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Evenimentele din martie-aprilie, 2018 

Proiectul "Maluri diferite - scopuri comune" s-a încheiat.  

Aflați rezultatele acestuia! 

Pe 27 martie, AO FCPS a organizat la Criuleni evenimentul de totalizare a proiectului "Maluri 

diferite - scopuri comune", finanțat de către Agenția SUA pentru Dezvoltare Internațională (USAID) 

în cadrul Programului "Parteneriate pentru o Societate Civilă Durabilă în Moldova" implementat de 

FHI360.  

Proiectul a durat trei ani și opt luni și s-a axat pe 

dezvoltarea politicilor și procedurilor interne ale 

FCPS, iar organizația a împărtășit cele mai bune 

practici cu alte organizații ale societății civile (OSC). 

Un alt obiectiv a fost consolidarea capacităților 

organizatorice ale patru organizații ale societății 

civile, din patru localități de pe ambele maluri ale 

Nistrului, activitatea cărora ține de promovarea 

drepturilor persoanelor defavorizate. Aceste 

organizații au beneficiat de expertiza și experiența 

FCPS de implicare  în luarea deciziilor la nivel local 

și în procesul de monitorizare a respectării drepturilor persoanelor cu dizabilități, și au fost încurajate 

să se implice.  

Continuare citiți AICI.  

AO ”Dorința” din Călărași va dezvolta serviciul echipă mobilă 

Pe data de 26 martie 2018, FCPS a primit vizita colegilor de la AO "Dorința" din or. Călărași.  
Scopul vizitei lor a fost să se familiarizeze cu etapele de dezvoltare a Serviciului social ”Echipă Mobilă”, pe 
care îl prestează FCPS și care acum doi ani a fost 
acreditat de către Consiliul Național de Acreditare a 
Prestatorilor de Servicii Sociale. Astfel, specialiștii 
noștri au relatat colegilor din Călărași ce a fost 
realizat, de la idee până la acreditarea serviciului, 
inclusiv despre echipa de specialiști și rolurile pe 
care le au, cum selectează beneficiarii, în ce mod 
colaborează cu APL și Direcția Asistență Socială și 
Protecție a Familiei și cu actorii comunitari relevanți 
în sprijinul familiilor care educă copii cu dizabilități. 
După discuții interactive, colegii de la AO "Dorința" 
au vizitat Centrul de zi "Speranța" din or. Criuleni, 
creat cu suportul FCPS, pentru a face schimb de 
experiență și a vedea activități practice, care sunt similare cu acelea prestate de către Serviciul Echipă 
Mobilă a FCPS la domiciliul beneficiarilor din alte localități ale raionului Criuleni, în cadrul programului 
”Servicii de suport”.  
La moment, SEM Criuleni  este finanțat de către IM Swedish Development Partner, și cofinanțat de către 
Consiliul raional Criuleni.  

Cum să lucreze mai eficient, au discutat cadrele didactice  

de sprijin din r. Criuleni 

Pe data de 29 martie, în incintra Centrului „Universul Tinerilor UNIT” din Criuleni, 24 de cadre di-

dactice de sprijin (CDS) din raionul Criuleni au participat la o platforma de discuţii cu genericul 

„Necesităţile cadrelor didactice de sprijin în implementarea educaţiei incluzive”.  

 

Activitatea a fost realizată şi moderată de către Ina Cazacu, coordonatoare de program Educaţie Incluzi-

vă în AO FCPS, în colaborare cu Serviciul de Asistenţă Psihopedagogică al DE Criuleni, şefă Elvira Bulgac. 

Specialiştii AO FCPS au aplicat cadrelor didactice de sprijin  un chestionar de evaluare a necesităţilor 

care a contribuit la autoevaluare lor prin prisma 

resurselor necesare pentru exercitarea profesiei. 

Pe marginea chestionarelor va fi elaborat un 

raport care va fi comunicat  Direcţiei Educaţie  în 

scopul identificării strategiiilor şi modalităţilor 

eficiente pentru activitatea CDS. 

 

Continuare citiți AICI. 
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Cadrele didactice din r. Dubăsari au făcut schimb de opinii  

La 4 aprilie, 22 persoane, cadre didactice de sprijin (CDS) și reprezentanți ai comisiilor multidisciplinare 

intrașcolare (CMI) din raionul Dubăsari s-au întrunit la platforma de discuții cu subiectul ”Necesitățile 

cadrului didactic de sprijin în implementarea educației incluzive”.  

Activitatea a fost realizată la inițiativa AO FCPS în parteneriat cu Serviciul de Asistență Psihopedagogică 

Dubăsari. În cadrul discuțiilor, 

cadrele didactice de sprijin și 

reprezentanții CMI au fost provocați 

să realizeze o autoevaluare 

minuțioasă a eficienței activității lor, 

în dependență de resursele 

existente în școală (timp, resurse 

materiale, umane, etc).  

