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O campanie care 

promovează incluzi-

unea—în martie, pe 

TVR Moldova 

Cine sunt cei mai 

vulnerabili şomeri pe 

piaţa muncii? 

Continuăm să informăm 

cetăţenii despre 

mecanismul “Legea 2%” 

Succese!  

Încă doi copii incluşi în 

grădiniţă! 

Important în martie: 

O campanie care promovează incluziunea educaţională şi socială 

La începutul lunii martie, biroul de la Chişinău al 
Televiziunii Publice Române – TVR Moldova, a iniţiat o 
campanie de promovare a incluzinuii educaţionale şi 
sociale a copiilor cu dizabilităţi.  

Jurnalista Natalia Chicu şi echipa a apelat la AO „Femeia 
şi Copilul-Protecţie şi Sprijin”, pentru a identifica câteva 
istorii despre copiii cu necesităţi speciale, inclusiv cu 
dizabilităţi fizice, care au reuşit să se integreze în şcoli şi 
grădiniţe, având sprijinul familiilor şi specialiştilor din 
instituţiile de învăţământ. Acestea din urmă, în ultimii 

ani, au fost dotate cu centre de resurse pentru educaţia incluzivă, cadre didactice de sprijin, astfel încât 
copiii să fie asiguraţi cu şanse egale de intergare în instituţiile de învăţământ comunitare.   

Istoriile câtorva beneficiari ai organizaţiei – le găsiţi pe pagina web a organizaţiei la acest link, sau 
pe pagina TVR Moldova, accesând denumirea campaniei – „Noul meu coleg de bancă”.  

Au mai rămas trei săptămâni! 

 

Au mai rămas 3 săptămâni, timp în care 
mai puteţi direcţiona 2% din venitul pe 
care l-aţi plătit deja statului pentru 
veniturile obţinute în anul 2016, pe 
contul AO „FCPS”, bani pe care 
organizaţia îi va utiliza  pentru acţiuni 
comunitare în beneficiul tuturor.  

Desemnarea procentuală în  
 favoarea organiaţiei noastre  înseamnă 
că vă alăturaţi misiunii AO “FCPS”: 
Acţionăm pentru îmbunătăţirea calităţii 
vieţii persoanelor cu dizabilităţi şi 
dezvoltăm comunităţile în spiritul 

incluziunii.  

Codul IDNO al AO “Femeia şi Copilul-Protecţie şi Sprijin” – 1012620006495. Detalii Aici. 

Parteneriate pentru impulsionarea angajării  

Cei mai vulnerabili şomeri, atestaţi în 
prezent pe piaţa muncii, sunt tinerii cu 
vârsta de până la 25 de ani, per-
soanele aflate la vârsta de pre-
pensionare, mamele cu copii mici, 
foştii deţinuţi şi persoanele cu dizabil-
ităţi.  

La aceasta s-a referit şefa Agenţiei 
teritoriale Criuleni pentru ocuparea 
forţei de muncă, Ana Cojocari, miercu-
ri, 15 martie, în cadrul atelierului te-
matic organizat pentru angajatori, în 
parteneriat cu AO „FCPS”.  

Scopul atelierului „Serviciile prestate 
de AOFM Criuleni, inclusiv pentru 
persoane cu dizabilităţi”, potrivit Olgăi 
Lîsenco, coordobnator de program în 
Asociaţia Obştească „Femeia şi Copilul-
Protecţie şi Sprijin”, a fost colaborarea 

intersectorială pentru angajarea persoanelor din grupurile vurnerabile.  

Reprezentanţii companiilor cu statut de angajator, prezenţi la întrunire, au aflat detalii din 
actuala legislaţie privind angajarea grupurilor vulnerabile, din care fac parte şi persoanele cu dizabil-
ităţi. Detalii – aici.  

http://fcps.md/?page_id=180
http://tvrmoldova.md/noul-meu-coleg-de-banca/video-in-raionul-criuleni-sunt-peste-450-de-copii-cu-cerinte-educationale-speciale/
http://fcps.md/?p=1832
http://fcps.md/?p=1883
http://fcps.md/?p=1832


Încă doi copii incluşi în grădiniţă 

Pentru doi copii cu necesităţi speciale de vârstă preşco-
lară, din s. Măgdăceşti, Criuleni, prima cunoştinţă cu 
gradiniţa a avut loc pe data de 22 martie 2017. 

