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“Parteneriate pentru inclziune” a luat sfârşit. Iată ce rezultate a înregistrat 

La 29 noiembrie, AO “Femeia şi Copilul-Protecţie şi Sprijin” din Criuleni a organizat 

conferința de totalizare a proiectului ”Parteneriate pentru incluziune”, eveniment care a întrunit 

cca 170 de specialişti din domeniul învăţământului preşcolar, asistenţei sociale şi administraţiei 

publice locale.  

Victoria Secu, directoare executivă a AO “FCPS”, a prezentat 

rezultatele proiectului, care a pornit de la studierea provocărilor, 

şi anume: acces limitat la educaţia timpurie a copiilor cu cerinţe 

educaţionale speciale, inclusiv cu dizabilităţi; cadre didactice din 

grădiniţe întâmpinau dificultăţi în organizarea procesului educa-

tional incluziv; nivel scăzut de participare a părinţilor în educaţia 

şi recuperarea copilului cu dizabilităţi de vârstă timpurie; parten-

eriatul intersectorial în asigurarea incluziunii socio-educaţionale 

a copiilor de vârstă timpurie puţin eficient. 

Mai multe detalii despre eveniment citiţi pe http://ipn.md/ro/comunicate/7060. 

 

AO „FCPS” a făcut public raportul de monitorizare a 

educaţiei incluzive în două raioane 

Pe data de 20 decembrie, la Criuleni, s-a desfăşurat evenimen-

tul de comunicare publică a raportului privind rezultatele 

monitorizării educaţiei incluzive în raioanele Criuleni şi 

Dubăsari.  

Procesul de monitorizare a durat din februarie 2016 până în 

noiembrie 2017, şi a fost parte din activităţile proiectului 

„Incluziunea şcolară şi socială a copiilor cu dizabilităţi”, imple-

mentat de către AO „Femeia şi Copilul-Protecţie şi Sprijin”, cu 

suportul financiar al AO „IM Swedish Development Partner”.  

Raportul de monitorizare a fost prezentat de către Ina Cazacu, coordonatoare a programului  

„Educaţie Incluzivă” al AO „FCPS”, în prezenţa a peste 70 de manageri şcolari şi de grădiniţe din cele 

două raioane.  

Mai multe detalii citiţi AICI. 

Prezentarea pe marginea raportului Inei Cazacu o puteţi vedea integral AICI. 

 

 

Trofeul “Alexandra Grajdian”, înregistrat în Armorialul  

General al Republicii Moldova 

Comisia Naţională de Heraldică a adoptat, la 26 septembrie, 2017, decizia nr. 43-V.02 “Cu 

privire la înregistrarea Trofeului “Alexandra Grajdian” pentru curaj şi inovaţie în promovarea 

educaţiei incluzive”. 

Organizaţia care a solicitat instituirea acestui trofeu – Aso-

ciaţia Obştească “Alianţa ONG-urilor Active în Domeniul 

Protecţiei Sociale a Copilului şi Familiei”, a aprobat 

imaginea şi felul în care va fi executat la 7 septembrie, 

2017, în cadrul şedinţei Consiliului Coordonator al Aso-

ciaţiei, care întruneşte 86 de organizații neguvernamentale 

de pe întreg teritoriul Republicii Moldova, inclusiv din 

regiunea transnistreană. 

În prima zi a Forumului Cadrelor Didactice, care s-a des-

făşurat la Chişinău, Trofeul a fost înmânat în cadrul Galei Educației Incluzive Școlii primare – gradiniță 

nr. 120 din Chișinău.  Mențiuni speciale au primit alte şapte instituţii de învăţământ, din Chişinău,  

Gimnaziul Mănoilești (Ungheni),  Şcoala primară-grădiniţă „Alexandru Donici” (Cahul, Liceul Teoretic 

”Mihai Eminescu” (Strășeni, Instituția de educație timpurie nr. 5 ”Licurici” (Ialoveni). Printre nominanţi 

se numără şi Gimnaziul Izbiște (Criuleni), remarcat pentru activism în consolidarea parteneriatului co-

munitar și promovarea educației inclusive. 

Mariana Ianachevici, preşedinta APSCF, a fost cea care a înmânat trofeul, alături de membrii 

familiei Alexandrei Grajdian.  

Detalii AICI.  

