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Serviciul Echipă Mobilă al AO ”FCPS” a obținut acreditarea pentru 5 ani 

Pe data de 1 aprilie, 2016, Serviciul ”Echipă Mobilă”, creat în 
cadrul Asociației Obștești ”Femeia și Copilul-Protecție și Spri-
jin” din Criuleni a obținut certificat de acreditare pe o perioadă 
ce 5 ani. 
Decizia a fost emisă de către Consiliul Național de Acreditare a 
Prestatorilor de Servicii Sociale, după ce serviciul a fost supus 
evaluării (în oficiu şi pe teren) pe parcursul lunii februarie, 2016. 
Procedura de evaluare s-a extins pe capitolele ”Organizare și 
funcționare”, ”Durabilitate și dezvoltare”, ”Baza tehnico-
materială”, ”Management”, ”Resurse umane”, ”Admiterea și pla-
samentul beneficiarilor”, ”Protecția drepturilor beneficiarilor”, 
”Planificarea și prestarea serviciilor”, ”Reclamații și plîngeri”. 
Punctajul general acumulat este de 93,43% de conformitate cu stan-
dardele minime de calitate. 
”Este o mîndrie pentru organizație și avem o satisfacție enormă 
pentru că am reușit să dezvoltăm serviciul la acest nivel. Şi această 
realizare în mare parte aparţine echipei de specialişti, care cu mult 
profesionalism asistă copiii cu dizabilităţi şi familiile acestora. 

Apreciez mult efortul dedicat, iniţiativele, responsabilitatea şi spiritul de echipă existent. Graţie acestora, pe parcursul anului 2015 au 
fost asistaţi 39 copii cu dizabilităţi din 11 localităţi, iar din acest număr, 10 copii (!) au păşit pentru prima dată pragul grădiniţei (7 
copii) şi şcolii (3 copii). Fiind incluşi în grădiniţă sau şcoală, aceşti copii participă la programele educaţionale, fiecare după forţele şi 
posibilităţile sale. Merită menţionat aici şi rolul familiei şi a partenerilor intersectotiriali (primari, asistenţpă sociali, medici de familie/
asistente medicale, manageri instituţii de învăţămîmt, etc.).Pentru că, pe bune, doar împreună poate fi dat un start bun incluziunii socio-
educaţionale în comunităţi, dar şi prevenirii fenomenului nedorit al instituţionalizării şi excluderii. Apreciem susţinerea constantă a fi-
nanţatorului IM/SOIR Moldova, care a contribuit esenţial la dezvoltarea acestui serviciu încă din anul 2008. Vom ţine cont 
de recomandările experților, acestea sunt și puncte de reper pentru a dezvolta serviciul în continuare”, a spus Victoria Secu, directoare 
executivă, AO FCPS. 

 
Serviciul Echipă Mobilă este prestat în raionul Criuleni în cadrul proiectului ”Incluziunea socială și școlară a copiilor cu 

dizabilități”, finanțat de către The Swedish Organizațion for Individual Relief –SOIR Moldova.  
Scopul Serviciului este îmbunătăţirea calităţii vieţii beneficiarului prin servicii de consiliere, recuperare şi reabilitare psihosocială, 

în vederea creşterii gradului de autonomie personală, de prevenire a instituţionalizării şi incluziune socială. 
Raionul Criuleni este unicul raion din țară, în care acest serviciu este prestat de către o organizație neguvernamentală.  
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Alte patru localități vor fi incluse în Sericiul Echipă Mobilă 

La finele lunii martie s-a desfășurat ședința lărgită a specialiștilor AO ”FCPS” și a celor din Serviciul 
Echipa Mobilă, la care au fost discutate rezultatele unui an de asistență a copiilor cu CES din localitățile 
Izbiște și comuna Hîrtopul Mare.  

Membrii comisiei au decis să le ofere un răgaz beneficiarilor Echipei Mobile din aceste două localități și 
să răspundă solicitărilor asistenților sociali și părinților copiilor cu CES din satele Pașcani, Porumbeni, 
Măgdăcești și Mășcăuți. O parte din noii beneficiari vor fi luați în asistența Echipei Mobile cu scopul de a fi 
incluși în școală, să fregventeze orele la care pot face față și să socializeze, o parte au șanse mari să meargă la 
grădiniță, la fel, cu ajutorul specialiștilor Echipei Mobile.    

