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RAPORT DE ACTIVITATE 2013 - 2014 

     Cuvînt înainte 
 

AO “Femeia şi Copilul—Protecţie şi Sprijin” în perioada anilor 

2013– 2014 şi-a urmat misiunea de a asigura accesul la trai de 

calitate pentru persoanele cu dizabilităţi şi cele defavorizate 

prin dezvoltarea de servicii şi elaborarea de politici la nivel local 

şi central în parteneriat cu autorităţile publice şi familia. 

Începutul anului 2013 a fost marcat de un 

eveniment regretabil - trecerea în nefiinţă a 

fondatorului şi preşedintelui asociaţiei Dna Ale-

xandra Grajdian. Multe din lucrurile frumoase în 

perioada celor 13 ani, au reușit datorită insisten-

ței şi credinţei nemărginite în schimbarea situaţi-

ei persoanelor defavorizate şi cu dizabilităţi şi 

atitudinii faţă de acestea, motivării echipei ce 

a avut-o alături și capacității deosebite de ‖ajustare a pânzelor 

la vântul schimbărilor‖. Dar și unui parteneriat eficient, pe care 

a reuşit să-l creeze la toate nivelurile, unde a predominat res-

pectul și responsabilitatea. 

În perioada anilor 2013-2014, deşi aceştia au fost tranzitorii, cu 

schimbări la nivel de structură organizatorică, management,  

etc. a fost continuată activitatea asociaţiei pe programele de 

bază: 

Servicii de suport 

Educaţie incluzivă 

Asistenţă şi sprijin familiei 

Advocacy 

În anul 2014 am făcut un pas înainte pentru susţinerea tinerilor 

cu dizabilităţi în revendicarea drepturilor fundamentale, în calita-

te de autoreprezentanţi. În acest sens, a fost lansat un nou pro-

gram de activitate la nivel de asociaţie- Autoreprezentare. 

Dezvoltarea programelor de activitate pentru realizarea misi-

unii, dar şi a asociaţiei din punct de vedere organizaţional a fost 

susţinută prin implementarea a 9 proiecte, valoarea totală a in-
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RAPORT DE ACTIVITATE 2013 - 2014 

  Proiecte realizate 

Anul 2013 

1. ” Incluziunea socio-educațională a copiilor cu CES in raioanele Criuleni şi Du-

băsari‖, susținut financiar de SOIR Moldova, valoarea grantului 700 000 MDL 

2. ‖Drepturi egale pentru persoane cu dizabilităţi la angajarea în 

câmpul muncii: putem produce bunuri şi servicii, nu doar con-

suma prestaţii sociale”, susținut financiar de OSI Budapesta prin 

Keystone Moldova, valoarea grantului 41 795 MDL 

3. ‖Extinderea modelului de succes privind incluziunea educațională a copiilor de 

vârstă preșcolară‖, susținut financiar de Agenția de Dezvoltare din 

Republica Cehă, valoarea grantului a constituit 3 737 140.41 MDL 

4. ‖Servicii de Consultanță națională în dezvoltarea unui Centru de Reabilitare 

pentru copii cu dizabilități în Ciadîr -Lunga‖, susținut financiar de Banca 

Mondială în cadrul proiectului ‖Parteneriat Global pentru Educație‖, imple-

mentat de Ministerul Educației și UNICEF, valoarea grantului 160 338.98 MDL 

Anul 2014 

1. ” Incluziunea socio-educaţională a copiilor cu CES in raioanele Criuleni şi Du-

băsari‖, susținut financiar de SOIR Moldova, valoarea grantului a constituit 

867 990 MDL 

2. ‖Extinderea modelului de succes privind incluziunea educațională a 

copiilor de vârstă preșcolară‖, susținut financiar de Agenția de Dez-

voltare din Republica Cehă, valoarea grantului a constituit 164 281, 48 MDL 

3. ‖Capacitare și diseminare în domeniul incluziunii educaționale‖, susținut fi-

nanciar de Fundația Soros Moldova, valoarea grantului  551 220.50 MDL 

4. ‖Consultanță națională în dezvoltarea unui program de instruire în comunica-

rea eficientă cu familia în asigurarea incluziunii timpurii pentru educatori/ ma-

nageri grădinițe, asistenți medicali și asistenți sociali”, susținut financiar de 

