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...Am împlinit 15 ani! 

      La 31 martie, 2015, Asociaţia Obştească “Femeia şi Copilul-

Protecţie şi Sprijin” din Criuleni şi-a invitat partenerii, benefici-

arii şi prietenii pentru a marca aniversarea a 15 de când şi-a 

început  activitatea.  

     Unite în jurul unei idei nobile – cea de a oferi sprijin şi acces la 

servicii sociale grupurilor de persoane devaforizate, în special, 

copiilor, Alexandra Grajdian, Olga Lîsenco, Ariadna Sînchetru şi 

Natalia Rotari au fondat asociaţia cu denumirea ei actuală. Asociaţia 

constituită pe idée, a avut mereu parte de echipă competentă, de 

colaboratori instruiţi, care au ştiut să-şi facă munca cu mult suflet, 

cu drag pentru copii, pentru tinerii şi bătrânii defavorizaţi.  

    Victoria Secu, director executiv al asociaţiei, salutând oaspeţii, a 

spus că 13 ani de experienţă a dedicat muncii în asociaţie, şi mereu a 

crezut că oamenii sunt cheia succesului, la fel şi partenerii care au 

avut încredere în echipă şi împreună cu care au reuşit constituirea, 

pilotarea, dezvoltarea şi extinderea numeroaselor servicii, care stau 

azi la dispoziţia copiilor şi tinerilor din opt raioane ale republicii.  

Pe parcursul a 15 ani, Asociaţia “Femeia şi Copilul-Protecţie şi 

Sprijin” a muncit asupra unui număr de peste 45 de proiecte sociale 

comunitare, în rezultatul cărora au apărut următoarele servicii de 

suport pentru copii, tineri persoane în etate. 

În urma activității aniversare, partenerii ne-au scris mesaje de 

felicitare și încurajare.  

      Vocea partenerilor:                 

«Activitatea dvs ne inspiră să facem lucruri frumoase acolo unde 

suntem, cu ceea ce avem, în mărimea competențelor pe care le 

deținem. La mai mult și la mai mare! Mulțumim! N. Lubaș .»  

 

«Datorită dvs cred în forțele proprii, am încredere în mine, știu să 

mă ridic cînd mi-e greu. Pot să-mi apăr copiii. Cu respect, Tatiana 

Grigoraș .»  

 

«N. Iorga spunea, că cea mai mare minune e să crezi că poți face 

una. Restul e foarte ușor. Voi sunteți minunea, echipa FCPS. Faceți 
din meseria Dvs o pasiune, iar marile pasiuni sunt rare, ca și 

capodoperele. Mult noroc». Echipa «Armonie», Oxentea.  

 

«Ne bucurăm că am avut 

onoarea să vă 

cunoaștem. Vă urăm 

succese, realizări 

frumoase, sănătate, 

prosperitate și noroc. La 

mulți ani!» SAP 

Dubăsari.  

 

 
 V.Secu, director executiv 
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15 ani în cifre 

8 servicii de suport create pentru persoanele defavorizate şi cu 

dizabilităţi (copii, tineri, persoane în etate);  

 

Cca 660 de beneficiari accesează anual serviciile de suport; 

 

85 de locuri de muncă create; 

 

5 instituţii de învăţământ din raioanele Criuleni, Dubăsari şi Orhei 

pilotează modelul de educaţie incluzivă; 

 

10 centre de resurse pentru educaţia incluzivă; 

 

2 ateliere de terapie ocupaţională în instituţiile de învăţământ; 

 

2200 cadre didactice capacitate în domeniul educaţiei incluzive; 

 

520 de copii cu CES sunt educaţi alături de semenii lor în grădiniţe 

şi şcoli; 

 

6 instituţii de învăţământ au acces adaptat în plan extern şi intern; 

 

4 lucrări de suport metodologic destinate cadrelor didactice, 

specialiştilor şi părinţilor; 

 

5 microbuze pentru transportarea copiilor cu dizabilităţi la 

grădiniţă; 

 

1326 părinţi instruiţi să-şi ajute copiii lor; 

 

1170 de familii vulnerabile ajutate material (pachete alimentare, 

produse igienice, medicamente, îmbrăcăminte, încălţăminte);  

 

300 de copii împreună cu părinţii au beneficiat de odihnă şi servicii 

de reabilitare în cadrul taberelor de vară;  

 

120 de familii au devenit active în revendicarea drepturilor copiilor 

cu dizabilităţi. 

