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Platformele de discuții contunuă în raioanele țării 

Începînd cu a doua jumătate a lunii februarie și până în prezent, AO ”FCPS” continuă activitățile planificate în proiectul 

”Partenereiate pentru incluziune”. Proiectul presupune instruirea cadrelor didactice din cca 300 de grădinițe din țară în domeniul 

lucrului cu copiii cu cerințe educaționale specialie și cu dizabilități.  

 Prima etapă a proiectului este sensibilizarea factorilor de 

decizie din raioanele țării despre necesitatea implicării și asigurării 

accesului la educație timpurie pentru toți copiii. Astfel, în centrele 

raionale Criuleni, Dubăsari, Edineț, Orhei, Ungheni, Cahul, 

Căușeni, Călărași, Anenii-Noi, Călărași, Cantemir, Drochia, 

Hîncești, Ialoveni, Nisporeni, Ștefan-Vodă, Sîngerei, Anenii Noi și 

mun. Bălți au fost desfășurate mese rotunde, numite și platforme de 

discuții cu genericul ”De ce este nevoie să asigurăm accesul și 

dreptul la educație fiecărui copil”, la care participă factori de 

decizie de nivel raional/municipal, manageri de instituții preșcolare, 

asistenți sociali, speciașliști din Serviciile de asistență psiho-

pedagogică, precum și cadrele didactice, care au participat și la 

studiul sociologic despre problemele cu care se confruntă educatorii 

în asigurarea procesului incluziv în grădinițe. În cadrul acestor 

discuții, fiecare participant expune viziunea sa despre cum ar trebui 

să fie procesul incluziv în grădinițe, și cum se poate implica fiecare personal, ca să ajute familiile să-și integreze copiii în instituții și 

societate. 

Începînd cu luna iunie, conform unui program stabilit prealabil, cadrele didactice din cele peste 300 de grădinițe, selectate pentru 

proiect, vor începe cursurile de formare. Programul de formare a educatorilor și a specialiștilor din APL va fi organizat în două module a 

câte două zile fiecare, la instruiri fiind invitați să participle și reprezentanții primăriilor, în special, primarii. Astfel, cu susținerea Proiec-

tului ”Parteneriate pentru incluziune”, circa 1500 de persoane (educatori și reprezentanți ai administrațiilor publice locale) vor cunoaște 

detalii importante despre educația incluzivă în grădinițele din țară a copiilor cu cerințe educaționale speciale de vârstă timpurie. Programul 

instruirilor a fost elaborat cu participarea experților din Republica Moldova și Republica Cehă.  

Proiectul ”Parteneriate pentru incluziune” se desfășoară în perioada 2015-2017 și are scopul să contribuie la creșterea accesului la 

educația incluzivă în grădinițele din țară a copiilor cu cerințe educaționale speciale de vârstă timpurie și reducerea atitudinilor discriminatorii 

existente în societate. 

Proiectul este finanțat de Agenţia de Dezvoltare din Republica Cehă şi este implementat de AO „Femeia şi Copilul – Protecţie şi 

Sprijin”, în parteneriat cu ”Caritas” Cehia şi Ministerul Educaţiei al Republicii Moldova. 
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Motivați să cunoască o meserie și să tindă spre independență 

La finele lunii aprilie, grupul de 

autoreprezentanți, ghidați de către Asociația 

Obștească ”Femeia și Copilul-Protecție și Sprijin” din 

Criuleni, a fost în vizită la SRL ”Floare de cireș” – o 

afacere socială dezvoltată de către Asociația 

Obștească parteneră ”Eco-Rezeni”, din satul Rezeni, 

raionul Ialoveni. 

 
Scopul vizitei a fost 

familiarizarea cu experiența 

organizației în vederea 

instruirii și plasării în cîmpul 

muncii a persoanelor cu 

dizabilități. ”Floare de cireș” 

desfășoară cursuri de 

instruire pentru tineri cu 

dizabilități, iar cei care 

participă la ele s-ar putea să 

se angajeze la muncă în 

unități specializate. Unii din-

tre autoreprezentanți au fost 

însoțiți de către persoanele 

lor de sprijin sau părinți, iar 

scopul implicării părinților autoreprezentanților a fost să so-

cializeze și să se convingă de progresele tinerilor instruiți de 

către AO ”Eco-Rezeni” prin intermediul întreprinderii ”Floare 

de cireș”. 