În acest sens, cadrele didactice din 

raionul Dubăsari au comunicat 

necesitățile existente în școală 

privind incluziunea copiilor cu nevoi 

speciale. Printre cele mai stringente necesități participanții au menționat birotică, materiale și jocuri 

didactice, cărți și caiete de sarcini pentru lucru cu copii în centrele de resurse; calculatoare cu acces la 

internet, programe educaționale pentru copii-softuri, în unele cazuri mobilier și echipament adaptat pentru 

asistența copiilor cu paralizie cerebrală infantilă, psiholog și logoped.  

Activitatea a fost parte a Proiectului „Incluziunea Şcolară şi Socială a copiilor cu dizabilități din r-le 

Criuleni şi Dubăsari”, implementat de AO FCPS, cu suportul financiar al IM Swedish Development Partner.  

 

Arta nu cunoaște hotare, însă are puterea de a dezvolta copilul 

Două ateliere de lucru au fost organizate pe ambele maluri ale râului Nistru pentru cadrele didactice 
și părinți în scopul cunoașterii bunelor practici în educația artistică a copiilor de vârstă timpurie. 

 În data de 28 martie și 03 aprilie 2018, atelierele de lucru au fost desfășurate în grădinița ”Albinuța” 
din s. Holercani, raionul Dubăsari și, respectiv, grădinița ”Scazka” din s. Ternovca, raionul Slobozia. 

Activitățile au întrunit peste 50 de persoane, dintre 
care educatori, părinți, reprezentanți ai autorităților 
publice locale, școlilor, societății civile din comunitate, și 
au pus accent pe două aspecte de bază: 

1. a) schimbul de experiență în amenajarea și 
dotarea centrelor de artă (Holercani) și Studioului de artă 
(Ternovca), precum și a activităților practice ce pot fi 
realizate în cadrul acestora; 

2. b) elaborarea unui plan comun de activități  
pentru cele două grădinițe beneficiare, pe un termen 
mediu de 3 ani. 

Dinamismul lucrului în grup și a produselor elaborate 
a facilitat schimbul de experiențe, fiind completat și de programul artistic prezentat de copiii ce 
frecventează grădinița din Ternovca. 

Irina Șeptelici, directoarea grădiniței din s. Holercani a menționat că proiectul, pe lângă faptul că 
îmbunătățește baza tehnico-materială a instituțiilor, contribuie la valorificarea experiențelor comune, 
îmbogățirea lor atât în cazul cadrelor didactice, cât și a părinților.  

Continuare citiți AICI. 

 

Prima încercare de selectare a deșeurilor în Criuleni! 

Primele zece containere pentru plastic uzat au ajuns la Criuleni și urmează a fi instalate până la finele 
lunii mai.  

Este și rezultatul parteneriatului dintre FCPS și Primăria Criuleni, iar scopul colaborării constă în 
punerea bazelor unui mecanism de selectare a deșeurilor, și atragerea cetățenilor în procesul de selectare 
care va fi dezvoltat în următorii ani, ca  unul necesar și dictat de realitățile contemporane.   
Calitatea mediului afectează tot 
mai mult locuitorii Terrei. Savanții 
înclină spre poluarea excesivă a 
mediului ambiant, ca și una dintre 
cauzele esențiale ale apariției 
dizabilităților la oameni.  

Primele containere vor fi 
instalate în vecinătatea 
platformelor de colectare a 
gunoiului de pe lângă blocurile 
locative supraetajate, deoarece 
aici oamenii locuiesc mai compact, 
în număr mare.  

Instalarea va fi 
responsabilitatea ÎM 
”Comunservice” Criuleni, din banii 
alocați de către consiliul local.  Containerele au fost confecționate din sursele proiectului ”Incluziunea 
școlară și socială a copiilor cu dizabilități”, realizat de către AO FCPS cu suportul financiar al IM Swedish 
Development Partner. La următoarele etape vom depune eforturi să extindem proiectul în celelalte 
sectoare ale orașului și în satele Ohrincea și Zolonceni.  

E timpul să Punem Umărul pentru curățenia mediului în care trăim! Implicați-vă! 
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Cum este percepută FCPS de către comunitate 

Pe data de 19 aprilie, AO FCPS a organizat un focus-grup la care a invitat membrii comunității de 
reședință la o discuție despre nivelul de implicare și participare a comunității în planificarea, 
implementarea și evaluarea proiectelor organizațiilor societății civile (OSC-urilor). 