Realizările: 

2000-Centrul de zi pentru copii cu dizabilități ”Speranța”; 

2006 – Centrul de Resurse pentru Tineri ”UNIT” din Criuleni; 

2006 – Centrul de plasament temporar perntru persoane în etate 

”Alexandra Grajdian”; 

2008 – Serviciul Echipa Mobilă pentru persoane cu dizabilități; 

2009 – Centrul de Resurse pentru Educația Incluzivă în grădinița 

”Spicușor”, or. Criuleni; 

2009-2011 – Centrul de Resurse pentru Educația Incluzivă în 

grădinița ”Curcubeu”, 

or. Orhei; 

2009 – Ateliere de tera-

pie ocupațională (L.T 

Doroțcaia, Dubăsari; Ș.P. Mășcăuți, r-l Criuleni); 

2010 – Serviciul de Asistență Psihopedagogică (creare şi pilotare); 

2010 – Centrul de Resurse pentru Educația Incluzivă în Ș.P 

Mașcăuți; 

2012 – Centrul de Resurse pentru Educația Incluzivă în L.T 

Doroțcaia; 

2010 – Centrul comunitar de suport ”Armonie”, Oxentea, Dubăsari 

2010 – Centrul comunitar de suport ”Empatie”, Dubăsarii Vechi, 

Criuleni; 

2011 – Centrul comunitar de suport ”Încredere”, com. Hrușova, 

Criuleni; 

2012 – Centrul de Resurse pentru Educația Incluzivă în Ș.P. Criuleni, 

2012 – Centrul de Resurse pentru Educația Incluzivă în gim. Hîrtopul 

Mare, Criuleni; 

2012 – Centrul de Resurse pentru Educația Incluzivă în L.T Cocieri, 

Dubăsari; 

2013 – Centrul de Resurse pentru Educația Incluzivă în grădinița 

”Foișor”, or. Edineț, 

2013 – Centrul de Resurse pentru Educația Incluzivă în 

grădinița”Albinuța”, or. Leova, 

2013 – Centrul de Resurse pentru Educația Incluzivă în grădinița     

”Andrieș”, or. Ceadîr-Lunga, 

2014 – Centrul de Resurse pentru Educația Incluzivă în grădinița 

”Alionușca”, or. Ștefan Vodă, 

2014 – Centrul de Resurse pentru Educația Incluzivă în grădinița 

”Poveste”, or. Nisporeni. 

Echipa AO FCPS( foto jos dreapta): 
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  Serviciul Echipă Mobilă în acţiune 

 

Recent, Centrul de 

Resurse pentru 

Educația Incluzivă din 

Liceul Teoretic 

Cruglic a fost gazda 

unui atelier de lucru 

cu participarea 

specialiştilor din 

localităţile Răculeşti, 

Slobozia Duşca, 

Izbişte, Hîrtopul 

Mare, Ohrincea, 

Cruglic. Au participat 

asistenţi sociali, 

asistenţi personali, cadre didactice de sprijin, educatori din grădiniţe, 

întruniți de către echipa Serviciului Social Echipa Mobilă. Atelierul de 

lucru a avut scopul de a aduce la cunoștința celor prezenți informația 

despre serviciile oferite copiilor cu dizabilităţi de către specialiştii Echipei 

Mobile. Lucrul în grupuri a fost organizat în așa fel, încât asistenţii sociali 

și cu cei personali, educatorii și cadrele didactice de sprijin au avut 

posibilitatea să identifice dificultăţile cu care se confruntă familia ce are 

copil cu dizabilitate. 

De asemenea au fost 

identificate 

problemele, care pot 

fi soluționate prin 

implicarea serviciilor 

existente la nivel 

local şi raional. 

Fiecare participant a 

beneficat de 

materiale 

informative în 

mapele distribuite, 

astfel că vor putea 

reveni la ele oricînd, 

actulizînd cunoştinţelor obţinute în cadrul atelierului de lucru. Specialiștii 

instruiți, împreună cu membrii familiei copilului sau persoanei cu 

dizabilități, dar și cu familia lărgită, vor ști să găsească răspuns la 

întrebările 

abordate de 

părinţi. 