Banca Mondială în cadrul proiectului Parteneriat Global pentru Educație‖, 

implementat de Ministerul Educației și UNICEF, valoarea grantului 1 268 767.60 

MDL 

5.  ‖Maluri diferite – scopuri comune‖, susținut financiar de USAID și FHI 

360 în cadrul Programului de Dezvoltare a Societății Civice Durabile, 

valoarea grantului 130 000 MDL— în derulare 
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RAPORT DE ACTIVITATE 2013 - 2014 

  Realizările programului  Servicii de suport 
 

SCOPUL programului: dezvoltarea și capacitarea serviciilor de suport pentru 

familiile care cresc şi educă copii cu cerințe educaționale speciale, inclusiv 

cu dizabilități. 

224 copii 

au primit servicii la locul de trai  prin inter-

mediul Serviciului Echipa Mobilă  

 

27 copii 

şi-au îmbunătăţit esenţial condiţia psiho - 

fizică, depăşind problemele de dezvoltare  

 

76 părinţi  

au învăţat practici de susţinere a copilului 

său în procesul de a/reabilitare 

―Până nu demult nu-mi închipuiam că co-

pilul meu va putea fi inclus într-un colectiv 

de copii… La moment, radiază de bucurie 

când merge la grădiniţă şi cu satisfacţie se 

implică în activităţi împreună cu alţi copii‖,  

Nadejda C., s. Izbişte, r. Criuleni 
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RAPORT DE ACTIVITATE 2013 - 2014 

  Realizările programului  Educaţie incluzivă 
 

 

SCOPUL programului: asigurarea accesului liber la educație a co-

piilor cu CES, inclusiv cu dizabilități.  

 

961 copii  

cu CES, inclusiv 313 cu dizabilități au primit 

asistență în conformitate cu necesitățile 

specifice de dezvoltare  

 

 

44 copii  
cu CES au fost incluși treptat în procesul 

educațional incluziv din grădiniță  

 

 

204 cadre didactice  
deţin competenţe în  domeniul educației in-

cluzive în rezultatul modulelor de instruire  

 

5 instituţii de învățământ  
pilotează modelul de educaţie incluzivă şi 

dezvoltă bunele practici în acest domeniu 

―Multe din lucrurile frumoase în 

viaţa unui copil se întâmplă 

atunci,  când mediul educaţio-

nal este prietenos copilului, în 

care acesta beneficiază de în-

ţelegere, acceptare, ajutor  re-

ciproc din partea semenilor şi 

de proiectarea unor astfel de 

ocazii, în care să i se răspundă 

adecvat nevoilor sale educaţi-

onale de bază, din partea pro-

fesorilor şi părinţilor.‖, Ana I., ca-

dru didactic 
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RAPORT DE ACTIVITATE 2013 - 2014 

  Realizările programului  Asistenţă şi sprijin 

familiei 

SCOPUL programului: asigurarea unei asistenţeI și suportului adecvat 

părinților care educă copii cu CES, inclusiv cu disabilităţi.  

270 părinți  
cunosc cum să-şi susțină copilul în procesul de 

incluziune educaţională şi socială 

 

 

 

164 familii  

au fost susţinute cu pachete sociale (produse 

alimentare, detergenți, medicamente, vesti-

mentație) în dependență de necesitățile 

identificate.  

2529 profesioniști  

reprezentanţi a 926 echipe comunitare din re-

publică, au învăţat cum să comunice eficient 

cu familia care educă copii de vârstă timpu-

rie 

“Am fost susţinută în cele mai dificile 

momente. Am fost ajutată să cu-

nosc care sunt drepturile copilului şi 

cum le pot apăra. Astăzi, mă simt 

mai încrezută în forţele proprii, mai 

informată. ―, Tatiana G., s. Ciopleni 

r. Criuleni 
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RAPORT DE ACTIVITATE 2013 - 2014 

  Realizările programului  Advocacy 

SCOPUL programului: îmbunătăţirea politicilor şi practicilor pentru asigurarea 

unui trai de calitate şi respectarea drepturilor sociale, economice, culturale a 

persoanelor cu dizabilităţi şi cele defavorizate. 