Produsul focus-grupului a fost fișa de evaluare a 
comunității, care este un instrument participativ și o 
metodă de colectare a opiniei, necesare pentru analiza 
ulterioară a activității asociației, și un instrument ce 
permite dialogul reciproc între comunitate și organizație 
și care poate fi urmat de o monitorizare comună. 
     La discuții au participat specialiști din Primăria Criuleni, 
funcționari din Inspecția Ecologică, profesori și elevi de la 
două școli, specialiști de tineret, membrii echipei FCPS, în 
total, patru bărbați și opt femei. Atelierul a fost moderat 
de către Olga Lîsenco, coordonatoare program advocacy, 
asistenjța tehnică fiind asigurată de către Rodica Jardan, 

coordonatoare de program în FHI360. Participanții la discuții au avut de răspuns la întrebări, precum ce 
cunosc despre aria de acțiune a organizației, despre care este rolul OSC-ului, despre cât de bine înțelege 
comunitatea rolul asociației, esența proiectelor pe care le desfășoară și ce schimbări se produc în 
comunitate în urma activității organizației. 

Continuare citiți aici.  

Autoreprezentanții au început activități noi 
 

Conform planului de activitate a programului Autoreprezentare și suport în angajare pentru 
anul 2018, în acest an grupul de autoreprezentanți dezvoltat de către AO FCPS constituie 12 
persoane (7 fete și 5 băieți), doi dintre care sunt autoreprezentanți noi – Vasile, Dorina.  

Ala Ianenco, coordonatoarea programului, subliniază că în 
anul curent asociația va avea un obiectiv orientat anume 
spre angajare, o parte dintre persoane fiind posibil de 
angajat în procesul de colectare selectivă a gunoiului (cel 
puțin trei tineri), care timp de trei luni vor monitoriza  
criulenenii dacă respectă cerințele selectării. Trei 
persoane din grup au trecut evaluarea și se pregătesc să 
efectueze lucrul dat. Ei vor oferi, totodată, consultanță 
orășenilor, despre ce fel de plastic e permis să fie pus în 
containerele instalate.  
Macar a mai învățat o meserie – de cosaș de iarbă (foto 

de sus). Tânărul a învățat să mânuiască o cositoare de iarbă pusă în funcțiune de către un motor cu 
benzină. Deja este solicitat de criuleneni, dar a încheiat și un contract de prestări servicii, începând cu 
4 mai, pe o perioadă de o lună de zile cu întreprinderea municipală, care îi va oferi un sector de care 
el să aibă grijă să-l cosească și să grebleze iarba cosită.  

Dumitru, autoreprezentant cu deficiențe de vedere, a obținut, prin intermediul AOFM, o 
diplomă de bucătar de categoria a III, și acum se află în stagiere la un restaurant din localitate.  

Eleonora, Eugenia, Dorina și Daria au o nouă specialistă în angajare – dna Maria, rolul căreia va 
fi impulsionarea interesului și activităților Eugeniei, Dorinei și Eleonorei față de lucrul manual și lucrul 
cu mașina de cusut, ghidarea spre noi idei a autoreprezentantei Daria. Doamna Maria le va organiza 
atelierul în așa fel, ca fetele să deprindă ce înseamnă un atelier de producere, o linie tehnologică, 
cum se lucrează în echipă asupra unui obiect/lucru. Pentru asta, FCPS a achiziționat, din sursele 
proiectului, o mașină de cusut și alte câteva utilaje necesare pentru finisarea și ornamentarea 
lucrărilor. În același timp, lucrul în atelier va spori capacitatea tinerilor implicați de a veni la timp la 
lucru, de a lucra un anumit număr de ore, în dependență de posibilitățile fiziologice și posibilitățile 
fizice, de a îndeplini un anumit volum de lucru, etc. Dorina va fi, totodată, și stagiară în AO FCPS, 
pentru că ea este elevă la Școala Profesională și are un program de practică de producere, iar 
atelierul va fi locul potrivit pentru dânsa.  

Constantin și Svetlana, angajați anul trecut, reușesc să mențină până în prezent durabilitatea 
serviciilor lor. Constantin este angajat a șasea lună la un supermarchet, iar Svetlana continuă să 
presteze servicii pe bază de patentă, deja 10 luni, iar de patru luni învață să-și gestioneze singură 
treburile (achiziția de materiale necesare, operațiunile bancare, etc.).  

Sergiu, căruia AO FCPS i-a procurat un 
an în urmă o mașină de cusut obiecte 
din piele, este mulțumit și la fel, 
îndeplinește suficiente comenzi. 
Sergiu se descursă de minune 
confecționând huse pentru 
automobile din piele artificială, iar din 
resturile rămase confecționează 
portmonee și alte lucruri mărunte.  
Programul Autoreprezentare și suport în 
angajare face parte din proiectul 
”Incluziunea școlară și socială a copiilor cu 
dizabilități din r. Criuleni”, susținut 
financiar de către AO IM Swedish 
Development Partner.  

http://fcps.md/?p=2258

