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Nici un copil lipsit de şansa de a fi inclus în instituţiile de învăţămînt şi societate

Prima placă comemorativă, inaugurată în Criuleni
Pe 22 aprilie, în ziua în care regretata Alexandra Grajdian ar fi împlinit
vârsta de 65 de ani, pe clădirea Centrului de zi şi plasament temporar pentru
persoane în etate şi cu dizabilităţi din
Criuleni a fost inaugurată placa
comemorativă care va înveşnici
memoria şi chipul acestei personalităţi
marcante în viaţa publică din or.
Criuleni. Din anul 2013, Centrul a fost
redenumit, prin decizia Consiliului
raional Criuleni, din „SOS - Sprijin,
Orientare, Schimbare” în Centrul
„Alexandra Grajdian”. La ceremonia
de inaugurare şi comemorare s-au adunat foştii şi actualii colegi şi parteneri
ai organizaţiei pe care a condus-o 13
ani, membrii familiei, beneficiarii şi
foarte mulţi din acei care şi-au găsit un
loc de muncă în instituţiile fondate
prin străduinţa sa, autorităţi publice
locale. Tatiana Neculai, directorul
Centrului „A. Grajdian”, a spus că ziua
este dedicată comemorării unui om cu
literă mare, care a fost un om ce toată
viaţa caută, găseşte, dar nu este mulţumit. Şi dna Alexandra Grajdian a
fost o asemenea persoană, care mereu

a căutat, a realizat, dar nu s-a mulţumit
de aceste realizării, fapt ce-i dădea puteri să cuteze.
Victoria Secu, directorul executiv al
Asociaţiei Obşteşti „Femeia şi CopilulProtecţie şi Sprijin”, a mulţuimit tuturor celor care au găsit timp să participe la eveniment, şi a vorbit despre
principalele repere din viaţa şi activitatea Alexandrei Grajdian. Până a devenit promotor şi unul dintre primii
fondatori ai mişcării ong-iste din raion,
a desfăşurat o vastă activitate pedagogică.

urmat-o cu multă verticalitate a ţinut
de promovarea în societate a unei mentalităţi noi, de crearea mediului de acceptare, a atitudinii tolerante şi implicare activă în viaţa persoanelor care
necesită sprijin. Împreună cu echipa
asociaţiei, a reuşit să implementeze
circa 50 proiecte sociale.

Din 2000 a pus bazele asociaţiei pe
care a condus-o 13 ani, şi de atunci
toate gândurile şi faptele i-au fost îndreptate spre promovarea drepturilor,
asigurarea şanselor de acces şi participare pentru persoanele defavorizate – copii şi tineri cu dizabilităţi şi
persoane în etate. Misiunea pe care a
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Prima placă comemorativă, inaugurată în Criuleni
Suma investiţiilor pentru raionul Criuleni în urma proiectelor a constituit peste 20 mln lei. A cincea parte (cca 20%) din
proiectele iniţiate şi implementate de către Asociaţie au fost
realizate în alte raioane ale ţării.
Este vorba de raioanele Dubăsari, Orhei, Edineţ, Leova şi
Ştefan-Vodă. În oraşul Criuleni a fost creată o reţea de servicii
sociale care a servit şi mai serveşte drept model şi mereu a fost
vizitată de foarte multe organizaţii din ţară şi de peste hotare.
Este vorba de Centrul de zi „Speranţa”, Centrul de Resurse
pentru Tineri „UNIT”, care a devenit între timp regional, Centrul de zi şi plasament temporar pentru persoane în etate, Serviciul de asistenţă psihopedagogică, Centre de resurse pentru
educaţia incluzivă în cadrul grădiniţei „Spicuşor” şi şcolii primare. Modelul serviciilor create a fost preluat de alte raioane şi
oraşe.
Grigore Savin, secretarul Consiliului raional Criuleni şi
membru al consiliului de administrare al asociaţiei, a spus :
„Am avut ocazia să merg peste hotare şi să aflu că în Lituania
sau România numele şi persoana ei era cunoscută drept
„Alexandra din Moldova”. Şi numele pe care l-a purtat semnifică apărătorul şi păzitorul oamenilor. Esenţa dumneaei a fost
aceasta. Nu a trăit pentru carieră, pentru nume, a avut un caracter destul de incomod pentru cei ce deţin puterea, dar a fost o
femeie verticală, care ştia că are dreptate, pentru că ea făcea
dreptate altora. Îmi pare foarte bine că am avut ocazia să
conlucrez cu ea, să pun efortul meu la planurile dumisale. Nu
am crezut că va pleca aşa devreme, mereu avea idei şi planuri,
va rămâne în memoria oamenilor care se folosesc de serviciile
create şi promovate de dna Alexandra Grajdian”.
Virginia Rusnac, director al Centrului Republican de Asistenţă Psihopedagogică, a vorbit despre dna Grajdian doar la
prezent pentru că dumisale refuză să se împace cu realitatea şi
să accepte că nu mai este printre cei vii Alexandra Grajdian.
“Este o doamnă de o curăţenie şi o verticalitate deosebită, a
ştiut cum să zică adevărul acolo unde a fost nevoie să ţină
poziţiile acestui adevăr, de o curăţenie sufletească şi abnegaţie
rar întâlnită, o doamnă pentru care a contat fiecare copil, fiecare tânăr, fiecare persoană în etate. Fiecare a fost o valoare
pentru ea. Prin serviciile pe care le-a creat va trăi şi va dăinui
printer noi. De la numele Centrului Republican de Asistenţă
Psihopedagogică şi Serviciilor de asistenţă psihopedagogică

