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Stimaţi colegi, educatori, învăţători şi profesori!
În iureşul multicolor al toamnei avem prilejul să vă adresăm cele mai sincere
felicitări cu prilejul Zilei Profesorului. Sunteţi cea mai bună parte a umanităţii,
cei pe care discipolii vă asemuiesc cu lumina, căldura, speranţa, cu mama,
patria şi baştina. Fie că sunteţi începători sau aveţi zeci de ani de experienţă,
veniţi în faţa elevilor să vă faceţi datoria, pentru că vă îndeamnă mai mult dorinţa de a-i călăuzi,
dragul de ochii şi vocile copiilor, decât speranţa unor beneficii materiale fabuloase.
Noi, membrii AO FCPS, vă felicităm şi vă urăm sănătate şi împliniri profesionale, recunoştinţa societăţii şi a celor, cărora le-aţi dat aripi în anunite etape ale vieţii, pentru care aţi fost imboldul necesar
pentru
a
urca
scara
adevăratelor
valori
ale
umanităţii.
Să aveţi o sărbătoare pe potriva aşteptărilor!

În ajutor familiilor care au copii cu autism
Începând cu 14 august 2018, AO FCPS este parte a unui
proiect cu durata de patru ani, un proiect inedit, complex,
care, cu certitudine, va aduce schimbări în situația copiilor
cu tulburări din spectrul autist (TSA) și boli genetice rare,
dar și familiilor care îi educă.
Proiectul prevede activităţi care au scopul de a îmbunătăţi
situaţia copiilor cu autism şi va cuprinde multe domenii:
servicii de sănătate, diagnostic, evaluare, incluziunea în
învăţământ, dar şi cea socială, ateliere vocaţionale, cursuri şi
instruiri atât pentru părinţi, cât şi pentru terapeuţi. Activităţile
vor face parte din proiectul ”Ajutor pentru copiii cu tulburări
din spectrul autist și boli genetice rare” finanțat de către
Agenția Cehă pentru Dezvoltare și Cooperare prin AO ADRA
Cehia și implementat de AO ADRA Moldova în parteneriat cu AO SOS Autism.
Mai multe detalii despre proiect găsiţi AICI.

Ne promovăm pe noi şi comunitatea în care activăm!
Discipolii AO FCPS, care sunt parte a programului
Autoreprezentare şi suport în angajare, au participat la
târgul de artizanat din cadrul Festivalului Internaţional
de Folclor "Meşterul Manole".
Discipolii şi voluntarii organizaţiei au expus lucrări de
artizanat confecţionate manual, inclusiv în cadrul atelierului
creat de asociaţie şi dotat cu maşini de cusut, stofe, aţă, etc.
Asociaţia a expus lucrările beneficiarilor, iar aceştia au fost
bucuroşi să discute personal cu vizitatorii târgului, şi să le
propună să procure câte ceva din ceea ce le-a plăcut.
Voluntarii asociaţiei au pregătit şi dulciuri, iar banii adunaţi
din vânzarea lor au fost donaţi unei familii nevoiaşe din satul
Dubăsarii Vechi (detalii despre campanie – citiţi mai jos).

Vrem localităţi rurale mai accesibile!
Tinerii voluntari din satele Slobozia Dușca, Dubăsarii Vechi și Zăicana, r. Criuleni, comuna Coşniţa, r. Dubăsari, împreună cu expertul în acces Igor Meriacre, au învățat cum să evalueze spațiile publice privind accesibilitatea lor.
Pe 5 august, apoi pe 30 august 2018, voluntarii au
evaluat clădirile publice ale poştei, primăriilor,
oficiilor medicilor de familie, caselor de cultură,
gimnaziilor şi liceelor, urmând instrucțiunile
expertului de la AO ”Motivație” Igor Meriacre și
utilizând Ghidul în accesibilitate. Împreună cu
voluntarii au fost consultaţi și primarii satelor,
care au exprimat interes vădit pentru problema
accesului în localităţile pe care le gospodăresc.
Tinerii au făcut multe descoperiri și au privit cu
alți ochi spațiile publice, mai ales oficiile medicilor de familie. Ei au dat întrebări: de ce căile de
acces sunt inaccesibile pentru un bătrîn, pentru o
mamă cu copil în cărucior, pentru o persoană în scaun rulant, și cum au planificat constructorii rampele de acces….
(continuare în pag. 2).

