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CV ORGANIZAŢIONAL 
 
 

 Denumirea legală: Asociaţia Obştească „Femeia şi Copilul – Protecţie şi Sprijin” 
 Denumirea prescurtată: FCPS 
 IDNO: 1012620006495 
 Înregistrată cu nr. 1334 la Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova 
 Reprezentant legal: Victoria Secu, director executiv 
 Date de contact reprezentant legal: 024821809; 068474000, e-mail: 

victoriasecu@fcps.md 
 Membrii Consiliului de Administrare: Angela Boşcanean, preşedintă a asociaţiei; 

Grigore Savin, expert în domeniul juridic; Alexandra Culava, medic. 
 
Asociaţia Obştească „Femeia şi Copilul–Protecţie şi Sprijin” este o organizaţie neguvernamentală, 
înfiinţată în martie 2000. Avem misiunea  să acționăm pentru îmbunățirea vieții persoanelor cu 
dizabilități și dezvoltarea comunităților în spiritul incluziunii. FCPS este independentă faţă de 
autorităţile statului şi nu-şi condiţionează sprijinul şi acţiunile de apartenenţe la anumite ideologii, 
doctrine sau religii. 
 
FCPS are viziunea unui mediu comunitar incluziv în care fiecare membru devine membru de valoare. 
 
Beneficiarii FCPS sunt: 

- copii şi tineri cu dizabilităţi; 
- familiile copiilor cu dizabilităţi; 
- cadre didactice din instituţiile de învățământ preşcolare şi preuniversitare; 
- profesioniști din domeniul de protecție socială și servicii de suport; 
- grupuri de iniţiativă şi ONG-uri. 

 
Din anul 2000: 

 peste 55 proiecte derulate cu impact local și național; 

 peste 10 000 beneficiari; 

 peste 80 locuri de muncă create; 

 peste 38 milioane lei atrași prin proiecte; 

 cca 695 000 lei defalcați în buget în 2016. 

 
FCPS activează în baza a 5 programe de bază: 
 
Programul 1. SERVICII DE SUPORT - Serviciul social ECHIPĂ MOBILĂ 

- acordăm servicii de asistență socială, psihologică, logopedică, psihopedagogcă și de 
kinetoterapie la domiciliul persoanei cu dizabilități, în prezența și cu implicarea familiei; 

- mobilizăm comunitatea pentru susținerea efectivă a familiei; 
- consultăm și instruim familiile care educă copii cu dizabilități. 

 
Programul 2. EDUCAȚIE INCLUZIVĂ 

- elaborăm programe de instruire pentru cadrele didactice din școli și grădinițe; 
- acordăm suport instituțiilor educaționale în procesul de incluziune; 
- mobilizăm părinții în promovarea și revendicarea dreptului la educație. 
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Programul 3. AUTOREPREZENTARE ȘI SUPORT ÎN ANGAJARE 

- învățăm persoanele cu dizabilități să se autoreprezinte și să devină mai independente; 
- acordăm suport în angajare și incluziune în câmpul muncii; 
- implicăm persoane și instituții responsabile de procesul de angajare a persoanelor cu 

dizabilități. 
 
Programul 4. ADVOCACY 

- monitorizăm respectarea drepturilor persoanelor cu dizabilități; 
- prevenim/combatem situații de discriminare a persoanelor cu dizabilități; 
- participăm la îmbunătățirea cadrului legal în domeniul dizabilității. 

 
Programul 5. DEZVOLTARE ORGANIZAȚIONALĂ ȘI COMUNICARE 

- promovăm imaginea pozitivă a persoanelor cu dizabilități și împărtășim practici de succes; 
- dezvoltăm ONG-urile locale din regiune și grupurile de inițiativă; 
- susținem creșterea profesională a echipei asociației; 
- dezvoltăm parteneriate și asigurăm durabilitatea. 

 
FCPS are în portofoliul său mai mult de 50 de proiecte implementate, suma totală a investițiilor fiind 
echivalată la cca 38 mln. lei.  
 
