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BULETIN  

INFORMATIV 

CONTACTE: 

or. Criuleni, str. Păcii 43, Republica Moldovatel.: 0 248 21809, 0 248 20654,  

e-mail: office@fcps.md; WEB: www.fcps.md 

Important: părinții și cadrele didactice trebuie să comunice mai intens 

La 25 noiembrie, 2015, în incinta grădiniței de copii din s. Măgdăcești, raionul Criuleni, s-a desfășurat o dezbatere publică cu 

participarea cadrelor didactice și părinților copiilor care frecventează această instituție.  Organizatorii dezbaterilor – AO Femeia și 

Copilul-Protecție și Sprijin au implicat părinții și educatorii în discuții privind rolurile acestora în procesul de implementare a strategiei 

de incluziune. Moderatorul dezbaterii, Serghei Lîsenco, trainer, prin activitățile propuse, a creat contextul pentru reflecții despre 

procesul de incluziune în grădinița din s. Măgdăcești. Dezbaterile au finisat cu elaborarea sfaturilor pentru părinți și cadrele didactice în 

vederea soluționării situațiilor dificile în procesul incluziunii, dar și motivarea participanților pentru manifestarea comportamentului 

proactiv în asigurarea drepturilor tuturor copiilor la educație de calitate. La finele dezbaterilor, participanții au elaborat un set de sfaturi 

pentru părinți și pentru cadre didactice.  

SFATUTI PENTRU PĂRINȚI 

Să informeze educatorul despre starea de sănătate a copilului 

Să ofere sfaturi educatorului – cum să procedeze cu copilul său în situații de 

criză 

Să fie deschis pentru comunicare 

Să fie toleranți fața de toți copii 

Să trateze copiii cu egalitate 

Să participe la activități de genul acesta (dezbateri, analiza studiilor de caz) 

Să comunice mai des cu copilul propriu despe experiența pe care o acumulează, 

să accepte ajutor și sfaturi din partea educatorului și specialiștilor. 

SFATUTI PENTRU CADRELE DIDACTICE 

Să informeze părinții despre toate cazurile prezente în grupă (comportamentul 

neobișnuit al copiilor, conflicte, starea sănătății copiilor etc.) 

Să organizeze mai des ședințe, consultări, mese rotunde cu toți actorii 

educaționali 

Să afișeze și să reinnoiască mai des informații pe „panoul părinților” despre 

cazurile care au loc în grupă 

Să se documenteze despre situațiile / bolile specificie copiilor din grupă.  

Să trateze copiii cu egalitate 

În rezultatul activității toți participanți a afirmat că astfel de activități sînt foarte importante și au demonstrat dorința de a particpa în 

activitățe similare, de a transmite cunoștințele acumulate și colegilor, altor părinți. Activitatea s-a desfășurat cu suportul SOROS 

Moldova, în cadrul proiectului  Acționăm împreună pentru incluziune, implementat de către AO FCPS în raionul Criuleni și raionul 

Dubăsari.                                                                                                                     Ina Cazacu, coordonator program Educație incluzivă 
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Parteneriatul moldo-ceh pentru incluziune continuă 

Pe data de 19 

noiembrie, la 

Chișinău a avut loc 

evenimentul de 

lansare a proiectului 

„Parteneriate 

pentru incluziune”, 

care va fi 

implementat de către 

Asociația Obștească 

„Femeia și Copilul-

Protecție și 

Sprijin” (AO FCPS) 

și Caritas Republica 

Cehă, cu susținerea 

Agenţiei de 

Dezvoltare din Republica Cehă, în parteneriat cu Ministerul 

Educației al Republicii Moldova. 

La evenimentul de lansare au fost prezenţi invitaţi de 

onoare, printre care Katerina Silhankova, diplomat în Programul 

de Cooperare și Comerț în cadrul Ambasadei Republicii Cehe la 

Chișinău, Radka Bzonkova, evaluator Republica Cehă, Viorica 

Marţ, consultant superior în cadrul Direcţiei învăţămînt 

preuniversitar la Ministerul Educaţiei, Virginia Rusnac, 

directorul Centrului Republican de Asistenţă Psihopedagogică, 

Lilia Pavlenco, cercetător în cadrul Institutului de Ştiinţe ale 

Educaţiei,  Igor Andrei, cercetător în cadrul Centrului de 

Investigaţii şi Consultanţă „SocioPolis”, Natalia Zotea, formator 

în cadrul Centrului Naţional de Educaţie Timpurie şi Informare 

a Familiei, reprezentanţi ai echipelor de implementare şi altor 

parteneri relevanţi, cum ar fi ADRA Moldova, în persoana dlui 

Andrei Gîrleanu şi practicieni implicaţi în proiecte anterioare. 

