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Evenimentele din mai-iunie

Spaţiile accesibile trebuie să facă parte din
cotidian și din mentalitate (interviu)
- Stmată Olga Lîsenco, mai bine de un an sunteți preocupată de tot ceea ce înseamnă
accesibilitate în orașul Criuleni. Ce ați reușit de atunci și până acum și unde vă doriți
să ajungeți, de fapt? Care ar trebui să fie finalitatea eforturilor Dvs și a AO FCPS în
acest domeniu?
– Despre accesibilitate am început să vorbim în
organizaţie de câţiva ani, deoarece din anul 2013
avem Legea nr. 60, care prevede că persoanele cu
dizabilităţi au dreptul de acces la toate serviciile
publice. Dar, din păcate, avem ceea ce avem: accesul
este foarte limitat şi persoanele care utilizează
scaune rulante, nu pot ajunge la serviciile publice
necesare. Ca exemplu, la prima vedere, parcă avem
pante de acces, dar practic nici una din ele nu
corespunde standardelor. Pe aceste pante persoana în cărucior nu poate urca de
sinestătător…
– Dar poate coborî?
Continuare citiți pe linkul acesta.

Incluziunea fără bariere
Timp de două zile (23-24 mai), am învăţat despre
terapia PECS (Sistemul de Comunicare prin Schimbul
de Pictograme), care reprezintă o metodă de
comunicare non-verbală pentru copiii cu autism (şi nu
doar), care au abilităţi reduse de comunicare sau
acestea lipsesc. Cu ajutorul acestei metode, copiii sunt
învăţaţi să-şi exprime dorinţele, într-un mod accesibil şi
înţeles. Această instruire a fost organizată în
colaborare cu bunii noştri parteneri, AO „SOS Autism”,
formator Mariana Druc, psiholog, pentru ce le mulţumim
enorm. Împreună cu echipa FCPS au învăţat şi specialiştii Serviciilor de Asistenţă
Psihopedagogică Criuleni şi Dubăsari, Centrului de Reabilitare pentru copiii cu dizabilităţi,
cadrele didactice de sprijin, care lucrează cu astfel de
copii, precum şi părinţii acestora.
Învăţarea prin metoda PECS are efecte
pozitive asupra comportamentului copilului atât
acasă, cât şi în colectivitate. Făcându-se înţeleşi,
copiii cu deficienţe de limbaj devin mai puţin agresivi
şi mai mult comunicativi, fapt care contribuie la
asigurarea incluziunii socio-educaţionale.

Cum și unde se pot angaja tinerii cu dizabilități – atelier tematic
Pe data de 14 mai, Alianța Organizațiilor pentru Persoanele cu Dizabilități a organizat la
Criuleni un atelier tematic privind politicile ocupaționale pentru persoanele cu dizabilități. La
atelier au participat tinerii din grupul de autoreprezentanți dezvoltați de FCPS, părinții lor și
asistenții în angajare și asistenții personali, reprezentanți ai Agenției de Ocupare a Forței de
Muncă Criuleni, ai Direcției Asistență Socială și Protecție a Familiei, a Centrului Comunitar de
Sănătate Mintală, Centrului de Resurse pentru Tineri ”UniT”, etc. Atelierul a fost moderat de
Natalia Țurcanu, coordonatoare de proiecte în cadrul AOPD. Subiectele abordate au ținut de
realitățile cu care se confruntă tinerii la nivel local atunci
când vorbim despre angajare.Sergiu Gurău, directorul AO
”Eco-Răzeni” din s. Răzeni, r. Ialoveni, a prezentat programul de instruire la locul de muncă, desfășurat de asociație și întreprinderea de catering ”Floare de cireș”. Dânsul a vorbit despre trei piloni importanți ai unei angajări de
succes.
Primul ar fi … (continuare –aici)