din toată ţara vreau să vă mulţumesc tuturor celor care au contribuit la înveşnicirea unei realităţi istorice şi prin această placă
o aducem într-o istorie documentată” – a spus Virginia Rusnac.
Alexei Grajdian, fiul dnei Grajdian, a spus că toate realizările mamei sale s-au datorat caracterului de luptător, poate
de aceea şi-a pierdut atît de repede sănătatea. Ea a fost exemplu de cum trebuie de muncit, cum trebuie de comportat cu
oamenii. Pentru copii a fost exemplu în toate.
Andrei Gârleanu, director ADRA Moldova, a spus că a avut
onoarea s-o cunoască în ultimii ani de viaţă ai dumneaei şi a
văzut un om cu o verticalitate deosebită, foarte incomod, dar
care făcea lucruri după care o recunoşteau oamenii. „La astfel
de comemorări este bine să venim pentru că începem să ne
gândim altfel despre sensul vieţii noastre, că nu trebuie doar să
alergăm şi să trecem prin viaţă fără a lăsa urme. Doamna Alexandra a lăsat în urma sa o groază de lucruri bune şi haideţi să-i
urmăm exemplul” – a spus Gârleanu.
Olga Lîsenco, co-fondatoarea asociaţiei în anul 2000, şi-a
amintit despre primii paşi parcurşi împreună cu dna Grajdian
de la fondarea organizaţiei, cum au participat la consiliul primăriei şi au cerut un sediu pentru centrul “Speranţa”, cum au
făcut primul deviz de cheltuieli pentru Fondul de Investiţii Sociale, cum gestionau treburile asociaţiei în lipsa fondurilor materiale pentru acestea, cum au prezentat beneficiarii
“Speranţei” primul concert în cadrul primei mese rotunde pentru comunitate, dansând pentru oaspeţi în ciorapi găuriţi, şi unii
consilieri au aflat că sunt şi astfel de copii în comunitate, copii
care au nevoie de mai multă susţinere şi înţelegere…
Instalarea plăcii comemorative a fost posibilă graţie susţinerii financiare a Consiliului raional Criuleni. Primarul or.
Criuleni, Vitalie Onişciuc, a promis că va promova în consiliul
local decizia de a redenumi stradela Viilor în stradela
“Alexandra Grajdian”. “Omagiu unei mame” a adus Angela
Boşcanean, preşedintele Asociaţiei Obşteşti “Femeia şi Copilul
-Protecţie şi Sprijin”, Ana Zincov, directorul executiv al Asociaţiei persoanelor cu handicap fizic din s. Peresecina, raionul
Orhei.
Comemorarea a continuat cu un parastas ţinut de preotul
Vasile Pistrui, parohul bisericii din Criuleni, şi cu depunere de
flori la ultimul popas al Alexandrei Grajdian.
Svetlana Cernov, specialist în relaţii cu publicul, AO “FCPS”
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Evenimentul în imagini

