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“FEMEIA ŞI COPILUL - PROTECŢIE ŞI SPRIJIN”

INFORMATIV

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

Meşterii şi meşteriţele au prezentat lucrările la festival
AO "Femeia şi Copilul- Protecţie şi Sprijin",
împreună cu autoreprezentanţii şi voluntarii organizaţiei, au promovat tradiţiile naţionale în cadrul Festivalului Internaţional de Folclor "Meşterul Manole".
Meşteşugurile captează tot mai mulţi tineri cu nevoi
speciale, pentru că ele sunt o posibilitate de a se exprima liber în lumea artelor, de a petrece util şi
plăcut timpul liber. Lucrările hand-made sunt şi o
posibilitate de a se afirma în societate, a capta
atenţia, a comunica şi chiar a câştiga surse material,
într-un cuvînt, o modalitate de incluziune socială.

CONTACTE: or. Criuleni, str. Păcii 43, Republica Moldova,
tel.: 0 248 21809, 0 248 20654, e-mail: office@fcps.md; WEB: www.fcps.md

www.facebook.com/pages/Asociaţia-Obştească “Femeia-şi-CopilulProtecţie-şi-Sprijin”
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„Eu sunt! Tu?”

Şcoala de vară pentru autoreprezentaţi,
organizată de către AO „Femeia şi CopilulProtecţie şi Sprijin”, a avut loc , în perioada 916 iulie 2016, şi s-a desfăşurat la Pensiunea
Holercani, rl Dubăsari.

perioadă de acomodare, autoreprezentanţii şi persoanele care îi sprijină, au fost antrenaţi în activităţi
de către traineri şi voluntari: Elena Vechiu, Xenia
Braguţa, Raisa Braguţa, kinetoterapeuta Zina
Branici, coordonatoarea şcolii – Ala Ianenco.
Grupul de autoreprezentanţi a fost format
din 10 tineri (8 fete/2 băieţi) cu dizabilităţi
(autoreprezentanţi), 6 persoane de sprijin (F) şi un
voluntar ( F), specialist în terapia ocupaţională (F),
2 specialişti AO FCPS (F), total 20 persoane.

În această ediţie, organizatrorii şi tinerii şi-au
propus să înveţe, timp de o săptămână, să fie cît
mai independenţi, să consolideze platforma de comunicare şi interacţiunea dintre autoreprezentanţi,
să consolideze spiritul de echipă şi capacităţile de
relaţionare interpersonală, dobândite de către autoreprezentanţi în cadrul activităţilor anterioare.
Obiectivul major a fost dezvoltarea abilităţiilor
necesare pentru un trai independent. Pentru o motivare mai bună, în prima zi tinerii au compus în comun un mottou - „Independenţa – şansa de a fi tu
însuţi”. Iar îndemnul de pe logo avea menirea să-i
motiveze pe tineri să-şi demonstreze abilităţile, să
se implice mai activ în viaţa socială. După o scurtă

În aceste 7 zile, tinerii au fost antrenaţi în activităţi precum: traininguri informative de scurtă
durată, ateliere de lucru manual, diverse jocuri,
discuţii, dansuri cu elemente de interacţiune, ş.a..
Totodată s-a rezervat timp pentru odihna activă şi
fortificarea sănătăţii. Activităţile, commune, individuale şi de grup au contribuit la implicarea autoreprezentanţilor în măsura posibilităţilor lor. În
cadrul trainingurilor, tinerii şi-au testat şi şi-au dezvoltat noi cunoştinţe în domeniu, precum ”Dreptul
la familie”, ”Dreptul la autoexprimare”, ”Dreptul la
muncă”, ”Comunicarea. Regulile de politeţe”,
”Dreptul la educaţie”. Pe parcursul zilelor petrecute
la şcoala de vară, în timpul liber dintre atelierele de
lucru, tinerii autoreprezentanţi au beneficiat, la
dorinţă, de consiliere psihologică individuală.
(continuare în pag.3)
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„Eu sunt! Tu?”

Printre beneficiarii şedinţelor de consiliere
se numără 4 autoreprezentanţi. Tinerii au avut
posibilitatea să vorbească într-o atmosferă sigură, confidentă despre anumite temeri, întrebări
referitoare la propria lor personalitate, la relaţiile
cu cei din jur, au avut ocazia să analizeze propria lor experienţă de viaţă, să facă concluzii, să
găsească punctele forte ale propriei personalităţi
şi să capete mai multă încredere în sine, precum
şi motivaţie spre autodezvoltare pe viitor.
Şcoala de vară a fost şi o oportunitate
pentru participanţi să beneficieze de serviciile
specialistului kinetoterapeut, să acumuleze cunoştinţe în domeniul îngrijirii şi igienei personale, dezvoltării fizice, să deprindă practici de
automasaj, autodeservire şi autoîngrijire.