La eveniment a participat și Barbara Hauster din Austria, psi-

hopedagog vocațional, specializată pe servicii sociale, care a 

dorit să vadă cum se realizează dreptul la muncă al persoanelor 

cu dizabilități sau din grupuri vulnerabile, în limita 

întreprinderii ”Floare de cireș”. 

Tinerii sosiți la instruire au observat ce meserii cunosc semenii 

lor, care studiază la cursuri, au văzut de ce fel de echipament 

este nevoie pentru a practica meseria de bucătar sau ajutor de 

bucătar, cum se respectă igiena personală și de ce este nevoie 

să se respecte igiena muncii, în special, în unități de alimen-

tație publică. 

 

Continuare și o galerie foto de la eveniment vedeți ac-

cesînd următorul link:  
http://fcps.md/?p=1659  

http://fcps.md/?p=1659
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Autoreprezentanții au participat la tîrgul locurilor de muncă 

Pe data de 19 mai, cîțiva membri ai grupului de autoreprezentanți, dezvoltat de către Asociația Obștească ”Femeia și 

Copilul-Protecție și Sprijin”, au participat la Tîrgul locurilor de muncă, organizat de către Agenția Criuleni pentru Ocuparea 

Forței de Muncă.  

Șase membri ai grupului, unii dintre ei fiind deja la evidența 

agenției, au făcut cunoștință cu angajatori, au discutat personal cu 

ei, iar două dintre fete au vernisat expoziții de lucrări manuale. 

Daria a expus bijuterii și accesorii din lut polimeric, iar Eleonora 

– broderii înrămate. Printre participanții și vizitatorii tîrgului s-au 

găsit și cîțiva cumpărători ai lucrărilor executate de meșterițele 

începătoare. Cel mai rezultativ tîrgul s-a dovedit a fi pentru 

Eleonora. Întrucît domnița și-a expus lucrările croșetate și 

brodate, patroana unei întrpeprinderi, după ce i-a vizitat 

expoziția, a invitat-o în calitate de stagiară să deprindă unele 

procedee aplicate la confecționarea costumelor populare. Dacă va 

face față cerințelor și va deprinde meseria temeinic, angajatoarea 

este dispusă că o angajeze cu prestație la domiciliu.  

Asociațiile obștești locale continuă să se dezvolte 

Pe parcursul lunii mai, coordonatoarea programului Advocacy, Larisa Moscalenco, a planificat și a realizat focus-grupuri 

privind identificarea necesităților de dezvoltare organizațională cu două din cele patru ONG-uri implicate în proiectul ”Maluri 

diferite-scopuri comune”.  

Pe data de 10 mai, 2016, participanții la focus-grupul de la Oxentea, rl Dubăsari, au vorbit despre modul în care s-a dezvoltat 

organizația neguvernamentală ”Armonie” pe parcursul aproximativ a doi ani de zile în proiectul sus-numit, și au discutat despre 

oportunitățile de dezvoltare în continuare. În discuții s-au implicat primarul satului Oxentea, asistentul social, cadre didactice, părinţii 

copiiilor cu dizabilităţi, dascălul bisericii locale şi, desigur, membrii A.O."Armonie". Analiza necesităților a permis participanților să iden-

tifice următoarele provocări pe calea dezvoltării: creşterea vizibilităţii organizaţiei, creşterea profesionalizmului echipei "Armonie" şi activ-

izarea comunităţii privind asigurarea respectării dreptului persoanelor cu dizabilităţi şi defavorizate. În procesul discuției fiecare participant 

a analizat și a stabilit ce rol în revine și ce responsabilități personale își poate asuma pentru o dezvoltare mai dinamică a organizației. 

