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Evenimentele din ianuarie-februarie
Prima expoziţie din 2018
Pentru prima expoziţie din acest an,
membrii grupului de autoreprezentanţi
dezvoltat de FCPS s-au pregătit
minuţios, iar ocazia de a-şi expune
lucrările a avut loc pe data de 28
februarie,
2018,
la
Forumul
organizaţiilor societăţii civile privind
durabilitatea financiară a OSC-urilor.
Lucrările Dariei, Marianei, Eugeniei şi
ale lui Dumitru, noul membru al
grupului, s-au deosebit prin măiestirie şi
minuţiozitatea executării. Dumitru a
expus lucrări brodate de el şi panouri ,
iar fetele au confecţionat mărţişoare şi bijuterii. Tinerii nu doar şi -au demonstrat abilităţile, dar
şi au vândut unele din lucrări.
În imagine: prima expoziţie din acest an a autoreprezentanţilor

Două şedinte cu autorităţile pentru un oraș curat
Pe parcursul lunii februarie,
FCPS și Primăria Criuleni au
identificat un scop comun –
punerea la punct a unui parteneriat
pentru un mediu şi un oraş mai
curat.
În
cadrul
Programului
Autoreprezentare, în baza principiului
de cooperare cu actorii comunitari
pentru crearea oportunităților de
angajare a tinerilor cu dizabilități,
FCPS va sprijini autoritațile locale în
vederea inițierii colectării selective a deșeurilor, cooperare care are scopul să îmbunătățească
situația ecologică în oraș, prin reducerea cantității de poluanți, în cazul dat, plastic, și pentru a
putea genera și locuri de muncă pentru tinerii antrenați în programul autoreprezentare şi suport
în
angajare.
După câteva întruniri cu angajații Primăriei Criuleni, Întreprinderii Municipale, Centrului de
Sănătate Publică, Inspecției Ecologice, am convenit să inițiem procesul de colectare selectivă a
gunoiului, începând de la plastic. Acordul de colaborare, încheiat cu Primăria Criuleni și
Întreprinderea Municipală, prevede că FCPS va procura din sursele proiectului ”Incluziunea
școlară și socială a copiilor cu dizabilități în raioanele Criuleni și Dubăsari”, și va instala
containere pentru colectarea plasticului în or Criuleni, pe platformele existente pentru colectarea
gunoiului, va identifica un agent economic, care va evacua plasticul pe măsură ce containerele
se vor umple, și va implica beneficiarii organizației în procesul de informare a populației despre
intenția
de
a
colecta
și
necesitatea
acestor
activităţi.
La 22 februarie, consiliul Orăţenesc Criuleni a votat modificarea Regulilor de colectare a
gunoiului, întreţinerii câinilor şi pisicilor în or. Criuleni, în care au fost introduse prevederi de
colectare
selectivă
a
plasticului.

De ce să contribuim la durabilitatea ONG-urilor din Moldova
La 28 februarie 2018, a
avut loc Forumul la care
s-a pus în discuție susținerea și durabilitatea
financiară
a
Organizațiilor Societății Civile
(OSC). Evenimentul a
fost organizat de Asociația
Obștească “Femeia și
Copilul – Protecție și Sprijin” în parteneriat cu Asociația ”MOTIVAȚIE” din
Moldova.
/vezi continuare în p.2/

Organizatorii consideră că o provocare a ONG-urilor, în special a celor din zonele rurale, este faptul că
durabilitatea lor depinde de proiecte și granturi, iar odată cu limitarea resurselor financiare externe, primii
care vor simți lipsa acestora vor fi beneficiarii. În opinia lor, ONG-urile vor avea mai multe șanse să devină
puternice dacă vor folosi surse de finanțare locală: contractarea serviciilor de către autorități, campaniile
de colectare de fonduri, inclusiv desemnarea procentuală 2%, iar finanțarea din granturi externe să fie
redusă la minim.
În mesajul său de salut, Victoria
Secu, Director executiv, AO ”Femeia și
Copilul – Protecție și Sprijin” (FCPS) a
remarcat faptul că rolul Organizațiilor
Societății Civile (OSC-uri) constă în
evidențierea problemelor de interes
public
și
reprezetarea
nevoilor
cetățenilor:
“Mecanismul
de
desemnare procentuală contribuie la
asigurarea durabilității OSC-urilor, doar
că este importantă dezvoltarea
responsabilității sociale, încurajarea
participării cetățenilor la procesul de
desemnare procentuală și de susținere
a inițiativelor comunitare. Legea 2 %
înlătură stereotipurile pe care membrii
comunității le au față de ONG-uri,
sprijină activismul civic, încrederea și
participarea acestora”.

Detalii aici și aici.

FCPS a lansat proiectul „Educaţia şi recuperarea prin artă
uneşte cele două maluri”
Luni, 26 februarie, la Holercani a avut loc semnarea acordului de colaborare dintre părțile implicate în
proiectul „Educația și recuperarea prin artă unește cele două maluri”. La eveniment au participat
reprezentanți din Ternovca, r. Slobozia, și Holercani, rl Dubăsari, reprezentanții primăriei Holercani, ai
organizațiilor aplicante și membrii comunității-gazde și ai comunității partenere, Ternovca, r. Slobozia, în
total, cca 40 la număr.

Evenimentul a fost moderat de către Serghei Lîsenco, președintele AO Centrul de Dezbateri Criuleni, și
găzduit de către grădinița „Albinuța”. Cei prezenți au ascultat prezentarea Victoriei Secu, directoare
executivă a AO FCPS, organizație aplicantă a proiectului „Educația și recuperarea prin artă unește cele două
maluri”, despre scopul, ordinea și specificul activităților proiectului, și au determinat care ar fi rolul
fiecăruia în proiect, care este motivația personală să participe.
Citiți mai multe detalii despre proiect și eveniment Aici.

Experiența Cluburilor Părinților, multiplicată în
gimnaziul Oxentea, raionul Dubăsari
La 13 februarie, în incinta gimnaziului Oxentea a fost organizată o ședință comună cu
implicarea cadrelor didactice, părinților care educă copii cu dizabilități și părinților cu
dezvoltare tipică. Provocarea pentru organizarea activității a venit din partea AO Femeia și
Copilul-Protecție și Sprijin (FCPS): inițierea activității Clubului Părinților în cadrul acestei
școli, care să promoveze în comunitate respectarea drepturilor persoanelor cu dizabilități.

Inițial, Ina Cazacu, coordonatoare
program educație incluzivă din cadrul
FCPS a prezentat practici de succes ale
Cluburilor Părinților, dezvoltate în
gimnaziile Izbiște și Mașcăuți, raionul
Criuleni în domeniul colectării de fonduri
pentru susținerea incluziunii educaționale
a copiilor cu cerințe educaționale speciale
(CES), inclusiv cu dizabilități.
Detalii și fotografii Aici.
Activitatea a fost realizată în cadrul proiectului ”Incluziunea școlară și socială a copiilor cu
dizabilități din raioanele Criuleni şi Dubăsari”, implementat de către FCPS cu suportul financiar al
AO „IM Swedish Development Partner”.

Stimate partenere!

AO FCPS vă
urează o primăvară
frumoasă şi
împliniri în toate
domeniile de
activitate!
FCPS este nebeficiar al
desemnării procentuale.
Desemnează 2% din impozitul pe
venit, reţinut de către stat, în
favoarea organizaţiei noastre, şi
participă astfel la dezvoltarea
proiectelor comunitare şi sectorului
asociativ din Republica Moldova.
Vedeţi aici modalitatea de
desemnare.
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