Atelierele hand-made au demonstrat necesitatea lucrului manual în viaţa cotidiană a
fiecărui participant: mînuirea acului şi a foarfecelui, organizarea timpului, perseverenţă şi
răbdare pentru obţinerea rezultatului final. În
rezultatul atelierelor, participanţii au executat 4
broderii, 10 huse pentru chei, 20 de fluturaşi
decorativi pentru interior, 15 organizatoare
pentru masa de lucru, 15 chipiuri personalizate.
Activităţile de team-building, desfăşurate zilnic,
au consolidate şi mai mult relaţiile dintre participant şi i-au învăţat să îndeplinească sarcini şi să
ia decizii în colaborare, în comun.
Timpul liber a fost dedicat plimbărilor în
aer liber, băilor de soare şi acvatice, iar serile au
fost dedicate vizionării filmelor şi dansurilor,
transformând fiecare seară în una memorabilia.
Şcoala de vară a fost activitate în cadrul proiectului „Incluziunea socială şi şcolară a copiilor cu dizabilităţi”, susţinut financiar de către „AO Reprezentanța
IM Swedish Development Partner”, implementat de
către AO “Femeia şi Copilul-Protecţie şi Sprijin”.
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Acordăm asistenţă metodică cadrelor didactice
Şaptesprezece cadre didactice de sprijin şi
psihologi şcolari, precum şi educatori din
grădiniţe din raioanele Criuleni şi
Dubăsari, în cadrul orelor de asistenţă
metodică, prestate de către AO „FCPS”,
au beneficiat de suport metodic privind
asistenţa copiilor cu tulburări de auz.
Expertul, care a moderat seminarul, a
prezentat metode practice şi instumente de
lucru aplicate în timpul asistenţei copiilor
cu tulburări de auz (metoda citirea
globală, ritmica fonetică, metode de
evaluare a auzului, evaluarea formativă, etc). Anterior, de seminar specializat în domeniul lucrului cu
copiii autişti, au beneficiat 20 de specialişti din cadrul Serviciilor de Asistenţă Psihopedagogică din
raioanele Criuleni şi Dubăsari, cadre didactice de sprijin, psihologi, logopezi școlari, părinți care educă
copii cu tulburări din spectrul autist. Ambele activităţi au fost organizate în cadrul proiectului
„Incluziunea socială şi şcolară a copiilor cu dizabilităţi”, susţinut financiar de către „AO Reprezentanța
IM Swedish Development Partner”. în cadrul proiectului “Incluziunea şcolară şi socială a copiilor cu
cerinţe educaţionale speciale”, implementat de către AO “FCPS” din Criuleni.
Ina Cazacu, coordonaroate program Educaţie Incluzivă

E timpul să mergem la şcoală!
sunt incluşi în instituţiile de învăţământ din satele
Răculeşti, Izbişte, Măşcăuţi, Mălăieşti, Paşcani, Jevreni, or. Criuleni şi satul Cocieri, r-l Dubăsari. Cu ajutorul partenerilor, tindem să ne onorăm viziunea: Nici
un copil lipsit de şansa de a fi inclus în instituţiile de
învăţământ şi societate. Acţiunea a fost realizată de
către angajaţii Serviciului Echipă Mobilă, iar 7 dintre
copii sunt beneficiarii acestui serviciu.

12 copii cu cerinţe educaţionale speciale
vor merge în acest an la şcolile din localităţile lor cu

