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

Doresc să fim împreună
Copiii şi tineriii din Criuleni sau implicat direct în susţinerea
incluziunii prin acţiune. Însoţiţi de
îndemnul “Doresc să fim împreună”,
copiii, tinerii cu dizabilităţi şi
majoritari, din or. Criuleni şi satele
învecinate Slobozia-Duşca, Jevreni,

Coşerniţa, Oniţcani, Izbişte, etc.
au petrecut în Univers lampionul
dorinţei cu privire la incluziunea
în şcoală, societate a fiecărui
copil prin acceptare, prietenie,
dragoste, zîmbet.
Această experienţă magnifică a
fost susţinută de tinerii Consiliului
Local al Tinerilor din r-ul Criuleni şi
centrul UNIT, care s-au implicat

dizabilităţi”, implimentat de A.O.
”Femeia și Copilul-Protecție și
Sprijin” și susținut financiar de
SMC/Sida şi IM (SOIR Moldova).
A.O. ”Femeia și Copilul—Protecție
și Sprijin” și susținut financiar de
SMC/Sida şi IM (SOIR Moldova).
activ în organizarea şi realizarea
acestei idei frumoase.

Larisa Moscalenco, coordonator
program “Advocacy”

Farmec zilei a fost adăugat de
echipa TELERADIO MOLDOVA,
care au imprimat audio şi video
istoricul acestei zile bogată în
activism, participare, dăruire de
dragoste, zîmbet, bunătate şi voie
bună. Activitate organizată în cadrul