Evenimentul a fost moderat de Serghei Lîsenco, expert în 

educaţie non-formală. 

Proiectul își propune ca pe o perioadă de 20 de luni să 

contribuie la creșterea accesului la educația incluzivă a copiilor 

cu cerințe educaționale speciale de vârstă timpurie în grădinițele 

din țară, precum și la reducerea atitudinilor discriminatorii. 

Activitățile planificate în proiect presupun consolidarea 

parteneriatului intersectorial şi instruirea în domeniul educației 

incluzive a cca 1000 cadre didactice, a 35 pedagogi preșcolari 

din Serviciile de Asistență Psihopedagogică, a 35 specialiști din 

cadrul Direcțiilor raionale de învățămînt și peste 400 de 

reprezentanți ai administrațiilor publice locale. Proiectul va dura 

până în iunie 2017, implicînd în procesul de instruire cca 300 de 

grădinițe din republică, inclusiv municipiile Chișinău, Bălți și 

Comrat, frecventate de cel puțin 100 de copii. 

AO „FCPS”, în anii 2010-2014, a implementat cu 

suportul financiar al Agenției de Dezvoltare din Cehia, trei 

proiecte și a gestionat investiții de cca 700 000 Euro în 

îmbunătățirea insfrastructurii educaționale în 4 grădinițe din 

Republica Moldova (or. Orhei-grădiniţa nr. 12, or. Edineţ - 

grădiniţa nr.2, or. Leova – grădiniţa nr. 1, or. Ştefan Vodă - 

grădiniţa nr. 3). 

 

 

 

Victoria Secu, director executiv AO „Femeia şi 

Copilul – Protecţie şi Sprijin” 

 

www.fcps.md 

Autoreprezentanți din trei raioane au muncit în atelierul lui Moș Crăciun 

La 16 decembrie, autoreprezentanţi din trei raioane - Criuleni, Călăraşi şi Orhei, au participat la activitatea cu subiectul 

"Provocări şi reuşite în programul „Autoreprezentare”în anul 2015". Tinerii au relatat despre succesele şi provocările înregistrate în 

anul curent. Gazda activităţii, Asociaţia de Sprijin a Copiilor cu Handicap Fizic din Peresecina (ASCHF), a creat o atmosferă caldă şi 

tinerii şi-au exprimat nestingherit opiniile, reflecţiile, propunerile. Participanţii, împreună cu coordonatorii programului, au lucrat în 

"Atelierul practic al lui Moşi Crăciun", la care au confecţionat decoraţiuni pentru sărbătorile care vin. Terapia prin muzica, pe fundalul 

colindelor de iarnă, a adăugat magie zilei. Primul brad, împodobit de tinerii Autoreprezentanţi, reflecta dorinţile şi speranţe fiecăruia. 

Astfel, încă o dată, aplicînd regulile parteneritului, am realizat lucruri frumoase şi, totodată, importante.  

 



   În perioada 20 noiembrie – 8 decembrie 2015, elevii din șapte instituții de învățământ din raioanele Criuleni și Dubăsari au 

fost invitați să elaboreze postere și să participe cu ele la concursul ,,Școala din comunitate este pentru toţi copiii!”, organizat și 

desfășurat de A.O. „Femeia și Copilul-Protecție și Sprijin” (în continuare AO „FCPS”) în parteneriat cu Direcția Învățămînt General 

Dubăsari, Direcţia Educaţie Criuleni și instituțiile de învățămînt, în cadrul proiectului „Incluziunea școlară și socială a copiilor cu 

dizabilități”, cu susținerea financiară a Reprezentanței SOIR în Moldova.  

Concursul a fost prilejuit de consemnarea Zilei Internaționale a Persoanelor cu Dizabilități, și s-a desfășurat în cîteva etape. 

După ce au fost expuse în școala în care studiază, cele mai reușite postere ale elevilor au fost prezentate la concurs, iar juriul a 

selectat 10 cele mai reușite lucrări, care au fost incluse în 

Calendarul Incluziunii 2016. Pe filele calendarului au fost 

imprimate imaginile desenate de copii, cu indicarea clasei și 

școlii din care au venit. Calendarele vor fi distribuite tuturor 

școlilor din ambele raioane, precum și în localitățile din țară, 

în care AO FCPS desfășoară proiecte.  