 

http://ipn.md/ro/comunicate/7060
http://fcps.md/?p=2151
http://fcps.md/wp-content/uploads/2014/11/Monitorizare-Ina-Cazacu.pdf
http://fcps.md/?p=2117


Serviciul “Echipă Mobilă” – trei ani de activitate 
 

Pe data de 8 decembrie, la Criuleni, în sala de şedinţe a Centrului UNIT, s-a desfăşurat masa 

rotundă de totalizare a rezultatelor activităţii Serviciului „Echipă Mobilă”, care pe parcursul a trei 

ani se implică în viaţa beneficiarilor lor şi ale 

familiilor acestora.  

După cum ne-a informat Vera Stahi, coordonatoarea 

serviciului, care este un serviciu social prestat de 

către AO „FCPS”, în trei ani de activitate în formula 

actuală, serviciul a fost disponibil beneficiarilor din 

19 localităţi din cele 38, câte sunt în raionul Criuleni. 

Unii părinţi au spus că şi-ar dori ca asistenţa copiilor 

lor să dureze mai mult decât un an, alţii au spus că patru şedinţe pe lună cu kinetoterapeutul sunt puţine. 

Câţiva părinţi şi-au împărtăşit cu plăcere din amintirile şcolii de vară, din iunie, 2017. Unii spuneau că 

pentru prima dată în mulţi ani de când îşi îngrijesc copiii bolnavi s-au odihnit înafara casei, la o tabără de 

odihnă, timp în care au uitat de grijile cotidiene şi au dedicat copiilor lor mai multă atenţie. Unii dintre ei au 

mers la tabăra organizată de AO „FCPS” cu ambii copii, având parte astfel de o terapie de familie. 

Citiţi integral pe www.fcps.md. 

 

 

Am tras linie la Campania „Pune Umărul!” 

Pe 5 decembrie 2017 a avut loc şedinţa de totalizare a campaniei „Pune umărul! Lasă o altfel de 

urmă pe pământ!” lansată de AO „Femeia şi Copilul – Protecţie şi Sprijin” în luna iunie, 2017. 

Scopul campaniei a fost îmbunătăţirea condiţiilor de 

trai al familiei Petco în s. Măşcăuţi, în care locuieşte 

o persoană cu dizabilităţi de vedere, şi o minoră, 

elevă la un Colegiu din capitală. La şedinţă au 

participat consilierii locali, colectivul primăriei 

Maşcăuţi şi serviciilor sociale de nivel local şi 

raional, reprezentanta DASPF Margareta Saviţchi, 

Vasile – beneficiarul direct al campaniei, membrii AO FCPS, reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie şi 

poliţistul de sector. Şedinţa a fost deschisă cu salutul primarului localităţii, Valeriu Carţîn, care a menţionat 

implicarea în campanie a consiliului local şi angajaţilor primăriei fiecare pe dimensiunea sa, iar uneori – şi 

mai mult decât le stă în sarcinile de serviciu. 

Campania „Pune Umărul! Lasă o altfel de urmă pe pământ!” a avut o valoare de cca 82 088,73 lei. 

Aici se includ 26 910 lei achitaţi pentru lucrări efectuate de diferiţi meşteri, bani proveniţi din donaţiile 

persoanelor fizice şi alocările posibile din fondurile de rezervă a Consiliului Sătesc Maşcăuţi şi a Consiliului 

raional Criuleni şi de Fondul republican de susţinere socială a populaţiei; 37 812,75 lei –  valoarea 

materialelor de construcţie donate sau procurate. Valoarea lucrărilor efectuate de voluntari – 17 365,98 lei. 

Oricine doreşte să facă cunoştinţă cu materialele campaniei, se poate adresa la AO „FCPS”, pe str. Păcii, 43, 

or. Criuleni. 

Alte detalii - AICI.  

 

“Echipa Mobilă” Criuleni şi-a împărtăţit experienţa  

cu “OSORŢ” din Tiraspol 

Pe parcursul lunii decembrie, 2017, specialiştii  “Echipei Mobile” din Criuleni au întreprins 

câteva vizite la Asociaţia “ОСОРЦ” din Tiraspol.  

Asociaţia din Tiraspol este una dintre asociaţiile din stânga Nistrului, care 

au accesat proiecte de dezvoltare a Echipei Mobile pentru a spori 

integrarea în grădiniţe a copiilor cu CES.  

Echipa de la Criuleni, în componenţa Vera Stahi, Nina Ciubuc, Irina 

Andreev şi Zinaida Branici au relatat colegilor din Tiraspol despre etapele 

procesului de iniţiere a Echipei Mobile, începând cu formarea bazei de 

date, promovarea, pregătirea materialelor necesare, completarea 

registrelor.  