Victoria Secu, director executiv al AO “FCPS”
Grigore Savin, secretarul Consiliului raional Criuleni,
membru al consiliului de administrare al AO “FCPS”
Tatiana Neculai, managerul Centrul de zi
şi plasament temporar “Alexandra Grajdian”

Andrei Gârleanu, director
ADRA Moldova

Vasile Pistrui,
parohul Bisericii din or. Criuleni
Virginia Rusnac, managerul Centrului
Republican de Asistenţă Psihopedagogică

Angela Boşcanean,
preşedintele AO “FCPS”
Olga Lîsenco,
Co-fondatorul asociatiei AO “FCPS”
Vitalie Onişciuc,
primarul or. Criuleni

Alexei Grajdian, fiul d-nei Al.
Grajdian

“Speranţa este puterea care dă încredere oricui să facă un pas şi să încerce”, se
auzea vocea d-nei Al.Grajdian de după fondalul filmuleţului prezentat.
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Teatrul Social in ospetie
la copiii din Liceul Teoretic Maşcăuţi
În ajunul sărbătorilor Pascale la Liceul Teoretic Maşcăuţi
a fost organizat Teatrul Social cu subiectul „Drepturi egale
la educaţie”. Activitate desfăşurată de Asociaţia Obştească
„ Femeia şi Copilul - Protecţie şi Sprijin” în cadrul
proiectului „Incluziunea socio-educaţională a copiilor cu
CES din raioanele Criuleni şi Dubăsari” cu suportul
financiar al SMC/Sida şi sau IM (SOIR Moldova).
Moderatorul Natalia Dimitraşco a ghidat activitatea de
la egal la egal şi a permis tuturor copiilor prezenţi să se
implice în activităţile practice comune şi de grup. Fiecare
studiu de caz prezentat cu multă măiestrie de tinerii actori
de la şcoala de Arte din or. Criuleni ilustra situaţii reale
din viaţa copiilor cu dizabilităţi şi cerinţe educaţionale
speciale, momente din viaţa şcolară, cotidiană şi de
interacţiune cu comunitatea. De asemenea, după
prezentare, în procesul de demascare, fiecare personaj a
fost abordat individual şi explicat cu ajutorul
facilitatorului.
Elevii spectatori şi cadrele didactice prezente şi-au
exprimat dorinţa de a practica aşa gen de activitate în
cadrul şcolii lor, la orele de clasă şi în activităţile
extraşcolare. Grupurile de elevi au indicat regulile de
comportament faţă de o persoană ce se confruntă cu o
oarecare problemă de ordin social, economic, sănătate şi
au analizat ce e bine şi ce e rău. În acelaşi context au fost
rostite cu voce tare drepturile fiecărui copil inclusiv şi
dreptul la educaţie în şcoala din comunitatea în care
locuieşte. Astfel, copiii cu cerinţe educaţionale speciale
din Liceul Maşcăuţi au primit o doză de curaj şi susţinere
din partea colegilor.
În final participanţii şi-au exprimat prin diverse mesaje
atitudinea vis-a-vis de importanţa desfăşurării teatrelor
sociale în şcoală: „Să continuaţi mai departe activitatea
teatrului social, că este foarte frumos şi util ceea ce
faceţi”, „Vă mulţumim, mai veniţi pe la noi, (pentru AO
FCPS Criuleni)”.
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SAP Orhei, în ospeţie la colegii din
Criuleni şi Dubăsari
La 29 aprilie 2014, specialiştii Serviciului de
Asistenţă Psihopedagogică (SAP) Orhei au întreprins o vizită de studiu la colegii lor, specialiştii
serviciilor similare din raionul Criuleni şi din
raionul Dubăsari.
Ana Ivanov, şefa SAP Orhei, însoţită de colegele
dumisale Galina Conica, pedagog învăţămînt primar, Diana Chicuş, psihopedagog, Daniela Pumnea, psiholog, au dorit să afle detalii despre activitatea specialiştilor din cele două raioane vecine.
În aceeaşi zi au fost vizitate Şcoala Primară Măşcăuţi şi Liceul Teoretic Doroţcaia, instituţii - pilot
în educaţia incluzivă, în care a fost implementat
modelul de incluziune promovat de către Asociaţia Obştească "Femeia şi Copilul-Protecţie şi
Sprijin" din Criuleni, susţinut financiar de către
donatori de peste hotare. În aceste două instituţii
specialiştii SAP Orhei au avut posibilitatea să se
documenteze detaliat despre activitatea Centrelor
de Resurse în Educaţia Incluzivă şi atelierelor de
terapie ocupaţională. În discuţii cu colegii au fost
abordate aspecte ale planificării zilnice, săptămînale lunare a cadrului didactic de sprijin şi
Comisiei multidisciplinare, planificarea procesului educaţional individualizat pentru copiii cu cerinţe educaţionale speciale. Ana Ivanov şi ceilalţi
specialişti de la SAP Orhei, au fost interesate de
cum se utilizează banii pe care şcolile le primesc
din fondul de dezinstituţionalizare (30 de mii pentru fiecare instituţie), cine şi cum realizează un
PEI, cum este combătută mentalitatea cadrelor didactice care mai întreabă uneori “dar ce am eu din
asta”, au văzut cum se face un dosar al copilului
asistat de cadrul didactic de sprijin, cum se face
evaluarea reuşitei copilului cu CES şi multe alte
aspecte. Interesul oaspeţilor a fost captat de cabi-