Prin intermediul proiectelor, FCPS a reuşit la nivel de comunitate să creeze o reţea de servicii sociale 
integrate pentru susţinerea persoanelor din categoriile dezavantajate şi cu dizabilităţi . Din reţea fac 
parte: 

 Centrul de zi „ Speranţa” din or Criuleni, creat în an. 2000, renovat şi dotat cu suportul  financiar 
al Fondului de Investiţii Sociale din Moldova (2001-2002). Din anul 2006 transmis la balanța 
Ministerului Muncii, Protecției Sociale și Familiei. 

 Centrul de Resurse pentru Tineri “Universul tinerilor” “UNIT”, creat în an. 2006, renovat şi dotat cu 
suportul financiar al Fondului de Investiţii Sociale din Moldova) în parteneriat cu Consiliul 
raional Criuleni şi Direcţia Generală Învățământ, Tineret şi Sport Criuleni. Din 2006 aflat în 
gestiunea Consiliului raional Criuleni. 

 Centrul pentru persoanele în etate “SOS”, redenumit în „Alexandra Grajdian”, prin decizia 13.14 
din 22 august 2013 a Consiliului raional Criuleni, creat în an. 2006, renovat şi dotat cu suportul 
financiar al Fondului de Investiţii Sociale din Moldova, în parteneriat cu Consiliul raional 
Criuleni. Din 2006 aflat în gestiunea Consiliului raional Criuleni. 

 Serviciul PsihoPedagogic şi de Asistenţă Educaţională, redenumit prin decizia Consiliului raional 
Criuleni din 10.02.2014 în Serviciul de Asistenţă Psihopedagogică (SAP), creat şi dotat în an. 
2009, cu suportul financiar Global Initiative on Psychiatry, în parteneriat cu Consiliul raional 
Criuleni şi Direcţia de Învățământ, Tineret şi Sport Criuleni. Din 2010 finanțat de Consiliul 
raional Criuleni, din anul 2013 – din bugetul de stat. 

 
FCPS a dezvoltat servicii inovative cu acoperire raională, care au fost ulterior extinse la nivel de ţară,  
cum ar fi Serviciul Echipă Mobilă (an. 2008) şi Serviciul de Asistenţă Psihopedagogică (menţionate mai 
sus). 
 
FCPS a reuşit să multiplice modelul centrului comunitar pentru copiii cu dizabilităţi şi din categorii 
dezavantajate în alte 3 comunităţii a regiunii, renovate, dotate și asistate metodologic cu suportul 
financiar al The Swedish Organization for Individual Relief /SOIR Moldova și Autoritățile Publice Locale 
de nivelul I: 

 Centrul de zi „ Armonie”din satul Oxentea, raionul Dubăsari (creat în an. 2010); 
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 Centrul de zi „ Empatie” din s. Dubăsarii –Vechi, raionul Criuleni (creat în an. 2010); 
 Centrul de zi „ Încredere” din satul Hruşova, raionul Criuleni (creat în an. 2011). 

 
FCPS a contribuit la dezvoltarea modelului de educație incluzivă în 4 instituții de învățământ 
preuniversitar (în r. Criuleni – Școala Primară Mășcăuți, Școala Primară Dubăsarii Vechi; în raionul 
Dubăsari – Gimnaziul Oxentea, Liceul Teoretic Doroțcaia, incluse în procesul de pilotare a modelului de 
educație incluzivă, prin ordinul Ministerului Educației nr. 735 din 15 august 2011.   
 
FCPS a inițiat, în paralel, și dezvoltarea modelului incluziunii educaționale timpurii a copiilor cu cerinţe 
educaţionale speciale, inclusiv cu dizabilităţi la nivelul instituţiilor de educație timpurie, la grădiniţa nr. 
12 din or. Orhei și aprobat pentru pilotare prin ordinul Ministrului Educației nr. 735 din 15 august 2011. 
Acest model a fost  extins în alte 3 grădiniţe din zona de Nord (Edineţ), Sud (or. Leova) şi Sud - Est 
(Ştefan Vodă) a ţării. În perioada 2014 - iunie 2017 au fost instruite în domeniul incluziunii educaționale 
timpurii cca 1400 cadre didactice din peste 300 grădinițe din țară. 
 