proiectului „Incluziunea şcolară
şi socială a copiilor cu

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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Chechuri delicioase-recetă din
America
La 3 februarie, autoreprezentanţii din AO “FCPS” au participat la atelierul practic cu scopul cunoaşterea drepturilor fundamentale. Tinerii au învăţat ce este dreptul la opinie şi la exprimare liberă, iar
cunoştinţele căpătate le-au aplicat în cadrul unui master-clas, ţinut de către Ann Larrow, volutară în
cadrul AO FCPS. Ann, care este cetăţean al SUA, i-a învaţat pe tinerii autoreprezentanţi cum se coc
checuri după o reţetă populară în ţara sa.
Activitatea nu a fost aleasă întâmplător. Conform celor spuse de Ann, în SUA se respectă obiceiul
de a veni în ospeţie la zile de naştere cu preparate dulci, făcute de oaspeţi, pe care le dăruie celui
omagiat. Fiindcă unul dintre autoreprezentanţi – Igor Mirca – era omagiatul zilei, finalul activităţii a
fost dulce-dulce, şi toţi împreună s-au bucurat pentru aniversarea a 19-a a tânărului. Checuri delicioase, muncite de ei înşişi, ajutaţi de Ann şi de persoanele de sprijin, au făcut masa de sărbătoare mai
caldă şi nimeni nu vroia să se ducă acasă. Cîte o porţie de bucurie şi o părticică din dulciuri fiecare
autoreprezentant a dus pe la casele lor.
În cadrul master-clasului, tinerii a avut posibilitate de a-şi exprima liber opinia şi totodată, de a-i
asculta pe ceilalţi, interacţionînd pentru a obţine un final frumos. Omagiatul zilei Igor Mirca a avut
parte de o surpriză frumoasă - foştii colegi de clasă, cu care a studiat în liceu, au venit să-l felicite, iau cântat şi i-au adus daruri.
Activitatea este susţinută de IM, Individuell Människohjälp SOIR, The Swedish Organisation for
Individual Relief.
Svetlana Cernov, PR—manager, AO “FCPS”
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Drepturi egale la sat
Activităţile de focus grup organizate în luna februarie, au adunat părinţii ce cresc şi educă copii
cu dizabilităţi din satele Izbişte, Hîrtopul Mare şi Hruşova pentru identificarea necesităţilor, problemelor din comunitate cu privire la revendicarea drepturilor persoanelor cu dizabilităţi şi defavorizate. Părinţii s-au implicat activ în analiza studiilor de caz cu diferite situaţii de nerespectare a drepturilor, au identificat paşi concreţi pentru rezolvarea cazului, începănd de la scrierea unei cereri pînă
la apelarea la diverse instanţe ca asistenţă socială, APL, comisia cu privire la protecţia drepturilor
copilului, ministerele din domeniu. Deasemenea prin intermediul metodei de votare cu pasul au
identificat gradul de respectare a dreptului persoanelor cu dizabilităţi la nivel de comunitate în care
locuiesc, argumentînd fiecare vot ales, cu exemple concrete şi idei de soluţionare.
În concluzie, au fost menţionate de către părinţi necesităţile de informare şi formare continuă în
domeniul respectării drepturilor în comunităţile rurale.
Activităţile au fost realizate 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).
Larisa Moscalenco—coordonator, program “Advocacy”
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Vizita de studiu la
Anenii Noi
La finele lunii februarie specialiştii Serviciului Echipă
Mobilă (SEM) ai A.O. “Femeia şi Copilul –Protecţie şi
Sprijin”, Criuleni , cu o înţelegere preliminară, au fost în
vizită cu un schimb de experienţă la colegii din serviciu
similar ai Direcţiei Asistenţă Socială şi Protecţie a
Familiei din Anenii Noi. Dînşii s-au dovedit a fi deschişi
spre colaborare. Serviciul, fiind acreditat, au o bogată
experienţă atît teoretică cît şi practică. Managmentul
organizaţional a serviciului a stat ca bază a unui atelier de
lucru comun.
În rezultat părţile şi-au împărtăşit experienţa deja
acumulată în lucrul dus zi de zi cu persoanele asistate.
Experienţa acumulată de către specialişti va fi aplicată în
lucrul cu părinţii şi copiii. Specialiştii SEM a A.O.
“FCPS” au adus mulţumiri gazdei, invitîndu-i cu o vizită
reciprocă în viitor.
Vera Stahi, coordonator, Servicul Echipă Mobilă
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Incluziune eficientă prin informarea
părinţilor
Despre beneficiile şi riscurile incluziunii au discutat un grup de părinţi copiii cărora frecventează grădiniţa
„Mesteacănul” din Criuleni. Dezbaterile publice pe subiectul „Incluziunea educaţională a copiilor cu CES,
inclusiv cu dizabilităţi: temeri, provocări” au antrenat, pe data de 27 februarie, părinţii copiilor cu dezvoltare
tipică şi educatorii din această grădiniţă.
Dezbaterea publică a fost moderată de Serghei Lîsenco, preşedintele „Clubului de dezbateri din Criuleni”, în
colaborare cu Ina Cazacu, coordonator program educaţie incluzivă din AO „Femeia şi Copilul-Protecţie şi
Sprijin”. Scopul dezbaterii a fost informarea părinţilor copiilor tipici despre necesitatea incluziunii socioeducaţionale a copiilor cu CES, inclusiv cu dizabilităţi de vârstă timpurie.
Pentru început moderatorul a provocat părinţii la discuţie despre ce este, în viziunea lor, incluziunea şi o
grădiniţă incluzivă. În opinia părinţilor, grădiniţa incluzivă este cea în care sunt educaţi copii cu CES sau
dizabilităţi şi care au nevoie de asistenţă specială; care este frecventată de copii obişnuiţi alături de copii cu CES;
care oferă integrare copiilor cu CES în urma eforturilor comune a părinţilor, educatorilor şi care are specialiştii
necesari sau cadrele didactice instruite. În plus, o grădiniţă inlcuzivă oferă confort psihologic tuturor copiilor.
Întrucît în această grădiniţă este inclus un copil cu sindrom Down, părinţilor şi educatorilor le-a fost propus
un film depsre copii cu acest sindrom şi despre
reuşitele lor, în cazul în care cadrele didactice,
comunitatea şi familia depun eforturile
necesare pentru a le înţelege nevoile şi pentru a
-i accepta. Referindu-se la posibilele dificultăţi
în procesul incluziunii, unul din părinţi a spus
că copilul cu sindrom Down perturbează
activitatea prin comportamentul său şi că
educatorul ar avea nevoie de un cadru didactic
de sprijin care l-ar ajuta să organizeze întregul
proces educaţional în beneficiu tuturor
copiilor. Opiniile exprimate de părinţi au fost
diferite: că un copil special ar avea nevoie de
specialişti care să-l ajute că treacă peste
dificultăţi, că este nevoie de răbdare.
Una dintre mame a accentuat că este nevoie să
se explice copiilor tipici prin ce este diferit
colegul lor şi cum să se comporte cu el, astfel încât să nu-i provoace agresivitatea, dar să fie ajutat, să se
manifeste prietenie faţă de el. „În opinia mea, noi putem schimba lucrurile spre bine doar dacă vor acţiona ca o
echipă: toţi părinţii, educatorii şi comunitatea”.
La finalul dezbaterilor Ina Cazacu, coordonator de program în cadrul AO „FCPS”, a propus ca specialiştii
(logoped, psiholog) din grădiniţa „Spicuşor”, şă fie cooptaţi să lucreze şi în grădiniţa „Mesteacănul”, şi că
Serviciul de Asistenţă Psihopedagogică, specialiştii asociaţiei şi administraţia instituţiei de învăţămînt urmează să
elaboreze un program individualizat de servicii prin care fiecare specialist implicat să-şi cunoască
reponsabilităţile. Dezbaterile s-au desfăşurat în cadrul proiectului „Acţionăm împreună pentru incluizune”,
susţinut financiar de către Fundaţia SOROS Moldova, Programul Sănătate Publică.
Svetlana Cernov, specialist comunicare, AO „FCPS”
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Noi experienţe, noi cunoştinţe