netele de terapie ocupaţională, destinate copiilor
cu afecţiuni ale motoricii fine a mîinilor, dar care,
realmente, s-au transformat în ateliere pe care le
fregventează şi copii cu CES, şi copii majoritari,
beneficial fiind evident pentru ambele categorii.
Activitatea a fost realizată în cadrul proiectului
"Capacitare şi diseminare în domeniul incluziunii
educaţionale", susţinut financiar de Fundaţia SOROS Moldova, Programul Sănătate Publică.
Svetlana Cernov,
specialist
în
relaţii cu publicul,
AO “FCPS”
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Ziua Uşilor
Deschise în Centrul de Resurse
pentru Educaţia Incluzivă din Liceul
Teoretic Mașcăuţi
Centrul de Resurse pentru Educația Incluzivă din Liceul Teoretic Mașcăuți și-a deschis larg ușile pentru 24 cadre
didactice, membrii comisiilor multidisciplinare intrașcolare, din 18 instituții de învățămînt din raionul Criuleni.
Această activitate a fost organizată de către A.O “Femeia și Copilul-Protecție și Sprijin” în colaborare cu Direcția
Educație Criuleni cu scopul de a disemina experiența în domeniul incluziunii educaționale a copiilor cu CES prin promovarea serviciile de suport, structurilor educaționale dezvoltate în acest context în instituția respectivă. Astfel, activitatea dată a reunit cadre didactice active în implementarea educației incluzive cu nivel de competență și experiență
diferită în domeniu.
Evenimentul a fost deschis de către Angela Carțin, managerul instituției gazde, care a venit cu o prezentare amplă
despre Liceul Teoretic Mașcăuți. La următoarea etapă participanții au fost familiarizați de către președintele comisiei
multidisciplinare intrașcolare, Maria Olaru, cu aspectele practice și metodice în planificarea activității comisiei și organizarea procesului educațional pentru copilul cu CES atît în sala de clasă cît și în Centru de Resurse pentru Educația
Incluzivă. În acest context în cadrul activității au fost abordate subiecte orientate spre: rolul și funcțiile comisiei multidisciplinare intrașcolare și a cadrului didactic de sprijin în organizarea procesului educațional incluziv. Participanții
au fost provocați la o dezbatere și au fost încurajați să comunice despre experiența lor la acest capitol. Discuțiile au
fost dirijate de către Ina Cazacu, coordonator educație incluzivă A.O “Femeia și Copilul-Protecție și Sprijin” și
specialiștii Serviciului de Asistență Psihopedagogică Criuleni, Mariana Mîțu, Natalia Cauia. Specialiștii au venit cu
suport informațional, ei au oferit repere metodologice în domeniu și au răspuns la întrebările participanților pentru a
concretiza abordarea corectă, individualizată a copilului cu CES în procesul educațional. Spre finalul activității gazdele au prezentat un model de activitate extrașcolară, dedicată sărbătorilor de paști, cu implicarea copiilor, inclusiv a
celor cu CES.
În opinia cadrelor didactice prezente la Ziua Ușilor Deschise este necesar, ca activități similare să fie organizate
