciului Echipă Mobilă din
acest centru raional și a prelua experinețe pozitive.
După ce managerii serviciilor au făcut o prezentare
reciprocă a celor două servicii participante la
întrunire, specialiștii Echipei Mobile Sîngerei au
relatat despre experiența de muncă a specialiștilor.
În special au fost interesante relatările psihologului
despre formele și metodele de lucru a cu copiii şi
familia, completarea dosarului copilului asistat.
Despre specificul activității, asemănări și
deosebiridintre asistări, fișele medicale completate
de către specialiști a relatat kinetoterapeutul.
Asistenţa socială oferită copilului şi familiei de
către specialistul în cadrul SEM, actele completate
în comun cu asistentul social din localitate și
incluse în dosarul copilului a fost tema desfășurată de către asistentul social din cadrul SEM
Sîngerei. Colegii de la Criuleni au răspuns la întrebările celor de la Sîngeree, relatînd despre cele
mai de succes momente din activitatea lor și realțiile cu beneficiarii.
Vizita s-a desfășurat în cadrul proiectului «Incluziunea școlară și socială a copiilor cu
dizabilități din raioanele Criuleni și Dubăsari», susținut financiar de către SOIR Moldova.
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