Concursul posterelor a fost destinat elevilor din școlile 

partenere ale AO FCPS: Şcoala Primară Maşcăuţi, 

Gimnaziile Izbişte și Hîrtopul Mare, Liceul Teoretic 

Hîrtopul Mic, din raionul Criuleni, Liceele Doroțcaia și 

Cocieri și Gimnaziul Oxentea din raionul Dubăsari.  Scopul 

concursului și realizării calendarelor este promovarea  

incluziunii socio-educaţionale a copiilor cu dizabilităţi 

pentru crearea mediului prietenos, de acceptare, care ar 

asigura respectarea drepturilor tuturor copiilor la educație, 

familie, participare, exprimare, etc.   

 

 

 

 

 

 

 

Tinerii autoreprezentanţi, instruiți în cadrul programului 

Autoreprezentare al AO FCPS, au participat activ la concertul 

„Generaţia în blugi”, care a avut loc vineri, 13 noiembrie 2015, în 

cadrul Săptămânii Tineretului. Concertul a inclus o diversitate de 

numere artistice prin care tinerii şi-au manifestat talentele la 

cîntec, dans, mimă cu clounadă, prezentare de modă sau inter-

pretare la instrumente muzicale. Eleonora cu Sergiu au dansat vals, 

iar Vasile a cîntat o piesă şi a dedicat-o Alexandrinei, care era 

omagiată în acea zi. Ceilalți autoreprezentanţii, și-au susţinut co-

legii cu 

aplauze, 

așa cum le 

șade bine 

spectatorilor.  

”Este foarte importantă pentru grupul nostru participarea 

la acest eveniment, deoarece tinerii, indiferent de dizabilitatea pe 

care o au, mereu se simt parte a comunității, iar comunitatea 

trebuie să-I accepte, să le ofere oportunitatea de a se manifesta, 

fără a le pune la îndoială sinceritatea cu care o fac”,  

a spus Ala Ianenco, coordonator al programului Autore-

prezentare.  
         

 

Autoreprezentanții – activi în ”Săptămîna Tineretului” 

Elevii au participat la elaborarea Calendarului Incluziunii 
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”Respect și valoare pentru fiecare” 

Pe data de trei decembrie, Ziua Internaţională a Per-

soanelor cu Dizabilităţi a fost consemnată la Criuleni într-un mod 

activ şi diferit. Programul zilei, organizat de către Asociaţia 

Obştească “Femeia şi Copilul-Protecţie şi Sprijin” a avut generi-

cul “Respect şi valoare pentru fiecare!”, şi a inclus mai multe 

activităţi menite să sensibilizeze publicul asupra faptului, că per-

soanele cu dizabilităţi nu au nevoie de milă, ci de o atitudine 

corectă, de recunoaşterea lor ca membri cu drepturi depline a so-

cietăţii. 

Ziua a început cu o masă rotundă de prezentare a succeselor 

şi provocărilor în urma activităţii pe parcursul a 10 luni 

a Serviciului Echipă Mobilă (SEM), susţinut financiar de către 

partenerii suedezi The Swedish Organization for Individual 

Relief (SOIR). 
Vera Stahi, coordonatoarea proiectului, a spus că echipa 

formată din psiholog, pedagog special şi kinetoterapeut are în 

asistenă 25 de copii, dintre care 72 % sunt băieţi şi 28% fete, din 

10 localităţi ale raionului. În zece luni, echipa mobilă a contrinuit 

la integrarea a 5 copii în grădiniţă şi a 3 copii în şcoală. Şase băieţi 

şi opt fete au beneficiat de asistenţa kinetoterapeutului, 12 băieţi şi 

două fete au fost asistaţi de psiholog. În acele 10 luni, 11 copii au 

fost ajutaţi să-şi depăşească problema. Majoritatea dintre ei au avut 

defecte de vorbire, iar ajutorul pedagogului special Valentina Ogor 

a fost de mare valoare pentru ei şi familiile lor. La masa rotundă au 

fost prezenţi şi părinţii a 10 copii care sunt beneficiarii SEM, con-

ducerea raionului, în presoana preşedintelui Iurie Andriuţă, şefei 

DASPF Ludmila Brânză, primarii de Criuleni, Hârtopul Mare, 

Slobozia Duşca, reprezentanţi ai Centrului Mediciclor de Familie 

Criuleni. Remarcabil a fost gestul a 10 agenţi economici din raion-

ul Criuleni, care au venit la masa rotundă cu donaţii de bani şi dul-

ciuri pe care le-au transmis personal părinţilor beneficiarilor 

Echipei Mobile. 