periodic, deoarece pentru mulți dintre ei, educația incluzivă, abordarea individualizată a copiilor cu CES, este un
domeniu nou și ei au nevoie să acumuleze cît mai multă experiență pentru a răspunde cerințelor și necesităților tuturor
copiilor.
Activitatea a fost organizată și desfășurată în cadrul proiectului ”Incluziunea socio-educațională a copiilor cu
CES în raioanele Criuleni şi Dubăsari”, susţinut financiar de către SMC/Sida şi sau IM (SOIR Moldova).
Ina Cazacu, coordonator program “Educaţie incluzivă”
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Bicicleta nouă a lui Gabriel
În dimineaţa zilei de 1 mai Gabriel Savin din Oxentea,
raionul Dubăsari, s-a trezit înaintea deşteptătorului şi fără
ajutorul mamei, cum era obişnuit. Pe 1 mai Gabriel şi mama
lui, Angela, au fost invitaţi să vină la Chişinău să-şi aleagă o
bicicletă potrivită pentru statura lui. Ruta porneşte de la Oxentea la 6.30, iar Gabriel, a fost responsabil să nu întîrzie,
pentru că, în ajun, anunţase toate rudele şi educatoarele de la
Centrul de zi “Armonie”, unde îşi petrece timpul liber de
orele de la şcoală, că mîine se duce la Chişinău şi neapărat va
alege o bicicletă roşie.
Ajuns la magazin, Gabriel îndată şi-a îndreptat privirea
spre bicicleta mult dorită. Trebuie să remarcăm, că Gabriel
este elev în clasa a III-a la gimnaziul din localitatea sa de
baştină. Primii paşi i-a făcut după ce a împlinit vârsta de 4
ani, graţie implicării Echipei Mobile a Asociaţiei “Femeia şi
Copilul-Protecţie şi Sprijin” din Criuleni. Părinţii au adaptat
casa la necesităţile lui Gabriel, instalînd corlate, pentru ca el
să se poată deplasa independent prin casă. Au urmat şi cîteva
intervenţii chirurgicale. Cu timpul, Gabriel a devenit şi mai
independent, vorbeşte lejer, studiază programul şcolar alături
de semenii săi şi este mîndru că învaţă cu două verişoare în
aceeaşi clasă. Mama lui şi bunelul Nicolae îl ajută să trecă
peste multe greutăţi, dar ca să nu întîrzie la lecţii Gabriel
mergea cu o bicicletă, care, între timp, s-a făcut mică pentru
el şi s-a şi defectat pe de-asupra.

Procurarea biciletei pentru Gabriel a fost posibilă graţie unei campanii de fundraizing, la care şiau adus aportul AO "FCPS", absolvenţii programelor IREX, prin intermediul Nataliei
Dubencu, şi voluntarii Centrului Media pentru Tineri
din Chişinău, ghidaţi de Veronica Chicu-Boboc.
Gabriel este al treilea copil ajutat în urma acestei
campanii. Până la el, un băieţel din Criuleni a fost
ajutat să-şi îmbunătăţească calitatea auzului graţie
unui aparat auditiv performant, iar o tânără din s.
Izbişte, Criuleni, dependentă de scaunul cu rotile, şia văzut visul împlinit de a avea o maşină de cusut
performantă dirijată manual.
În imagini: Gabriel, la Chişinău, după bicicletă. 1 mai
2014.

Buletin realizat de Larisa Moscalenco,
coordonator program “Advocacy” .
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