Activități comune cu partenerii
Echipa FCPS a participat activ în cadrul Târgului ONG-lor, care s-a desfășurat în Grădina
Publică "Ştefan cel Mare" din
Chişinău, organizat în data de 9
iunie 2018 în cadrul campaniei
“SUSȚINE
ONG-ul
care
te
reprezintă”.
Campania a fost realizată în cadrul
Programului Parteneriate pentru o
Societate Civilă Durabilă în Moldova
implementat de FHI 360 şi susţinut de
Agenţia SUA pentru Dezvoltare
Internaţională (USAID) cu scopul
sensibilizării publicului larg despre
eforturile și realizările organizațiilor
societății civile (OSC) în îmbunătățirea
vieții beneficiarilor lor.
Detalii—în reportajul despre eveniment: aici.

Pe parcursul anului au învățat, iar în vacanță au practicat
Grupul de autoreprezentanţi din Criuleni, coordonat de Ala Ianenco, AO FCPS, în
parteneriat cu grupul de autoreprezentanţi din
Tiraspol, organizaţi de Ludmila Borodina,
Centrul ”OSORC”, au petrecut pe malul mării
cinci zile (18-23 iunie 2018).
Orașul balnear Zatoca i-a primit cu marea caldă şi
curată, briză prospătă, flori, condiţii bune. Primele
activități au fost dedicate intercunoașterii. Grupul,
vorbitor atât de română, cât și de rusă, au găsit
ușor conexiuni, iar faptul că au participat la școala
de vară persoane de diferite vârste, a conferit o mare varietate activităților petrecute împreună, au
descoperit o gamă largă de interese comune și, în final, nici n-au observat, cât de repede au trecut
zilele, îmbinând băile de apă și soare cu activități
recreative.
Tinerii din Criuleni au exersat abilitățile, pe care le
-au învățat pe parcursul anului, și anume de repartizare
a bugetului disponibil pe zile și necesități, plăceri mici,
socializarea în localuri de alimentație publică,
acomodarea și respectarea regulilor în hotel,
comportamentul pe plajă,
în ospătărie, în magazin.
O plăcere deosebită au trăit-o acei tineri și tinere, care au avut în
buzunar banii câștigați de ei, atât din autoangajare, cât și de pe urma
participării în programul de angajare asistată, promovat de AO FCPS
cu ajutorul partenerilor – IM Swedish Development Partner. Evident,
emoțiile pozitive le vor rămâne în amintire pentru foarte mult timp,
dacă nu chiar pentru toată viața, mai ales că din cei opt membri ai
grupului de autoreprezentanți, unii au fost pentru prima dată la mare.
Școala de vară a fost parte a proiectului ”Crearea serviciilor de
calitate pentru copii cu dizabilități, în baza parteneriatului și
cooperării”, finanțat de Uniunea Europeană și PNUD Moldova, în
cadrul Programului de sporire a încrederii între cele două maluri ale
Nistrului.

Holercani – Ternovca: diferențele care ne unesc
În perioada 10-24 mai 2018, 20 cadre didactice din grădinițele ”Albinuța” din s. Holercani, r.
Dubăsari și ”Skazka” din s. Ternovca, r. Slobozia, și-au format abilități de aplicare a metodelor și
tehnicilor de lucru eficiente în domeniul artelor și terapiei prin artă în cazul copiilor de vârstă
timpurie, inclusiv a celor cu cerințe educaționale
speciale. Oportunitatea le-a oferit-o modulul de
formare ”Arta și dezvoltarea copilului de vârstă
timpurie. Intervenția educațional – recuperatorie
prin intermediul art-terapiei”.
După formări, cadrele didactice și părinții din
cele două grădinițe și-au dat întâlnire la Ternovca,
pe data de 6 iunie...
Citiți continuare AICI.