 Schimb de experiență cu specialiștii din Orhei 

La finele lunii martie, echipa Serviciului Echipă Mobilă din 
Criuleni a efectuat o vizită la Orhei, pentru un schimb de 
experiență între colegi. Gazdele – angajații Serviciului Echipă 
Mobilă Orhei, subordonați Direcției Asistență Socială și 
Protecție a Familiei Orhei, au vorbit colegilor de la Criuleni 
despre modul în care-și desfășoară activitatea, cîte zile pe săp-
tămînă merg în deplasări la beneficiari, care sunt rezultatele. 
Colegii de la Orhei au relatat angajaților SEM Criuleni cum 
îți mențin în ordine documentația, rapoartele de activitate, 
dosarele beneficiarilor, etc.  

Fotografie: Echipele Mobile Orhei și Criuleni 

La Mășcăuți s-a desfășurat Clubul Părinților  

15 părinți care educă copii cu cerințe 

educaționale speciale și copii majoritari, elevi ai 

Școlii Primare Mășcăuți, au fost protagoniștii 

unei noi ședințe a Clubului Părinților, cu 

subiectul ”Rolul părinților în implementarea 

educației incluzive”. Părinților le-a fost prezentat 
planul de activitate al comisiei privind educația in-
cluzivă, care include și activitățți cu familia, în spe-
cial părinții au fost implicați în discuțiile despre 
responsabilitățile și saricinile lor în acest context. În 
comun cu cadrele didactice, părinții au identificat 
necesitățile instituției de învățămînt. 

Părinții au lucrat în grupuri pentru a identifica 
necesitățile școlii, copiilor cu CES, inclusiv cu dizabilități și familiilor lor în implementarea procesului 
educațional-incluziv. La finele atelierului, participanții au elaborat un plan de acțiuni comune dintre școală 
și familie privind incluziunea socio-educațională a copiilor cu CES, inclusiv cu dizabilități. Activitate în 
cadrul proiectului SOIR –Moldova ”Incluziunea școlară și socială a copiilor cu dizabilități”. 



 

 

În luna martie, noii membri ai grupului de autoreprezentanți au început procedura de obținere a 
certificatului de dizabilitate de tip nou, care prevede și atribuirea fiecărui solicitant a unui program de 
reabilitare socială. Astfel, Svetlana a pregătit setul de documente pentru a merge la Comisia de Expertiză a 
Dizabilității și Capacității de Muncă, a mers și la Agenția Teritorială de Ocupare a Forței de Muncă, pentru a 
începe procedura de înregistrare în calitate de șomeră. În același timp, Macar a avut prima discuție cu un 
p o t e n ț i a l  a n g a j a t o r .  
Programul Autoreprezentare este susținut financiar de către SOIR Moldova. Scopul programului 
este încurajarea unui grup format din tineri cu dizabilităţi să-și cunoască și să-și revendice drepturile, să-și 
expună opinia liber şi informat, ceea ce reprezintă un act de demnitate şi o chemare la respect reciproc.  

Noii membri au început procedura de angajare pe piața muncii 

Cu implicarea autoreprezentanților, băncile de pe plajă au căpătat culoare 

Pe data de 6 aprilie, grupul de tineri autoreprezrentanți, 
sprijiniți și dezvoltați de către Asociația Obștească 
”Femeia și Copilul-Protecție și Sprijin”, au decis să 
aducă un pic de primăvară în Criuleni. Cu acordul 
șefului de la Stația de salvare pe apă, au mers la plaja 
orașului Criuleni și au adunat mai întîi gunoiul lăsat de 
cei care se odihnesc pe acolo mai des.  
”Dar nu doar asta ne-am propus să facem. Înarmați cu 
pensule și vopsele, ajutați de persoanele de sprijin, am 
decis să vopsim băncile de pe plajă, și nu oarecum, dar 
creativ, - relatează Ala Ianenco, coordonatoarea 
grupului. – Pentru început am apelat la un designer, 
pentru că am vrut să facem ceva deosebit, și am 
elaborat designul băncilor, am decis ce culori vom 