Holul Consiliului Raional a fost rezervat copiilor de la Cen-

trul de zi pentru copii cu cerinţe educaţionale Speciale “Speranţa” 

din Criuleni, Centrul Comunitar “Încredere” din s. Hruşova şi ben-

eficiarilor programului de Autoreprezentare al AO “FCPS”, care 

au organizat un veritabil târg de Crăciun, la care au expus obiecte 

şi decoraţiuni lucrate cu mânuţele lor, în timpul orelor de terapie 

ocupaţională. 

Elevii, părinţii şi profesorii Liceului Teoretic “Boris Dânga” 

din Criuleni au venit cu expoziţia-târg de prăjituri şi dulciuri, pe 

care le-au vândut pentru a aduna bani în folosul unei familii din 

Izbişte, Criuleni. În cadrul acţiunii de caritate “Fii picioarele lui 

Mihăiţă”, participanții au reuşit să pună în boxa specială 1073 de 

lei, bani pe care familia copilului îi va folosi pentru procurarea 

mijloacelor de deplasare – un premergător şi un cărucior, În boxa 

pentru Mihăiţă au mai pus mijloace colectate colectivul de elevi şi 

profesori ai Şcolii profesionale Criuleni. Foarte receptivi şi in-

teresaţi de lucrări au fost angajaţii Consiliului Raional, în special 

partenerii noştri – Direcţia Asistenţă Socială şi Protecţie a Fami-

liei, cărora le mulţumim pentru colaborare.  

Centrul Media pentru Tineri din capitală, în parteneriat cu 

Centrul de Resurse pentru Tineri “UNIT”, împreună cu un grup de 

membri ai consiliilor locale ale tinerilor şi cu tinerii Autore-

prezentanţi, au lansat expoziţia foto cu genericul “Accesibilitate 

înseamnă egalitate”, care a avut în vizor rampele de acces către 

instituţiile publice din or. Criuleni, trotuarele şi trecerile de pietoni. 

Elevii Şcolii de Arte din Criuleni le-au cântat participanţilor la 

acţiunea “Respect şi valoare pentru fiecare!”, au interpretat piese 

la pian şi au demonstrat, că pentru a înțelege muzica şi a aprecia 

frumosul dizabilitatea nu este o piedică. 

Ziua s-a încheiat cu un flash-mob, organizat de către Studioul 

de dans modern “Victoria, condus de Irina Godoroja, Centrul de 

Cultură şi Tineret “G. Sîrbu”. 

 

Svetlana Cernov, responsabilă relații cu publicul 

 

Mai multe imagini pe www.fcps.md 
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Dezvoltăm ONG-urile comunitare 

Membrii ONG-urilor active din localitățile Cocieri din raionul Dubăsari și Hîrtopul Mare, raionul Criuleni, în perioada 

noiembrie – decembrie sau întrunit în cadrul focus-grupurilor împreună cu membrii activi din comunitate: APL, cadre didac-

tice, asistentul social, părinții copiiilor cu dizabilități. 

Astfel, cu suportul A.O. “Femeia și Copilul – Protecție și Sprijn” au fost realizate două focus-grupuri, pentru deter-

minarea necesităților de dezvoltare și, respective, a așteptărilor comunității vis-a-vis de activitatea asociațiilor. 

Deși, conform statutului de funcționare, fiecare ONG, are specificul său de activitate, scopul comun al activității lor, 

constă în a se implica cît mai activ în rezolvarea problemelor cu care se coanfruntă persoanele cu dizabilităţi şi defavorizate. 

Prin intermediul focus grupurilor, fiecare participant, a conștientizat și identificat rolul și responsabilitățile sale în procesul 

de asigurare a respectării drepturilor persoanelor defavorizate. Activitatea a fost realizată în cadrul proiectului „Maluri difer-

ite - scopuri comune”, implementat de A.O. ”Femeia și Copilul—Protecție și Sprijin” în cadrul Programului Parteneriate 

Pentru o Societate Civilă Durabilă în Moldova, implementat de FHI 360. 

 

 

Părinți capacitați în domeniul respectării drepturilor 

Părinții copiilor cu dizabilități au fost capacitați în cadrul fo-

cus grupului și a atelierului de lucru de un jurist de profesie, care 

are o experiență vastă de lucru în domeniil respectării drepturilor 

persoanelor defavorizate și cu dizabilități. 