rechizite, procurate de către AO "FCPS", în cadrul
proiectului susţinut financiar de către AO
“Reprezentanţa IM Swedish Development Partner”"Incluziunea şcolară şi socială a copiilor cu dizabilităţi". Învăţăceii au vîrste cuprinse între 6 şi 13 ani, şi
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20 de echipe pregătite să promoveze incluziunea în localităţile lor
Participaníi la Şcoala de vară
"Împreună pentru incluziune", organizată de către AO "FCPS" în
perioada 15-19 august 2016, au
plecat spre comunităţile lor, cu
schiţele a două acţiuni comunitare,
pe care urmează să le desfăşoare,
pentru a sensibiliza locuitorii
privind necesitatea unui mediu comunitar incluziv pentru toţi copiii,
inclusiv a celor cu dizabilităţi. Pe parcursul şcolii, participanţii au luat parte la ateliere practice
şi au simulat acţiuni comunitare concrete, echipele având sarcina să colaboreze, să elaboreze
strategii de rezolvare a sarcinilor, cei puternici să-i ajute pe cei mai puţin îndemînatici, să se
susţină reciproc şi să se manifeste în deplină măsură toţi. Scopul acţiunilor comunitare a fost
sensibilizarea localităţilor privind problemele copiilor cu dizabilităţi şi cerinţe educaţionale
speciale, şi promovarea drepturilor acestora la educaţie şi incluziune socială.
Ziua despărţirii a fost cu mari emoţii. "Fără să ne dăm seama, chiar am devenit o mică
echipă comunitară!", spunea Natalia de la Rîşcani. "Niciodată în viaţă nu m-am gîndit că voi
face asemenea lucruri, pe care le-am învăţat aici, dar metrită să ne gîndim, ce urmă vom lăsa pe
pămînt", spunea dna Elena de la Străşeni. "Noi mereu am fost o comunitate incluzivă, dar acum
am alte viziuni asupra incluziunii", remarca Alexandra din raionul Comrat.
"Rămîne să mulţumim FISM-ului şi Guvernului Japoniei pentru acest proiect, prin care ne
crează condiţii să avem o comunitate incluzivă şi prin această, mai demnă" - concluziona dna
Anastasia de la Sărata Galbenă, iar dna Viorica, din aceeaşi localitate, spunea că participarea și
implicarea în proiect a convins-o că nu trebuie să-i fie frică să-şi lase fiul, care are o dizabilitate
accentuată
de
vedere,
să
iasă
în
societate...
Fiecare din cei 75 de participanţi din 20 de localităţi din ţară, a primit un certificat de participare, cu indicarea numărului de ore şi a temei modulelor de instruire.
Școala de vară ”Împreună pentru
incluziune” a fost parte a proiectului
”Integrarea copiilor cu dizabilități în
școlile generale”, finanțat din grantul
oferit Republicii Moldova de Guvernul
Japoniei prin Fondul de Politici de
Dezvoltare a Resurselor Umane
(PHRD), administrat de banca Mondială și gestionat de Fondul de Investiții
Sociale
din
Moldova
(FISM).
Scopul proiectului este ca membrii comunităților să perceapă incluziunea
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Prima acţiune comunitară în proiectul FISM “Integrarea copiilor cu
dizabilităţi în şcolile generale” a avut loc la Sângerei
Pe data de 28 august, la Sângerei, pe stadionul
orăşănesc, s-a desfăşurat acţiunea comunitară „Împreună
viaţa are culoare”, organizată de către un grup de iniţiativă
cu scopul de a atrage atenţia comunităţii asupra
problemelor familiilor care educă copii cu dizabilităţi şi a
aduce în atenţia publicului larg necesitatea incluziunii
copiilor cu cerinţe educaţionale speciale în şcolile generale.

cu plăcinte, rechizite şcolare şi diplome de participare. La
sărbătoarea au fost prezenţi şi reprezentanţii Inspectoratului
Naţional de Patrulare, care au venit la Sângerei să le
prezinte copiilor lecţii teoretice şi practice privind siguranţa
circulaţiei rutiere. „Am pregătit pentru copii şi pentru
părinţii lor seturi de materiale informative, şi le vom
distribui copiilor elemente reflectorizante, pe care le vor
putea prinde pe haine ca să fie vizibili pe timp de noapte”;
a spus Pavel Apostol, inspector superior în cadrul INP.
În ziua respecitvă, agenţii economici au donat
banii adunaţi din comercializarea băuturilor răcoritoare
pentru scopuri caritabile, stabilite împreună cu
organizatorii.
AO „FCPS” a contribuit la sărbătoare cu zece
seturi de rechizite şcolare, pentru zece copii cu dizabilităţi,
incluşi în şcoli şi centre comunitare.

Activitatea a fost inspirată de părinţi şi pedagogi,
care au participat la şedinţa de sensibilizare, apoi şi la
Şcoala de vară „Împreună pentru inclziune”, activităţi
organizate în lunile iulie şi august de către AO „Femeia şi
Copilul-Protecţie şi Sprijin”, pentru reprezentanţii a 20 de
comunităţi din Republica Moldova, implicate în proiectul
Fondului de Investiţii Sociale „Integrarea copiilor cu
dizabilităţi în şcolile generale”. Mariana Lupan, care este şi
părinte a copiilor ce studiază în Liceul Teoretic „OLIMP”
din Sângerei, a colaborat cu direcţia liceului, în persoana
dnei Ludmila Șișcanu, directoarea Liceului Teoretic
„Olimp”, şi Elena Bajereanu, cadru didactic de sprijin L.T.
„Olimp”, Victoria Stamatin, director adjunct pe educaţie în
acelaşi liceu, Paulina Secureanu, părinte; directori de centre
comunitare pentru copiii cu cerințe educaționale speciale și
familii social vulnerabile din orașul Sîngerei, familiile
copiilor cu dizabilităţi şi cerinţe educaţionale speciale. Cele
trei centre comunitare au vernisat o expoziţie de desene
realizate de către discipolii lor cu dizabilităţi, cu genericul
“Priveşte-mă, şi eu pot”.
Sărbătoarea s-a început cu un Tedeum de sănătate,
oficiat de către un sobor de preoţi, format de către un grup
de preoţi, după care pe scena improvizată pe iarba
stadionului, a urmat un concert susţinut de micii şi
talentaţii artişti amatori din or. Sângerei şi satele din
împrejurimi. Fiecare copil a fost răsplătit pentru participare
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