În luna februarie, în cadrul proiectului “Maluri diferite-scopuri comune” a fost organizată o
activitate mai specifiică pentru dezvoltarea asociaţilor obşteşti. Şedinţa trimestrială privind dezvoltarea organizaţională a celor 4 ONG-uri de pe ambele maluri ale Nistrului a întrunit la
Dubăsarii Vechi în incinta centrului de zi pentru copii cu CES "Empatie" membrii ONG-ului
gazdă, "Armonie", "Copii cu dizabilităţi". Pe parcursul activităţii au fost puse accente pe analiza
documentelor interne necesare pentru activitatea asociaţiilor, statutul, nomenclatorul registrelor
necesare unei asociaţii.
D-na Natalia Rotaru, contabilul A.O.”Femeia şi Copilul-Protecţie şi Sprijin” a explicat tipurile şi modalităţile de raportare financiară ale ONG-urilor către organul de Statistică, Inspectoratul Fiscal, CNAS,CNAM.
Activitatea a fost organizată în cadrul programului „Parteneriate pentru o Societate Civilă
Durabilă în Moldova”, implementat de FHI 360 şi AO.”FCPS.”
Elaborarea acestui articol este posibilă datorită ajutorului generos al poporului american
oferit prin intermediul Agenției SUA pentru Dezvoltare Internațională (USAID).
Larisa Moscalenco, coordonator program “Advocacy”
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Educația incluzivă în grădiniță
Pe parcursul lunii februarie, echipa asociației a întrunit specialiștii responsabili de învățămîntul
preșcolar din cadrul Direcțiilor de Învățămînt, specialiștii Serviciului de Asistență Psihopedagogică și
manageri de grădinițe, educatori, părinți din raioanele Criuleni, Dubăsari și Orhei în cadrul a 3
ședințe de lucru. La activitățile respective a fost abordat subiectul: ”Educația incluzivă a copiilor cu
cerințe educaționale speciale de vîrstă timpurie”. Astfel, au fost organizate ateliere de lucru, în cadrul
cărora participanții au discutat despre modelul de educație incluzivă implementat în grădinițele cu
practici incluzive din Orhei, Edineț, Leova, Ș tefan Vodă, grădinițe în care sunt dezvoltate servicii de
suport pentru incluziunea educațională a copiilor cu cerințe educaționale speciale, inclusiv cu
dizabilități. Tot în cadrul acestor ateliere a fost studiat și analizat conceptul educației incluzive din
școală și cadrul legal care stă la baza procesului de incluziune din școală și grădiniță. Participanții au
identificat aspecte importante privind educația incluzivă în grădiniță, au identificat rolul și necesitatea
serviciilor dezvoltate în acest context cum ar fi (comisia multidisciplinară, cadru didactic de sprijin,
centru de resurse pentru educația incluzivă). În rezultatul activităților au fost selectate opiniile cadrelor didactice, specialiștilor, părinților despre planficarea și organizarea procesului educațional în
grădinițe în contextul politicilor incluzive. Ei au delimitat clar responsabilitățile fiecărei structuri responsabile de educația copiilor de vîrstă timpurie în vederea acordării asistenței specializate conform
necesităților de dezvoltare a fiecărui copil. Toate aceste opinii înregistrate vor sta la baza elaborării
conceptului privind educația incluzivă a copiilor cu cerințe educaționale speciale de vîrstă timpuri.
Aceste activități au fost organizate și moderate de către echipa de implementare a proiectului
„Acţionăm împreună pentru incluziune” susținut financiar de către
Fundația SOROS - Moldova, Programul Sănatate Publică.
Ina Cazacu –coordonator
“Educaţia Incluzivă”
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Bine ai venit, primăvară!
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