combina. Apoi echipa s-a împărțit în trei grupe și fiecare a lucrat pe o anumită porțiune”. 
La început, Svetlana, membră a grupului, a spus că nu vor reuși, ca la urmă, după ce au terminat munca, să 
exclame ”Nici nu-mi vine a crede, că am făcut-o!”.  
Echipa ”Asorti” a fost compusă din Macar, Polina și Svetlana; echipa ”Mozaic” a fost formată din Ion, Xenia, 
Vica și Pașa; iar Elena, Daria, Eleonora și Veronica au fostmat echipa ”Înghețata”.  
Victor Stahi, șeful salvamarilor, a spus că lucrul făcut de tineri este foarte frumos, mereu binevenit și pe viitor 
își doresc colaborare, cu atît mai mult că și vopselele au fost procurate din resursele proiectului, implementat 
de către AO ”FCPS”, cu suportul The Swedish Organization for Individual Relief – SOIR Moldova.  
Cum a fost și cum este – vedeți în fotografii.  
Notă: autoreprezentanții sunt persoanele cu dizabilități, încurajați să-şi cunoască și să-și revendice drepturile, 
să-și expună opinia liber şi informat, ceea ce reprezintă un act de demnitate şi o chemare la respect reciproc. 
Participând la acțiunea de salubrizare, ei au dorit să demonstreze că pot fi membri utili ai societății, dacă sunt 
susținuți și acceptați, că au și ei dreptul la muncă și 
chiar ar putea presta servicii contra plată, în limitele 
legii. La prima etapă, tinerii din grup sunt ajutați de 
persoane de sprijin și coordonatorii proiectului.  

Imagini de Ala Ianenco 

O galerie foto mai amplă vedeți pe www.fcps.md 
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Tinerii autoreprezentanţi încearcă profesii noi 

Duminica trecută, 24 aprilie, împreună cu persoanele de sprijin, tinerii autoreprezentanți din raionul 

Criuleni au participat la atelierul de prelucrare a lutului, care s-a desfășurat în or. Chişinău la atelierul de arte 

decorative "Planeta Moldova hand-made". Pe parcursul timpului de lucru, fiecare dintre ei a observat cum se 

pregătește lutul pentru a fi modelat, cum se lucrează cu el, cum se modelează și se înfrumusețează figurinele. 

Tinerii au avut sarcina de a face o lucrare simplă – o inimă. Mai întîi masa lutoasă a fost întinsă pe masa de 

lucru ca o turtă pentru plăcinte – cu ciutorul. Apoi fiecare a aplicat pe bucata sa un șablon și a tăiat o inimă, 

pe care au încrustat tot ce au droit, cum au droit. Tinerii au lucrat entuziasmați, au luat aproape de suflet sar-

cina și din toată inima au făurit și au decorat inimi. După ce articolele confecționate vor fi uscate și încinse 

într-un cuptor special, acestea vor ajunge la tinerii meșteri începători. Avem speranța, că cineva dintre ei va 

face o pasiune și va continua să confecționeze asemenea lucrări, și poate va avea și o îndeletnicire pe viitor. 

T a l e n t e  a v e m ,  t r e b u i e  d o a r  d e p i s t a t e  ș i  d e z v o l t a t e .  

Activitate realizată de A.O. "Femeia şi Copilul - Protecţie şi Sprijin" în cadrul proeictului "Incluziunea şco-

lară şi socială a copiiilor cu dizabilităţi", susţinuţi financiar de SOIR Moldova. 

Ala Ianenco, coordonatoare de Program Autoreprezentare 
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Platforma de discuții - o modalitate de stabilire și asumare a rolurilor 

Începînd cu a doua jumătate a lunii februarie, AO ”FCPS” a început activitățile planificate în proiectul 
”Partenereiate pentru incluziune”. Proiectul presupune instruirea cadrelor didactice din cca 100 de grădinițe 
din țară în domeniul lucrului cu copiii cu cerințe educaționale specialie și cu dizabilități.  

 
Prima etapă a proiectului este sensibilizarea factorilor 
de decizie din raioanele țării despre necesitatea 
implicării și asigurării accesului la educație timpurie 
pentru toți copiii. Astfel, în centrele raionale Criuleni, 
Dubăsari, Edineț, Orhei, Ungheni, Cahul, Căușeni, 
Călărași, Cantemir și mun. Bălți au fost desfășurate 
mese rotunde, numite și platforme de discuții cu 
genericul ”De ce este nevoie să asigurăm accesul și 
dreptul la educație fiecărui copil”, la care participă 
factori de decizie de nivel raional/municipal, manageri 
de instituții preșcolare, asistenți sociali, specialiști din 
Serviciile de asistență psiho-pedagogică, precum și 
cadrele didactice, care au participat și la studiul 
sociologic despre problemele cu care se confruntă 
educatorii în asigurarea procesului incluziv în 

grădinițe. În cadrul acestor discuții, fiecare participant expune viziunea sa despre cum ar trebui să fie procesul incluziv 
în grădinițe, și cum se poate implica fiecare personal, ca să ajute familiile să-și integreze copiii în instituții și societate. 