Experţii FCPS au participat activ la : 

- evaluarea și monitorizarea  situației copiilor dezinstituționalizați din instituțiile rezidențiale  din 
Republica Moldova şi activității Serviciilor de Asistență Psihopedagogică, selectaţi prin 
concursul anunţat de Centrul Republican de Asistenţă Psihopedagogică, an. 2015; 

- elaborarea listei şi specificaţiilor tehnice privind mobilierul şi echipamentul necesar pentru 
şcolile şi grădiniţele cu practici incluzive pentru Ministerul Educaţiei şi Direcţiile de Învățământ 
din 6 raioane, an. 2013; 

- elaborarea Standardelor unităţii de învățământ cu practici incluzive (şcoală ţi grădiniţă) şi a 
serviciilor specializate de suport din cadrul acestora (asistenţă logopedică, asistenţă psihologică, 
asistenţă psihopedagogică şi kinetoterapeutică), aprobate prin Ordinul Ministrului Educaţiei nr. 
90 din 20.02.2012 pentru pilotarea modelelor respective în raioanele Criuleni, Dubăsari şi 
Orhei; 

- instruirea pentru primele echipe mobile şi specialiştii de suport din Centrele de Resurse pentru 
Educaţia Incluzivă, la solicitarea AO Keystone Moldova, în cadrul proiectului  „O comunitate 
incluzivă– Moldova”, an. 2010; 

- instruirea prestatorilor de servicii sociale pentru copiii cu dizabilităţi, în cadrul programului 
ProCopil derulat în cadrul APSCF, an. 2009; 

- evaluarea băieţilor cu dizabilităţi mentale de la casa –internat din or. Orhei în cadrul reformei 
sistemului rezidenţial de îngrijire a copilului, an. 2007; 

- elaborarea standardelor minime de calitate pentru centrele de zi pentru copii cu dizabilităţi, an. 
2006; 

- instruirea managerilor de şcoli în cadrul Programului „TACIS” , UNICEF Moldova, an. 2006. 
 
FCPS a creat şi instruit pentru prima dată 926 de echipe comunitare din ţară, formate din educatori, 
asistenţi sociali şi asistenţi medicali (an.  2014). Pentru a susţine activitatea acestora, autorii-experţii 
FCPS - S. Lîsenco, V. Secu, O. Lîsenco au elaborat Ghidul „Comunicăm eficient cu familia”, orientat să 
faciliteze, la nivel intersectorial, lucrul cu familia în procesul de incluziune şi promovând mesaje 
importante privind educaţia, sănătatea şi protecţia la vârsta timpurie de dezvoltare, aprobată şi 
recomandată pentru editare de Consiliul Naţional pentru Curriculum din cadrul Ministerului Educaţiei. 
 
FCPS, graţie parteneriatului cu mediul academic, a adus la lumina zilei suporturi metodologice relevante 
în domeniul educaţiei incluzive pentru cadrele manageriale, cadrele didactice, specialişti şi părinţi: 

  „Evaluarea pentru educaţia incluzivă a copiilor de vârstă preşcolară şi şcolară mică”, (autori N. 
Bucun, O. Paladi, V. Rusnac), aprobată şi recomandată pentru editare de Consiliul Ştiinţifico - 
Didactic al IŞE (Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei), an. 2013. 
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 „Metodologia de evaluare complexă a copiilor cu CES” (autori N. Bucun, O. Paladi, V. Rusnac), 

aprobată şi recomandată pentru editare de Consiliul Ştiinţifico- didactic al IŞE (Institutului de 
Ştiinţe ale Educaţiei), an. 2012. 

 
  „Incluziunea socio-educaţională a copiilor cu dizabilităţi în grădiniţa de copii”,(autori M. 

Vrânceanu, V. Pelivan), aprobat de Consiliul Naţional pentru Curriculum (proces-verbal nr. 3.6) 
şi ordinul Ministrului Educaţiei nr. 1001 din 23 decembrie 2011. 

 
FCPS deţine calitate de membru în: 

 Board-ul Alianţei Organizaţiilor pentru persoane cu Dizabilităţi (AOPD) – din 2015; 
 Consiliul de Coordonare al Agenţiei de Dezvoltare Centru – din august 2015; 
 Consiliul de Coordonare pentru dezvoltarea educaţiei incluzive pe lângă Ministerul Educaţiei– din 

2011; 
 Alianţa ONG-lor active în domeniul Protecţiei Copilului şi Familiei (APSCF), în perioada 2009 – 

2013 și din decembrie 2016 fiind membru al Consiliului de Coordonare a acesteia. 
 