Echipa Mobilă din Tiraspol a întreprins o vizită de documentare la sediul 

Echipei Mobile din Criuleni în luna noiembrie.  

Ambele organizaţii speră, că vor avea o colaborare bună şi pe viitor, 

pentru a prelua reciproc şi a valorifica cele mai reuşite practici de lucru cu 

beneficiarii.  

 

 

Cercetăm opinia publică 

Pe parcursul lunilor noiembrie-ianuarie, în raioanele Criuleni şi Dubăsari se desfăşoară un 

sondaj sociologic, comandat de către AO “Femeia şi Copilul – Protecţie şi Sprijin”, din sursele 

proiectului “Maluri diferite-scopuri comune”, susţinut financiar de către USAID prin intermediul 

FHI 360, orientat spre dezvoltarea organizaţiilor societăţii civile din patru localităţi.  

Obiectivul studiului de opinie constă în determinarea percepției generale a cetățenilor privind 

mecanismul desemnării procentuale (atitudinea, gradul de deschidere, factorii de motivare pentru sprijinirea 

asociațiilor obștești/fundațiilor/instituțuiilor private/cultelor religioase; nivelul personal de implicare, bariere 

existente, eventuale așteptări pentru utilizarea banilor și raportarea acestora). Obiective specifice ale 

studiului de opinie sunt percepția cetățenilor din raioanele Criuleni și Dubăsari privind aplicarea 

mecanismului de desemnare procentuală.  

Pe baza rezultatelor studiului de opinie, FCPS va identifica punctele forte și necesitățile existente în 

 

http://fcps.md/?p=2140
http://fcps.md/?p=2127


funcționarea eficientă a mecanismului de desemnare procentuală, 

cunoașterea cărora va contribui la o conectare mai bună la cetățeni și la 

sporirea vizibilităţii organizației. În plus, vor fi conturați factorii 

motivaționali ce pot duce la selectarea unor metode mai eficiente de 

promovare a mecanismului de desemnare procentuală și de imagine a 

organizațiilor societății civile la nivel de comunități.  

În urma concursului de oferte, în calitate de persoană care va efectua 

cercetarea a fost desemnată Aliona Cristei (din stânga în imagine), 

crecetător superior în cadrul Institutului de Politici Publice din Chişinău.  

Cu detalii despre rezultatul cercetării vom reveni.  

Amintim că prin Hotărârea de Guvern Nr. 1286 din 30.11.2016 a fost aprobat Regulamentul cu 

privire la mecanismul desemnării procentuale, care stabileşte modul de desemnare a persoanelor fizice a 

unui cuantum procentual de 2% din suma impozitului pe venit calculat anual la buget către beneficiarii 

desemnării procentuale.AO „FCPS” a fost inclusă în lista beneficiarilor desemnării procentuale, şi a 

adunat suma de 30900 lei din desemnările cetăţenilor. 

 

Caravana de Crăciun a prilejuit emoţii pozitive în  

inimioarele a 80 de copii 

Tradiţional, la final de an, echipa AO „FCPS” şi cea a Serviciului social „Echipă Mobilă” a 

organizat Caravana de Crăciun, în cadrul căreia toţi beneficiarii au primit cadouri.  

 

50 de copii, asistaţi de Echipa Mobilă, au primit cadouri de la 

vechiul nostru partener, echipa ADRA Moldova. Un partener mai 

nou, Compania „Supraten” S.A., s-a alăturat cauzei noastre şi ne-a 

asigurat cu 30 de cadouri, pe care la fel, le-am distribuit 

beneficiarilor programului Autoreprezentare şi altor copii, care au 

fost incluşi în activităţile asociaţiei pe parcursul înregului an.  

Vă mulţumim, dragi parteneri, pentru că aţi avut încredere în noi 

şi aţi binevoit să completaţi desaga lui Moş Crăciun şi în 2017. Să 

aveţi un an nou cât mai bun, stimaţi parteneri, iar emoţiile pozitive pe care aţi reuşit să le provocaţi 

copiilor datorită darurilor Dvs, să vă înaripeze spre realizări remarcabile, pe care vi le doriţi mereu.  

Cu recunoştinţă, echipa AO „FCPS” 

Mai multe fotografii accesaţi pe pagina web www.fcps.md. 

 

 

 

AO „Femeia şi Copilul—Ptorecţie şi Sprijin”,  

Adresa: str. Păcii, 43, or. Criuleni, MD-4801.  

Tel.: 0248 21809. E-mail: office@fcps.md 

Web: www.fcps.md 
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