379 copiii  

sensibilizați să creeze un mediu prietenos în 

care fiecare să aibă un rol și o valoare  

15 copii  

au devenit actori ai teatrului social şi contri-

buie la crearea mediului de acceptare prin-

tre semeni 

104 persoane  

cunosc aspectele legale ale angajării în 

câmpul muncii a persoanelor cu dizabilităţi 

3800 buletine  

 ―Curierul schimbării‖ publicate şi repartizate 

comunităţilor din raionul Criuleni şi Dubăsari  

32 produse media 

 realizate ( 9 emisiuni radio şi TV, 17 articole în 

presă, 6 scurtmetraje) despre procesul de in-

cluziune si respectarea drepturilor persoane-

lor cu dizabilităţi  

 

4 ONG-uri  

de pe ambele maluri ale Nistrului au devenit 

active în realizarea activităţilor de advocacy 

pentru asigurarea respectării drepturilor omu-

lui 
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RAPORT DE ACTIVITATE 2013 - 2014 

  Realizările programului Autoreprezentare 
 

 

SCOPUL PROGRAMULUI: Încurajarea unui grup format din tineri cu dizabilităţi 

de a-şi expune opinia liber şi informat, ceea ce reprezintă un act de demnita-

te şi o chemare la respect reciproc.  

8 tineri 

cu dizabilităţi din raioanele Criuleni și 

Dubăsari au motivaţie pentru a se 

autoreprezenta şi 0exprima  nevoile, opi-

niile, dorinţele, interesele, temerile, pre-

cum şi revendica drepturile.  

5 persoane de sprijin  

au formate deprinderi în cunoaşterea şi 

organizarea activităților de socializare cu 

tinerii autoreprezentanți. 

 

3 scurtmetraje  

realizate în care tinerii 

autoreprezentanți vorbesc despre sine: 

interese, preferințe, activități casnice rea-

lizate, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vasile P., 17 ani, s. Maşcăuţi, r-ul Criuleni 

„Până la 16 ani nu am avut alte posibilităţi de a 

mă realiza, decât în Şcoala Internat. Cu ajutorul 

asociaţiei am fost admis la Şcoala de meserii din 

Chişinău. Cântecul mă reprezintă şi astăzi mă simt 

minunat, deoarece cu ajutorul prietenilor adevă-

raţi îmi realizez acest vis “.  
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RAPORT DE ACTIVITATE 2013 - 2014 

Publicaţii elaborate 
 

 

Anul 2013 

Lucrarea ―Evaluarea pentru educaţia incluzi-

vă a copiilor de vârstă preşcolară şi şcolară 

mică‖ a fost elaborată în parteneriat cu Insti-

tutul de Ştiinţe ale Educaţiei, autori N. Bucun, 

V. Rusnac, O. Paladi. 

Lucrarea sintetizează şi actualizează multitudi-

nea de informaţii referitoare la evaluare şi dia-

gnostic, în special a potenţialului de dezvolta-

re a persoanelor cu nevoi speciale, fiind con-

cepută ca un util instrument de lucru pentru 

specialiştii şi cadrele didactice cu sau fără ex-

perienţă în domeniul activităţilor specializate, 

ea urmărind să răspundă atât nevoii de infor-

mare, cât şi de formare a competenţelor ne-

cesare în relaţie cu această categorie de be-

neficiari. 

 

Anul 2014                                Ghidul ―Comunicăm eficient cu familia‖, autori S. 

Lîsenco, O. Lîsenco, V. Secu este destinat  

echipelor comunitare (o practică nouă pen-

tru Republica Moldova), care sunt formate 

din profesionişti  ce activează   în sistemul 

educaţional, al ocrotirii sănătăţii şi protecţiei 

familiei: educatori, asistenţi medicali şi asis-

tenţi sociali. Acesta constituie nu doar un in-

strument de comunicare cu părinţii, ci şi un 

punct de pornire în consolidarea cooperării 

între membrii echipelor comunitare. 