Activitatea FCPS a fost recunoscută şi apreciată atât la nivel local, cât şi naţional, fiind menţionată prin: 
 
2016 – Diploma Ministerului Muncii, Protecției Sociale și Familiei pentru activitate remarcabilă și 
rezultate deosebite obținute în promovarea Serviciului social ”Echipă Mobilă”. 
 
2016 – Diploma de apreciere din partea Caritas Republica Cehă în recunoașterea dedicației și a 
angajamentului deosebit față de scopurile caritabile în cadrul parteneriatului de durată, pentru 
contribuția în cooperarea moldo-cehă în sensul îmbunătățirii calității vieții persoanelor vulnerabile din 
Republica Moldova. 
 
2015 – Diploma Ministerului Educaţiei pentru activitate prodigioasă în domeniul incluziunii 
educaţionale şi sociale a copiilor cu cerinţe educaţionale speciale, contribuţie substanţială la crearea şi 
dezvoltarea serviciilor comunitare pentru copii dezavantajaţi. 
 
2012 – Diploma de gratitudine a Direcţiei Generale Învăţământ, Tineret şi Sport Criuleni pentru 
promovarea valorilor general umane, contribuţie esenţială în crearea şi dezvoltarea serviciilor de 
incluziune şcolară şi socială a copiilor cu cerinţe educaţionale speciale. 
 
2010 – Diploma de gratitudine a Consiliului Raional Criuleni pentru activitate prodigioasă în formarea 
societăţii civile, promovarea proiectelor de investiţii şi crearea centrelor pentru persoane 
dezavantajate. 
 
FCPS deţine Certificat de utilitate publică seria MD numărul 000390 emis la 13.01. 2017. 
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Anexa 1  Lista proiectelor implementate/în derulare 
 
 

Perioada de 
implementare/

in derulare 

Titlul proiectului Donatorul Suma grantului 

17.03.2016-
30.11.2016 

Servicii de Consultanță în educarea părinților și 
sensibilizarea comunităților  în cadrul proiectului 
”Integrarea copiilor cu dizabilități în școlile generale” 

Guvernul 
Japoniei, Banca 
Mnondială prin 
FISM 

60099 USD 

01.10.2015-
31.12.2017 

Parteneriate pentru incluziune Agenția de 
Dezvoltare din 
Republica Cehă 
prin Caritas 
Cehia 

3 417 373,20 
CZK 

01.09.2015-
31.12.2016 

Servicii de Consultanță în instruirea cadrelor didactice 
din 8 grădinițe și sensibilizarea comunităților în cadrul 
proiectului ”Suportul educației incluzive și acces la apă și 
sanitație de Calitate în grădinițele din sudul țării” 

Agenția de 
Dezvoltare din 
Republica Cehă 
prin Caritas 
Cehia 

9175 € 

01.01.15-
31.12.17 

„Incluziunea şcolară şi educaţională a copiilor cu 
dizabilităţi” 

IM/Reprezenta
nţa SOIR 
Moldova 
 

3 882 654 MDL 

 
19.12.2014 – 
30.11.2015 

Acţionăm împreună pentru incluziune” Fundaţia Soros 
Moldova, 
programul 
Sănătate Publică 

 
36 000 USD 

01.08.2014 –  
31.03.2018 

„Maluri diferite – scopuri comune” USAID, FHI 360, 
Programul 
Parteneriate 
pentru o 
Societate Civilă 
Durabilă 

480 000 MDL 

Aprilie 2014- 
Iunie 2014 

„Extinderea modelului de succes în incluziunea 
preșcolară în Moldova” 

Agenția de 
Dezvoltare din 
Republica Cehă 
prin ADRA 
Cehia 

2380500 CZK 

12.02.14-
12.07.14 

National consulting Services to Assist MOE on the 
development of a training program on ECD and training 
preschool teachers, methodologists medical staff and 
social workers.  
 