care sunt fie periculoase pentru utilizatori, din cauza unghiului
inadmisibil de mare, sau cum au recepţionat lucrările
responsabilii de lucrări la Centrul Medicilor de Familie, care
foarte bine cunosc cu ce probleme se confruntă persoanele cu
mobilitatea redusă??!
Iar noi facem concluzii cum se cheltuie banii publici, cel puțin
privind ceea ce este, pentru pante de acces inutile și cum se
încalcă drepturile oamenilor - beneficiari ai serviciilor publice.
Activitatea din Coşniţa a avut loc cu suportul administrativ a
vicepreședintei r. Dubăsari, Maria Jîmbei.
Strategia locală de accesibilizare a spațiilor publice va fi elaborată
în mod participativ cu implicarea expertului Igor Meriacre, expert
„Motivaţie”, și asistența tehnică acordată de consiliie elevilor din
localităţile sus numite. Este primul pas, care va face posibil, ca serviciile publice să devină mai aproape de fiecare persoană,
şi
va
contribui
la
eliminarea
discriminării
pe
criteriul
inaccesibilității
spațiilor
publice.
Activităţile au fost realizate de către AO ”Femeia și Copilul – Protecție și Șprijin” în proiectul „Incluziunea şcolară şi
socială a copiilor cu dizabilităţi”, susţinut financiar de către IM „Swedish Development Partner”.
Mai multe fotografii vedeţi pe pagina de Facebook a asociaţiei.

Au tras linie şi au stabilit planuri de colaborare pe viitor
Marţi, 18 septembrie, la Holercani, în incinta grădiniţei „Albinuţa”, s-a desfăşurat evenimentul de totalizare a
proiectului „Educaţia şi recuperarea prin artă uneşte cele două maluri”.
La eveniment au participat educatori, părinţi şi conducerea celor
două grădiniţe implicate în proiect – grădiniţei din Holercani şi
grădiniţei din Ternovca, r. Slobozia, care a fost partenera
proiectului. Victoria Secu, coordonatoarea proiectului din partea
AO FCPS, a trecut în revistă cele mai importante activităţi din
proiect, a remarcat rezultatele acestuia, inclusiv dotarea
centrelor de artă din grădiniţa Holercani şi crearea şi dotarea
studioului artistic din grădiniţa de la Ternovca. Pe lîngă dotări,
angajaţii celor două grădiniţe şi părinţii copiilor care le
fregventează au avut parte de instruiri şi ateliere practice
comune, activităţi culturale comune, schimb de experienţă între pedagogi şi copii în cadrul vizitelor reciproce. Primarul s.
Holercani, Tudor Tanasev, a felicitat partenerii proiectului pentru reuşita acestuia şi şi-a exprimat încerderea, că cele două
echipe de cetăţeni din ambele sate vor continua să colaboreze. În contextul iniţiativelor cetăţeneşti, primarul a spus că şi-ar
dori să fie în sat organizaţii neguvernamentale, care ar facilita participarea oamenilor la viaţa satului altfel, decât o fac
administraţiile publice.
Detalii despre eveniment – aici:

O familie cu patru copii ne cere ajutorul!
În anul curent, AO FCPS a luat în echipă decizia de a acorda suport logistic, a lansa şi gestiona campania "Pune
umărul! Patru copii visează la o casă", în beneficiul familiei Orescu-Budjeti din satul Dubăsarii Vechi, r. Criuleni (în
fotografie).
Familia creşte patru copii minori, iar situaţia materială nu le permite săşi cumpere o casă, care să le aparţină cu drept de proprietate. În toată
perioada vieţii lor de familie, care durează peste 17 ani, familia a
schimbat nouă gazde. Tatăl celor patru copii, din cauza unor boli
cronice, poate aduce în casă doar câştiguri ocazionale. Mama este
angajată la o grădiniţă, într-o funcţie non-didactică, salariul pentru care
este foarte mic (detalii pe link).
Condiţiile actuale de trai ale familiei sunt precare, instabilitatea
domiciliului şi lipsa spaţiului locativ care să le aparţină afectează grav
climatul psihologic în familie, influenţează negativ şansele copiilor să
reuşească la învăţătură şi reduce substanţial din timpul părinţilor acordat educaţiei lor.
Pentru ca persoanele ce au posibilităţi să ajute să o poată face, AO FCPS a ajutat familia respectivă să deschidă un cont
bancar pe care să poată fi acumulate donaţii. Suma necesară pentru procurarea unei case este de 150 000 lei. O parte din
bani familia i-a adunat deja. Dacă aveti posibilitatea să donaţi, o puteţi face pe următorul cont bancar:
BC Moldova Agroindbank SA, cod IBAN MD97AG000000022593376770, beneficiar Orescu Anastasia.
Mulţumim celor care donează! Vorba populară spune, că de unde dai, se întoarce înzecit.

Atenţie! Sondaj! Vrem părerea D-voastră!
Stimaţi prieteni şi parteneri, pentru că Dvs sunteţi cei care aţi desemnat 2% din impozitul pe venit în favoarea AO
FCPS, avem nevoie de opinia Dvs, despre ce-am putea face cu banii obţinuţi. Vă propunem un scurt sondaj, şi vă
rugăm să lăsaţi un singur răspuns afirmativ. Clik pe link, vă ia un singur minut! Vă mulţumim că vă implicaţi!
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc-FcXUX4WzOLSGhnSzI2F-j274_hhtvfqxqLkk2w72-k10VA/viewform
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