           Ghidul conţine informaţii fundamentale- me-

saje-cheie  şi studii ce caz ce facilitează şi efi-

cientizează comunicarea cu părinţii şi preve-

nirea unor fenomene sociale nedorite - ex-

cluziunea socială, abuzul şi neglijarea, institu-

ţionalizarea copiilor, etc.                                                                                                                                       
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RAPORT DE ACTIVITATE 2013 - 2014 

Parteneriate 
 

 

 

     Ministerul  Educaţiei al Republicii Moldova 

     Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei 

     Centrul Republican de Asistenţă Psihopedagogică 

     Consiliile raionale Criuleni, Dubăsari, Edineţ, Leova, Ştefan Vodă 

     Direcţia Asistenţă Socială şi Protecţie a Familiei Criuleni 

Direcţiile de Învăţămînt şi Serviciile de Asistenţă Psihopedagogică  Criuleni, 

Dubăsari, Edineţ, Leova, Ştefan Vodă 

    ADRA Moldova 

    Centrul de Intervenţie Precoce “Voinicel” 

    APSCF- Alianţa ONG-lor active în domeniul Protecţie Copilului şi Familiei 

    Asociaţia de Caritate şi Asistenţă Socială “ACASĂ” 

    AOPD—Alianţa Organizaţiilor pentru Persoane cu Dizabilităţi 

    Centrul de Investigaţii şi Consultanţă “SocioPolis” 

ONG-uri care pilotează modelul educaţiei incluzive -  Copil, Comunitate, 

Familie  Moldova, Lumos Moldova, Speranţa  (Chisinau), Keystone Moldo va, 

Parteneriate pentru Fiecare Copil 

Reţeaua ONG-lor finanţate de SOIR Moldova -  ―Azi‖, or. Cahul, ―Dorinta‖ 

Călăraşi, ―Motivaţie‖, Chişinău, Asociaţia de Sprijin a Copiilor cu Handicap 

Fizic, s. Peresecina, r. Orhei, ―Inspiraţie‖, or, Comrat, ―Prima‖, or. Taraclia, 

―Eco Răzeni‖, s. Răzeni, r. Ialoveni 

           Parteneri media: 
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RAPORT DE ACTIVITATE 2013 - 2014 

Date financiare 2013 - 2014 

 

 

Dinamica numărului de beneficiari deserviţi şi a bugetelor per programe de activitate în perioa-

da anilor 2013—2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finanţatori 

PROGRAME Beneficiari/buget 2013 2014 

  
Servicii de suport 

nr. beneficiarilor 1 050 71 

buget 3 608 063, 39 167 011 

  
Educaţie incluzivă 

nr. beneficiarilor 1 352 1 850 

buget 540 201 806 789,98 

  
Asistenţă şi sprijin  

familiei 

nr. beneficiarilor 695 2 792 

buget 206 078 1 371 123, 50 

  
Advocacy 

nr. beneficiarilor 324 472 

buget 239 692 134 977 

  
Autoreprezentare 

nr. beneficiarilor  20 

buget  104 225 

  
Dezvoltare organizaţio-

nală 

nr. beneficiarilor 7 8 

buget 45 240 22 600 

  
Total 

nr. beneficiarilor 3 428 5 213 

buget 4 639 274,39 2 606 726, 48 

Anul 2013 Valoare - MDL % 

SOIR Moldova 700 000 14, 94% 

Fundaţia Soros Moldova 48 863,68 1, 04% 

OSI Budapesta prin KHS Moldova 41 795 0, 89% 

Agenţia de Dezvoltare din Cehia 3 737 140,41 79, 71% 

Banca Mondială prin Ministerul Educaţiei 160 338,98 3, 42% 

Total 4 688 138, 07  

,   

Anul 2014 Valoare - MDL % 

SOIR Moldova 867 990 30, 54% 

Fundaţia Soros Moldova 502 356,82 17, 68% 

Agenţia de Dezvoltare din Cehia 164 281,48 5,78% 

Banca Mondială prin Ministerul Educaţiei 1 268 767, 60 44, 63% 

USAID prin FHI360 39 139 1,37% 

Total 2 842 534,90  



 12 

 