Școala a trecut, au rămas emoțiile și cunoștințele
În fiecare an, o parte din copiii asistați de Echipa Mobilă a AO FCPS și părinții/însoțitorii
lor, beneficiază de școala de vară. În acest an, școala deja a luat sfârșit, iar participanții au
revenit la casele lor cu multe impresii plăcute și cu speranțe că cele văzute/învățate pe parcursul săptămânii le vor da forțe și le vor arăta căi să-și îmbunătățească măcar un pic viața de zi
cu zi.
În perioada 18 -23 iunie, 2018, 12
beneficiari ai serviciului Echipă Mobilă,
împreună cu însoțitorii care erau părinţi,
fraţi sau surori, în total 26 persoane, au
avut posibilitatea să se odihnească în
tabăra ”Cușmărica”, situată în inima
pădurii din satul Bălășești, comuna
Răculești, r. Criuleni.
După cum s-au obișnuit, paralel cu
odihna, copiii au învățat și comportamente în grup, cu semeni necunoscuți până atunci, au
lucrat împreună în ateliere, s-au jucat și s-au împrietenit. Părinţii au participat la ateliere de
lucru la care au comunicat cu diferiți specialiști. La prima întâlnire a venit medicul-pediatru, dna
Maria Moşneguţ, care, la solicitarea părinţilor, a pus în discuţie subiectul „Alimentaţia corectă a
copilului şi a celorlalți membri ai familiei”. La un alt atelier au fost binevenite, după cum au spus
părinții, dna Ludmila Brînză, șefă-adjunctă a DASPF Criuleni, care le-a vorbit despre servicii
sociale de care pot beneficia copiii cu dizabilităţi și familiile acestora și pe care statul le asigură.
Mai multe fotografii și detalii—AICI

Jurnaliști din media de top ne-au vizitat...
Pe 28 iunie, AO FCPS a găzduit un tur de presă în cadrul căruia a prezentat jurnaliştilor succesele şi provocările organizației în promovarea incluziunii sociale în raionul Criuleni.
În cadrul turului de presă, jurnaliștii au avut ocazia să cunoască
câteva istorii de succes despre beneficiarii asociației: Sergiu
Straistari, un tânăr cu dizabilități, utilizator de scaun rulant, din
s. Slobozia-Dușca, r. Criuleni, care grație suportului FCPS, a
reușit să dezvolte o afacere cu mașina de cusut adaptată la
necesitățile sale, confecționând obiecte din piele, huse pentru
mașini, pe care le comercializează la comandă. De asemenea,
jurnaliştii au discutat cu Vasilisa Ailenii, beneficiara Serviciului
Social ”Echipa Mobilă” – o fetiță de 7 ani din s. Zaicana, r.
Criuleni, care a suferit mai multe intervenții chirurgicale la coloană, având dificultăți de deplasare. Vasilisa va merge în acest
an la școală. Primii pași i-a făcut inclusiv grație asistenței
Echipei Mobile.
Turul de presă a fost organizat de PR-agency PARC Communications în cadrul Programului Parteneriate pentru o Societate Civilă Durabilă în Moldova (MPSCS), implementat de FHI 360 și susținut
de USAID Moldova.

Vedeți aici reportajele:
http://tv8.md/2018/06/28/video-dizabilitatea-nu-este-o-piedica-sergiu-straistari-din-criuleni-coase-huse-pentru-masini-si-calatoreste/
https://www.facebook.com/stirilectc/videos/2081510295397397/
http://www.realitatea.md/un-tanar-din-criuleni--aflat-in-scaun-rulant--a-reusit-sa-si-puna-pe-roate-o-mica-afacere--cu-ajutorul-unui-ong-local--video_79941.html
http://tv8.md/2018/07/02/video-lectie-de-viata-la-doar-sapte-ani-a-suferit-opt-interventii-chirurgicale-dar-este-energica-si-optimista/

Se vinde! Stare bună!
Dragi ONG-iști! Dați năvală! Oferta tare
bună, ușor negociabilă!
Detalii AICI:
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