După o perioadă de aproape jumătate de an de asistenţă 
specializată în cadrul serviciului social Echipa Mobilă 
(SEM) de la Asociaţia Obştească “Femeia şi Copilul-
Protecţie şi Sprijin” specialiştii, în comun acord cu 
părinţii, au contribuit la incluziunea parţială a copiilor în 
instituţia de învăţământ din sat.    Detalii – aici.  

 

 

Continuăm să promovăm în comunităţi mecanismul „2%” 

Pe parcursul lunii martie, 2017, echipa AO “FCPS”, în componenţa Natalia Dimitraşco, coordonatoare de proiect, 
şi Ala Ianenco, asistent în proiectul “Maluri diferite – scopuri comune”, finanţat de către USAID şi FHI360, Olga Lîsenco, 

coordonatoarea programului Advocacy, au continuat 
şedinţele de informare a cetăţenilor cu privire la 
mecanismul desemnării procentuale, aşa numita 
“Lege 2%”.  

Şedinţe de informare au fost desfăşurate în 12 colective 
de muncă din localităţile Cimişeni, Jevreni, Măşcăuţi, 
Oniţcani, Bălăbăneşti, Boşcana, Măgdăceşti, Slobozia-
Duşca, raionul Criuleni, şi Coşniţa, raionul Dubăsari. La 
discuţii au participat cadre didactice, reprezentanţi APL, 
membrii societăţii civile, în total 348 de persoane. 

Scopul activităţii  a fost informarea populaţiei cu privire 
la desemnarea procentuală, mecanismul de 
implementare a acestei legi. 

Discuţiile s-au axat pe informaţi explicate de experţii 
care au elaborat mecanismul desemnării procentuale, 
sprijinite fiind de postere şi stichere, foi volante, alte 

documente. Majoritatea participanţiilor au demonstrat o atitudine pozitivă faţă de noul drept al cetăţenilor din R.Moldova 
şi de o posibilitatea de a susţine organizaţii obşteşti cu o parte din banii pe care statul îi incasează de la cetăţeni în ca litate 
de impozit pe venit. Întrebările din partea participanţilor au ţinut de mecanismul desemnării, potenţilalii beneficiari, 
modalităţi de control financiar şi raportare a OSC-urilor pentru banii acumulaţi şi utilizaţi.  

În cadrul discuţiilor a mai fost abordată tema rolului organizaţiilor neguvernamentale în comunitate şi 
oportunităţile pe care le crează pentru localităţile cetăţenii care se asociază în jurul unei idei sau cauze comune.  

În imagine: informarea medicilor din Centrul de Sănătate Criuleni.  

 

Proiectul ”Parteneriate pentru incluziune” continuă şi în 2017 

 Pe parcursul anului 2016, în toate raioanele Republicii Moldova au avut loc platforme de discuţii privind 
necesitatea şi facilitarea incluziunii educaţionale a 
copiilor cu cerinţe educaţionale speciale şi cu 
dizabilităţi în instituţiile preşcolare din ţară.  

Întrunirile cu factorii de decizie care pot 
influenţa procesul de incluziune, precum şi cu 
participanţii şi promotorii nemijlociţi ai acestor 
deziderate importante pentru societate, au fost 
facilitate de către AO “Femeia şi Copilul-Protecţie şi 
Sprijin”, în parteneriat cu Ministerul Educaţiei al 
Republicii Moldova şi direcţiile raionale de educaţie, 
din sursele Agenţiei de Dezvoltare din Republica 
Cehă şi “Caritas”, Republica Cehă. Ulterior, au urmat 
formările cadrelor didactice şi asistenţilor sociali, 
activitate care face parte din etapa a doua a 
proiectului ”Parteneriate pentru incluziune”. 
Formările continua şi în 2017, astfel ca până în luna 
iunie să fie instruiţi specialişti din toate grădiniţele 
din ţară, în care sunt înscrişi cel puţin 100 de copii, şi 
asistenţi sociali comunitari.  

Detalii despre prevederile proiectului “Parteneriate pentru incluziune”, scopurile şi reyultatele scontate — 
vedeţi Aici.  
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http://fcps.md/?p=1893
http://fcps.md/?p=1433
http://fcps.md/?cat=75
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