National consulting Services to Assist ME on the 
Establishment of the Rehabilitation Centers for Disabled 
Children in Nisporeni city 

Banca Mondială 
prin Ministerul 
Educaţiei, 
proiectul 
Parteneriat 
Global pentru 
Educaţie 

 
91 477.39 USD 

01.01.14-
31.12.14 

„Incluziunea socio-educaţională a copiilor cu CES în 
raioanele Criuleni şi Dubăsari” 

IM/Reprezenta
nţa SOIR 
Moldova 
 

840 490 MDL 

01.11.13-
31.10.14 

„Capacitare şi diseminare în domeniul incluziunii 
educaţionale” 

Fundaţia Soros 
Moldova 

41 000 USD 

29.03.13- „Extinderea modelului de succes în incluziunea Agenţia de 4 049256 CZK 
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28.02.14 preşcolară în Moldova” Dezvoltare din 
Cehia prin 
ADRA Cehia 

15.02.2013- 
15.07.2013 

Drepturi egale pentru persoane cu  
Dizabilități la angajarea în cîmpul muncii: putem 
produce bunuri și servicii, nu doar consuma prestații  
sociale 

AO KHSIMA 41 795 MDL 

01.01.13-
31.12.13 

„Incluziunea socio-educaţională a copiilor cu CES în 
raioanele Criuleni şi Dubăsari” 

IM/Reprezenta
nţa SOIR 
Moldova 
 

700 000 MDL 

20.11.12-
30.09.13 

„Naţional consultant Services on the Establishment 
Rehabilitation Center for Disabled Children (Ceadîr- 
Lunga) 

Banca Mondială 
prin Ministerul 
Educaţiei, 
proiectul 
Parteneriat 
Global pentru 
Educaţie 

13 098,20 USD 
 

01.08.12-
31.12.12 

„Extinderea modelului de succes în incluziunea 
preşcolară în Moldova” 

Agenţia de 
Dezvoltare din 
Cehia prin 
ADRA Cehia 

4 729 350 CZK 

01.01.12-
31.12.12 

„Incluziune” IM/Reprezenta
nţa SOIR 
Moldova 

850 000 MDL 

01.07.11-
30.06.12 

„Sprijin pentru depăşirea izolării” JANIVO Olanda 
prin Asociaţia 
de Caritate si 
Asistenţă 
Socială “ACASA” 

29 600 € 

01.04.11-
31.03.12 

Crearea Serviciului RESPIRO 
 

AO KHSIMA 61 704 USD 
 

04.06.10-
06.06.11 

„Educaţia incluziva” 
 

Fundaţia Soros 
Moldova 

83 730 USD 
 

01.09.10-
31.12.11 
 

„Educaţia incluzivă a copiilor preşcolari din Republica 
Moldova” 

Agenţia de 
Dezvoltare din 
Cehia 

2 275 010 CZK 
 

Noiem.2010- 
Iunie 2011 

Extinderea Centrului de zi pentru  
Persoane în etate „SOS„ 

Fondul DE 
Investiții 
Sociale din 
Moldova 

1 000 000 MDL 

01.01.11-
31.12.11 
 

„Incluziune” 
 

IM/Reprezenta
nţa SOIR 
Moldova 

800 000 MDL 
 

01.01.10-
31.12.10 

IM/Reprezentanta SOIR Moldova „Incluziune” 
 

880 000 MDL 
 

10.04.09-
09.04.10 

„Educaţia incluzivă - şanse egale pentru copiii cu CES” Fundaţia Soros 
Moldova 

53 825,80 USD 

01.04.09-
30.09.10 
 

MATRA, Educaţie pentru Toţi 
 

GIP – Global 
Initiative on 
Psychiatry Sofia 

40 780 € 
 

16.02.09-
15.12.09 
 

EFA-FTI 
„Asistenţa necesităţilor, formare şi suport prin 
monitorizare a preşcolarilor cu nevoi speciale” 

 UNICEF, 
Ministerul 
Educaţiei şi 

17 547 USD 
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Tineretului al 
Republicii 
Moldova 

an. 2009 Extinderea Centrului Regional pentru Tineri „UNIT” Fondul de 
Investiţii Sociale 
din Moldova 

1 000 000 MDL 

01.01.09-
31.12.09 

„Incluziune” 
 

IM/Reprezenta
nta SOIR 
Moldova 

1 100 000 MDL 

01.01.08-
31.12.08 
 

„Copiii cu dizabilităţi- prin informare de la acceptare 
spre schimbare” 