 

 
 

Ecaterina 

Coica,  

cadru didactic 

de sprijin  

în CREI,  

LT Cruglic 

 

      

      La 27  martie, în cadrul săptămînii de 

promovare a Uniunii Europene, Ș coala Primară 

Mașcăuți și-a deschis larg ușile pentru toți 
locuitorii din comunitate, organizînd o zi de 

sărbătoare încununată  cu bună dispoziție.  

      În cadrul Zilei Ușilor Deschise s-a desfășurat 

sărbătoarea cu genericul ”Europa în școala mea”, 

elevii, cadrele didactice, părinții au dat dovadă de 

solidaritate și au promovat drepturile copilului prin 

prisma misiunii și valorilor Uniunii Europene. Cu 

acest prilej, managerul școlii, Larisa Florescu, a 

deschis sărbătoarea cu deviza Uniunii Europene 

”Uniți prin diversitate”. Dumneaei a prezentat 

instituția de învățămînt, serviciile de suport 

dezvoltate (centrul de resurse, atelierul de terapie 

ocupațională, serviciul cadrului didactic de sprijin) 

care oferă oportunități tuturor copiilor de a se 

implica activ în procesul educațional.  

     Cu prilejul sărbătorii școala a organizat un șir de 

activități de informare și sensibilizare privind 

drepturile copilului: atelier de lucru cu părinții 
despre respectarea dreptului la educație a copilului, 

expoziția lucrarilor (postere, colaje) despre valorile 

Uniunii Europene, expoziția cu vînzare a bucătelor 

specifice popoarelor europene, în cadrul căreia 

copiii au colectat bani pentru susținerea copiilor cu 

cerințe educaționale speciale. 

     În cadrul acestei sărbători au fost prezenți 
diverși actori comunitari responsabili de educația, 

sănătatea, și protecția copilului: reprezentanți APL, 

asistentul social, cadre didactice din grădiniță, liceul 

din localitate, asistentul medical, părinți. 
       Activitatea a fost realizată în cadrul 

proiectului ”Incluziunea școlară și socială a 

copiilor cu dizabilități”, susținut financiar de către  

SMC/Sida și IM (SOIR Moldova).  

 

 

Urmăriți noutățile asociației pe pagina web:  

www.fcps.md 

Drepturi egale, oportunități egale  



 

 4 

     În luna martie, A.O.”Femeia şi Copilul –Protecţie şi Sprijin”, a 

organizat un atelier de lucru pentru părinţii copiilor cu dizabilităţi 

din r-ul Criuleni, în cadrul căruia părinții au beneficiat de consultanţă 

juridică privind respectarea şi revendicarea drepturilor. În calitate de 

experți au fost invitați juriștii Aliona ș i Vladimit Țurcan, specialiști în 

domeniul drepturilor omului. 

 

Necesitatea acestei 

activităţi a fost 

argumentată prin 

multitudinea de 

probleme cu care 

se confruntă părin-

ţii copiilor cu 

dizabilități sau 

cerințe 

educaționale spe-

ciale în procesul 

de creştere şi edu-

care a propriilor 

copii. Părinții au fost interesați de accesul la servicii medicale şi asistenţă 

socială, accesul fizic la serviciile publice, incluziunea în şcoală şi so-

cietate, angajarea în cîmpul muncii, etc.  Părinții au adresat deschis între-

bările juristului și au primit răspuns argumentat pe articolele din legile 

care granatează drepturile copiilor, dar și explicaţii concrete cum se poate 

de procedat în cazul concret relatat de părinte. 

Unul din obiectivele de bază ale activităţii a fost sporirea implicării fami-

liei în rezolvarea problemelor copiilor cu dizabilități prin capacitarea lor în 

domeniul revendicării drepturilor propriilor copii. Astfel juristul i-a famil-

iarizat cu legislaţia în vigoare, cu proceduri şi modalităţi de rezolvare a 

cazurilor concrete, în cazul în care le sunt încălcate sau nu li se respectă 

drepturile. Părinții au cunoscut instrumente şi metodologie de interacțiune 

cu organele competente, la fiecare caz semnalat au primit recomandări şi 

au fost identificate soluţii. 

În final părinții au fost încurajaţi să-și unească forţele, să formeze un front 

comun, atunci când se confruntă cu o problemă comună. 