Participanții la focus-grupul de la Dubăsarii Vechi au remarcat că pe parcursul unui an de implicare în proiectul ”Maluri diferite-

scopuri comune”, Asociația Obștească ”Iedera-Dubăsarii Vechi”, care a suferit un rebrending, denumirea inițială fiind ”Empatie”, a cu-

noscut o dezvoltare semnificativă. Asociația și-a adus în ordine multe dintre documentele statutare și de ordine internă, și-a consolidat echi-

pa, care a participat la mai multe instruiri. Echipa ”Iedera-Dubăsarii Vechi” a devenit mai vizibilă în comunitate, are o pondere mai mare 

datorită unui parteneriat stabil cu APL, implicîndu-se nu doar în proiecte de asociație, ci și în alte proiecte comunitare. La fel, pe parcursul 

acestui an, asociația ”Iedera-Dubăsarii Vechi” s-a impus în comuni-

tate prin proiectul ,,Acces la educație timpurie pentru fiecare copil”, 

prin care și-a propus să creeze condiții de socializare pentru un grup 

de cca 80 de copii de vîrsta 3-5 ani, care nu au acces la grădiniță, pe 

motiv că nu sunt locuri în ea. Pentru copiii din grupul nominalizat, 

prin mijloacele proiectului, va fi amenajat un spațiu cu o ludotecă, 

așa încît aceștia să nu se simtă discriminați față de ceilalți copii din 

localitate, care au un loc la grădinița din sat și, respectiv, acces la 

educație.  

Activitățile au fost realizate de către AO ”Femeia şi Copilul 

– Protecţie şi Sprijin” în cadrul proiectului ”Maluri diferite-

scopuri comune”, susţinut de către USAID în Programul 

„Parteneriate pentru o Societate Civilă Durabilă în Moldova”, im-

plementat de FHI 360. 
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La Răculești a fost omagiată familia unită! 

Pe data de 14 mai, AO ”FCPS” a fost partenerul primăriei 

Răculești în organizarea sărbătorii comunitare dedicate Zilei 

Internaționale a Familiei.  

 
Primăria a planificat pentru ziua de sîmbătă, 14 mai, o serbare comunitară, un 

Festival al Familiei cu genericul ”Familia – comoara societății”, iar echipa 

FCPS a organizat, în cadrul festivalului, starturi vesele în care echipele de 

participanți au fost formate din familii – copii însoțiți de unul sau ambii 

părinți, de bunei, frați sau surori mai mari și mai mici. La jocurri au participat 

activ și familii beneficiare ale serviciilor Echipei Mobile din satele Răculești, 

Bălășești, 

Cruglic, 

Mășcăuți, 

Jevreni și 

Izbiște. Unul dintre scopurile particfipării a fost și promovarea serviciului 

social ”Echipă Mobilă”, prestat în raionul Criuleni de către AO ”FCPS”. 

După competiții și distracțiile oferite de clowni – elevii Școlii de Arte 

Criuleni, familiile au vizionat un superb concert pregătit de către artiștii 

amatori din regiune. Festivalul Familiei s-a desfășurat în curtea și sala de 

festivități a Gimnaziului Răculești, directoare Angela Burciu, prin concursul 

primarului Vasile Frunza, echipei primăriei și tuturor localnicilor.  

Participarea AO ”FCPS” a fost susținută financiar de către SOIR 

Moldova, în cadrul proiectului ”Incluziunea socială și școlară a copiilor 

cu dizabilități”.  

Oamenii cu suflet mare sunt cei care transformă o zi obişnuită în una de sărbătoare pentru 

altcineva.  

De acest lucru ne-am convins pe data de 25 mai, 2016, împreună 

cu dna Nadejda din or.Criuleni, care a venit cu iniţiativa de-a do-

na două căpriţe unei familii care educă unul dintre beneficiarii 

Serviciului “Echipă Mobilă”, Mihăiţă. Familia lui Mihăiță, un 

băieţel drăgălaș din s. Iz-

bişte, s-a bucurat nespus 

pentru dar! Aducem 

mulţumiri dnei Nadejda 

pentru bucuria pe care a 

dăruit-o lui Mihăiţă şi in-

tregii sale familii! 

 

 

P.S. Donatoarea ne-a rugat să nu-i publicăm numele 

Buletin electronic elaborate de Svetlana Cernov,  

specialist relații cu publicul și pomovare AO FCPS 

www.fcps.md 