IM/Reprezenta
nta SOIR 
Moldova 

 
527 730 MDL 

10.04.08-
12.04.08 

Asigurarea activităţii de media advocacy pentru tinerii 
cu dizabilităţi 

Fundaţia Soros 
Moldova 

2 787 USD 
 

25.04.08-
05.06.08 
 

Congresul Europe in Action „Education for All”, Viena, 
Austria 

Fundaţia Soros 
Moldova 
 

3 106 USD 

08.12.08-
08.02.09 

Studierea experienţei internaţionale în incluziunea 
şcolara 

Fundaţia Soros 
Moldova 
 

15 591 USD 
 

24.12.07-
24.12.07 

Fundaţia Soros Moldova „Educaţia 
incluzivă - şanse 
egale pentru 
copiii cu CES” 

38 518 USD 

03.10.07-
31.12.07 

Campanie de sensibilizare la problemele copiilor cu 
dizabilităţi 

GIP Sofia 
 

2 698 € 
 

22.07.07-
27.07.07 
 

Organizarea seminarului „Educaţia incluziva a copiilor 
cu CES”, expert din SUA 

Fundaţia Soros 
Moldova 
 

2 373 USD 
 

26.02.07-
02.03.07 

Participarea a 4 persoane la training-ul „Educaţia 
incluziva” in or. Timişoara 

Fundaţia Soros 
Moldova 
 

1 534 USD 
 

11.12.06-
10.12.07 

„Servicii comunitare in sprijinul copiilor cu CES” Fundaţia Soros 
Moldova 
 

24 632 USD 

an. 2006 Renovarea Centrului Regional pentru tineri ”UNIT” Fondul de 
Investiţii Sociale 
din Moldova 

75 000 USD 

an. 2006 Renovarea Centrului de zi si plasament temporar pentru 
persoane în etate “SOS - Sprijin, Orientare, Schimbare” 

Fondul de 
Investiţii Sociale 
din Moldova 

75 000 USD 

24.11.05-
24.11.06 

„Pas cu pas spre schimbare si acceptare” 
 

Fundaţia Soros 
Moldova 

 

23 650 USD 
 

14.03.05-
14.03.06 

„Prin informare spre acceptare si schimbare” 
 

Asociaţia de 
Caritate şi 
Asistenta 
Sociala “ACASA” 

14 700 € 
 
 

21.10.04-
21.10.05 

 

„Drepturi egale pentru copii” Fundaţia Soros 
Moldova 

14 907 USD 

29.12.03 Blokgrant pentru susţinere şi dezvoltare UNICEF 
Moldova 

200 € 

13.10.03- “Drepturi egale pentru copiii cu necesităţi speciale în Fundaţia Soros 13 950 USD 
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07.10.04 dezvoltare” Moldova 
30.09.03-
10.01.04 

Campanie de sensibilizare 
„Deschide fereastra spre lume-toţi suntem diferiţi” 

Fundaţia Soros 
Moldova 

 

3 500 USD 

30.09.03-
30.10.04 

 

Motivaţie spre schimbare” Asociaţia de 
Caritate şi 
Asistenţă 

Socială “ACASA” 

20 000 € 
 

2003-01.01.04 Sprijin în depăşirea izolării UNICEF 
Moldova 

916,65 USD 

07.10.03-
07.10.04 

Drepturi egale pentru copiii cu necesităţi speciale în 
dezvoltare” 

Fundaţia Soros 
Moldova 

13 910 USD 
 

29.08.02-
29.08.03 

Drepturi egale pentru copiii cu necesităţi speciale în 
dezvoltare 

Fundaţia Soros 
Moldova 

13 910 USD 

2002 
 

Renovarea Centrului de zi pentru copii „Speranţa” Fondul de 
Investiţii Sociale 

din Moldova 

55 000 USD 

23.07.01-
23.07.02 

Drepturi egale pentru copiii cu necesitai speciale în 
dezvoltare 

Fundația Soros 
Moldova 

13 910 USD 

2000-2001 Drepturi egale pentru copii cu necesităţi speciale Fundaţia Soros 
Moldova 

14 500 USD 

15.06.01-
15.06.02 

Accesul copiilor cu CES la egalitate UNICEF 
Moldova 

8 468 USD 
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