RAPORT DE ACTIVITATE 2013 - 2014 

 

Date financiare 2013 - 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilanţ 31.12. 2014 - MDL 31.12.2013 - MDL 

Active pe termen lung     

Active nemateriale 8775  

Mijloace fixe 683 989 666 443 

Uzura şi epuizarea activelor materiale pe 

termen lung 399 703 327 276 

Total, active pe termen lung 293 061 339 167 

Active curente     

Materiale 195 817 243 136 

Obiecte de mică valoare şi scurtă durată 12 338 12 338 

Active curente 535756 629164 

Creanţe 22 617 56 615 

Investiţii e termen scurt 236 967  

Mijloace băneşti 67 350 173 670 

Total, general activ 828 817 968 331 

Capital propriu 541 595 485 216 

Datorii pe termen lung 51 308 170 367 

Datorii pe termen scurt 235 914 312 748 

TOTAL general pasiv 828 817 968 331 

Raport de profit şi pierderi 31.12. 2014 - MDL 31.12.2013 - MDL 

   

Alte venituri operaţionale 2 867 964 2 033 750 

Cheltuieli generale şi administrative 2 867 964 2 033 750 
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Date financiare 2013 - 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Raport privind fluxul mijloacelor băneşti 

31.12. 2014 - MDL 31.12.2013 - MDL 

Activitatea operaţională     

Încasări băneşti din vânzări 4 160 200 

Plăţi băneşti furnizorilor şi antreprenorilor 269 179 3 751 189 

Plăţi băneşti salariaţilor, contribuţii pentru asi-

gurările sociale şi primele de asigurare medica-

lă şi/sau asigurări sociale 951 653 930 484 

Alte încasări ale mijloacelor băneşti 33 747 62 271 

Alte plăţi ale mijloacelor băneşti 1 584 464 59 919 

Fluxul net al mijloacelor băneşti din activitatea 

operaţională -2767389 -4679121 

Activitatea de investiţii     

Fluxul net al mijloacelor băneşti din activitatea 

de investiţii -94221 -142746 

Activitatea financiară     

Fluxul net al mijloacelor băneşti din activitatea  

financiară 2 755 290 4 858 590 

Fluxul net total 106 320 36 723 

Soldul mijloacelor băneşti la începutul anului 173 670 136 947 

Soldul mijloacelor băneşti la sfârşitul perioadei 

de gestiune 67 350 173670 



 14 

 

RAPORT DE ACTIVITATE 2013 - 2014 

 

Participare 

Consiliul de Coordonare privind dezvoltarea educaţiei incluzive pentru trans-

formarea sistemului rezidenţial de îngrijire a copilului pe lângă Cancelaria de 

Stat;  

Grupul de lucru în cadrul Centrului Republican de Asistenţă 

Psihopedagogică pentru elaborarea metodologiei şi instrumentelor de lucru 

în vederea monitorizării Serviciilor de Asistenţă dezvoltate la nivelul celor 35 

Unităţi teritorial - administrative;  

Grupul de lucru în cadrul Centrului Republican de Asistenţă 

Psihopedagogică pentru elaborarea metodologiei şi instrumentelor de lucru 

în vederea monitorizării cazurilor copiilor dezinstituţionalizaţi şi integraţi în co-

munităţile de reşedinţă;  

Grupul de lucru în cadrul Centrului Republican de Asistenţă 

Psihopedagogică pentru elaborarea metodologiei de evaluare a dezvoltării 

copilului;  

Grupul de lucru în cadrul Centrului Republican de Asistenţă 

Psihopedagogică pentru elaborarea regulamentului de activitate a Centre-

lor de Resurse pentru Educaţia Incluzivă (dezvoltate la nivelul instituţiilor de 

învățământ şcolar şi preşcolar); 

Echipa de experţi  privind activitatea de monitorizare a Serviciilor de Asisten-

ţă Psihopedagogică în colaborare cu Centrul Republican de Asistenţă 

Psihopedagogică şi a situaţiei copiilor dezinstituţionalizaţi în perioada 2013-

2014. 

 

 

 

 

 