În cadrul aceluiași proiect, a fost definitivat programul de formare în domeniu a cadrelor didactice din instituţiile 
de educaţie timpurie și a specialiștilor APL. Astfel, cu susținerea Proiectului ”Parteneriate pentru incluziune”, circa 
1500 de educatori și reprezentanți ai administrațiilor publice locale vor fi instruiți privind educația incluzivă în 
grădinițele din țară a copiilor cu cerințe educaționale speciale de vârstă timpurie. Pe data de 7 aprilie 2016, la Chișinău, 
în cadrul unui atelier de lucru, a fost planificat calendarul activităților, cu implicarea specialiștilor din cadrul Ministeru-
lui Educației.  

Proiectul ”Parteneriate pentru incluziune” se desfășoară în perioada 2015-2017 și are scopul creșterea accesului la 
educația incluzivă în grădinițele din țară a copiilor cu cerințe educaționale speciale de vârstă timpurie și reducerea 
atitudinilor discriminatorii existente în societate. 

Proiectul este finanțat de Agenţia de Dezvoltare din Republica Cehă şi este implementat de AO „Femeia şi 
Copilul – Protecţie şi Sprijin”, în parteneriat cu ”Caritas” Cehia şi Ministerul Educaţiei al Republicii Moldova. 

 
 

 
 

În imagini: 
 
Discuții la 
Ungheni, depsre 
roluri și 
responsabilități 
(sus);  

Participanții la 
platforma de 
discuții în or. 
Orhei (jos).  
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Fenomenul discriminării — în atenția populației rurale  

Masa rotundă privind situaţii de discriminare, organizată la 01 martie 2015, în incinta Liceului Teoretic 
Hîrtopul Mic, r-ul Criuleni, a întrunit membrii câtorva organizaţii ale societăţii civile de pe ambele maluri ale 
Nistrului: “Iedera –Dubăsarii Vechi”, “Copii cu dizabilităţi”, “Armonie”, reprezentanţi ai APL, părinţii copiilor cu 
dizabilităţi, actori comunitari.  

 
Asociaţia “Iedera –Dubăsarii Vechi” a relatat un model pozitiv de soluţionare a situației discriminatorii a copiilor 
de vîrsta 3-5 ani din localitate, a căror părinţi sunt şomeri, care nu au acces la serviciile educaționale în 
comparație cu alți copii de acceaşi vîrstă a căror părinţi sunt angajaţi în cîmpul muncii. Crearea unei ludoteci în 
incinta grădiniţei, care sporeşte accesul la educaţie a copiilor, este alternativa pe care o implementează la moment 
membrii OSC-ului în parteneriat cu APL din satul Dubăsarii Vechi.  
În cadrul activităţii participanţii, părinţii copiilor cu dizabilităţi, au relatat situaţiile de discriminare cu care s-au 
confruntat personal în procesul de creştere şi educaţie a propriilor copii. Cazurile de discriminare menţionate au 
fost analizate şi identificate soluţii. Fiecare participant şi-a identificat rolul în procesul de asigurare a respectării 
drepturilor şi a diminuării fenomenului discriminării la nivel de comunitate.  
Participanții la discuție au relatat despre unele situații discriminatorii, în opinia lor, cu care au fost nevoiți să se 
confrunte părinții copilor cu dizabilități din satul  Hîrtopul Mare. 
Din relatările mamelor copiilor cu dizabilităţii, familiile adesea se simt discriminate 

atunci când solicită asistenţă medicală. Evenimentul desfăşurat a contribuit imediat la soluţionarea unei 
situaţii de discrinminare, vociferată de mai mulţi părinţi. În aceeaşi zi am primit semnale pozitive că 
personalul medical a conştientizat că rolul lor este prestarea serviciilor medicale în mod egal tuturor 
cetăţenilor, inclusiv familiilor care educă copii cu dizabilităţi. 

 
 
 
Activitatea a fost realizată de către 
AO ”Femeia şi Copilul – Protecţie 
şi Sprijin” în cadrul proiectului 
”Maluri diferite-scopuri comune”, 
susţinut de către USAID în 
Programul „Parteneriate pentru o 
Societate Civilă Durabilă în Moldova”, implementat de FHI 
360.  
 

 
Larisa Moscalenco, coordonator Program Advocacy 

 
 

 
Buletin realizat de Svetlana Cernov, manager comunicare 

 
 

Stimați parteneri și prieteni! 

 

Sărbătorile Sfinte să vă aducă 

liniște, belșug, oaspeți dragi la 

masă, speranțe în suflet.  

Dragostea să vă domine inimile și 

Dumnezeu să vă ajute în toate! 

 

Paște fericit tuturor!! 

 
Echipa AO ”Femeia și Copilul   
-  Protecție și Sprijin, Criuleni 