Activitatea a fost realizată în cadrul proiectului „Incluziunea şcolară şi 

socială a copiilor cu dizabilităţi”, implimentat de A.O. ”Femeia și Co-

pilul—Protecție și Sprijin” și susținut financiar de SMC/Sida şi IM (SOIR 

Moldova). 

 

Larisa Moscalenco, coordonator, program “Advocacy” 

  Părinții acceptă incluziunea 

 

 
     Un grup de 21 părinți activi, din grădinița ”Mesteacănul” din 

Criuleni, s-au întrunit într-o ședința pentru a găsi soluții în cazul 

incluziunii educaționale a copiilor cu cerințe educaționale speciale de 

vîrstă timpurie. La ședință s-a discutat despre oportunitățile părinților 

în vederea acordării asistenței specializate copiilor cu dizabilități din 

grădiniță, ce servicii sunt create, care este rolul și responsabilitățile 

familiei și a educatorului în acordarea șanselor tuturor copiilor la o 

educație de calitate. Ș edința a fost organizată la inițiativa și 

necesitatea părinților copiilor tipici, dar a fost moderată de către 

specialiștii A.O ”Femeia și Copilu – Protecție și Sprijin”. În cadrul 

ședinței părinții au discutat intens privind comportamentul unui copil 

cu sindromul Down. În viziunea părinților, acest copil are nevoie de 

suport din partea familiei sau a unui asistent personal în timpul 

activităților din grupă, deoarece el prin comportamentul său 

necontrolat afectează procesul educațional a tuturor copiilor.   

     Deși au existat discuții aprinse, păreri controversate, spre finalul 

activității părinții au afirmat: 

”Noi nu suntem împotriva ca copilul să meargă la grădiniță, noi doar 

solicităm ca  șpecialiștii, familia să intervină și să ajute educatoarea 

în organizarea și desfășurarea activității, totodată ajutîndu-ș i și 

copilul lor.”  Părinte 

”În cazul în care mama nu poate să participe la activități, deoarece are 

acasă un copil mic care are nevoie de grijă, poate ar fi bine să fie 

angajat un asistent personal.” Părinte 

”Eu sunt deacord să fie angajat un asistent personal, dar ajutați-mă să 

găsesc o persoană potrivită, care să poată să-mi înțeleagă copilul ”. 

Mama copilului cu sindrom Down. 

”Sunt mama unui copil cu retard mintal sever, care este inclus în 

școală ocazional, și merge la activitățile centrului de resurse. Cînd am 

născut copilul și mi s-a spus că este cu dizabilități, aveam 18 ani, 

eram speriată și nu știam cum să-mi ajut copilul, nu existau servicii 

de suport, mai tîrziu, nici o grădiniță nu accepta sa-mi primească 

copilul.       Atunci am înțeles că timpul trece și copilul nu așteaptă, el 

trebuia ajutat. Eu ca mamă am început să caut informații, să merg la 

diverși specialiști, să caut servicii care să mă ghideze să-mi ajut 

copilul. Atunci am înțeles că dacă nu mă implic eu ca mama, nu o va 

face nimeni mai bine. Oare cine este mai motivat decît un părinte șă-

și ajute copilul?” Părinte. 

     Activitatea a fost organzată în cadrul proiectului Acționăm 

împreună pentru incluziune, susținut financiar de Fundația SOROS 

Moldova, Programul Sănătate Publică, și a coincis cu necesitatea unei 

asemenea activități, în contextul în care părinții copilului cu sindrom 

Down se confruntau cu un val de nemulțumire din partea părinților 

colegului lor, care au scris numeroase plîngeri în adresa Direcției 

Educație și a ministerului de resort, cu cererea să fie exclus din 

grădiniță.  

 

Ina Cazacu, coordonator al Programului Educație Incluzivă 

 

Imagine: aspect de la ședința cu părinții 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.fcps.md 

Părinții, consiliați de juriști, pentru a cunoaște mai bine drepturile copiilor lor 
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... 

Cu sufletul gătit de sărbătoare 

Şi inima de slavă plină, 

Cu ouă roşii-n buzunare 

Ne-colonăm ca să primim lumină 

... 

S-aude-n ceruri glas de îngeri:  

Iisus Hristor a Înviat! 
(Girel Barbu) 