Astfel, necesităţile şi problemele cu care se confruntă în pro-

cesul de asigurare a respectării drepturilor propriilor copii au fost 

identificate de către părinții copiiilor cu dizabillități, în cadrul focus 

grupului organizat de A.O. "Femeia şi Copilul - Protecţie şi Sprijin. 

Unii din ei, prin intermediul activității au conștientizat, că cu 

adevărat li se încală drepturile, relatînd că nu știau că au și ei drep-

tul, deși copilul de mai mulți ani, este total imobilizat. Deasemenea 

părinții au solicitat suport în acccesarea serviciilor de protezare, 

ortopedie și reabilitare, necesare pentru copii cu dizabilități fizice.  

Rezultat direct, a fost participarea activă a părinţilor copiilor cu 

dizabilităţi din localităţile Cocieri şi Oxentea din raionul Dubăsari în cadrul atelierului de lucru, organizat în incinta centrului 

de zi pentru copii cu cerințe educaționale speciale “Armonie”, din satul Oxentea. Ei au avut ocazia, să adreseze întrebările, cu 

care se confruntă zi de zi în procesul de creștere și educație a propriilor copii și să primească răspuns, conform legii, de la ex-

petul jurist în domeniu, d-na Aliona Ţurcan. Părinții s-au implicat activ în identificarea soluţiilor la problemele existente în 

respectarea drepturilor persoanelor cu dizabilităţi. În procesul de consultanță juridică, părinții au primit răspuns la întrebările cu 

privire la respectarea drepturilor şi lupta cu discriminarea pe criteriul de dizabilitate în accesul la servicii publice, de sănătate, 

sociale, educaţionale, etc.  

Activitatea a fost realizată de A.O. "Femeia şi Copilul - Protecţie şi Sprijin" în cadrul proiectului "Incluziunea şcolară şi socială 

a copiiilor cu dizabilităţi", susţinut financiar de SOIR Moldova. 

Larisa Moscalenco, coordonator program “Advocacy” 



 

 6 

Congresul de la Istanbul a vizat dezvoltarea timpurie a copilului 

Î n perioada 02 - 05 decembrie 2015, am participat la Primul Congres 
Înternat ional î n Pediatrie Dezvoltativa  cu subiectul „Abordarea dizabilita t ii 
s i dificulta t ilor î n dezvoltarea timpurie a copilului", organizat de Asociat ia 
Pediatrica  pentru Dezvoltare s i Universitatea Ankara din Îstanbul, Turcia, 
sub conducerea profesorului s i pres edintelui Congresului Îlgi Ertem.  
Una din descoperirile realizate la Congres a fost ”Înstruct iunea 
internat ionala  pentru Monitorizarea Dezvolta rii Copilului”, instrument, 
utilizat de ţara  gazda , pentru monitorizarea dezvolta rii copilului la vî rsta  
timpurie (0-42 luni), elaborat î n rezultatul cerceta rilor de cca 20 de ani, 
realizate de cerceta torii din cadrul Universita t ii Ancara î n 5 t a ri de pe 4 
continente, pe un es antion de 12000 copii s i pilotat pentru a considera s i 
dovedi eficient a aplica rii acestuia asupra dezvolta rii copilului, dar s i 
prevenirii ssituat iilor de risc î n perioada copila riei timpurii, care conduc la 
instalarea sta rilor de dificultate sau dizabilitate. 
Congresul a constituit o platforma  multinat ionala  s i transdisciplinara  (cu 
participarea reprezentant ilor din 56 de t a ri), pentru clinicieni, cerceta tori, 

avocat i s i factorii de decizie la nivel de politica  î n domeniul Pediatriei dezvoltative, precum s i altor discipline ce se refera  direct la 
dezvoltarea copilului s i dizabilitate, cum ar fi (audiologie, dezvoltarea copilului s i educat ie, intervent ie timpurie, medicina de familie, 
terapie ocupationala , reabilitarea fizica , fizioterapie, psihiatrie, psihologie, sa na tate publica , educat ie speciala  s i incluziva , terapeut i de 
limbaj, asistent i sociali, etc). 

 
Participarea la Congres a asociaţiei a fost posibila  datorita  suportului UNÎCEF Moldova. Din delegaţia Republicii Moldova au 

mai fa cut parte reprezentanţi UNÎCEF Moldova, Ministerul Educaţiei, Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, Ministerul Sa na ta ţii, 
organizaţii ale societa ţii civile „Pas cu Pas”, Centrul de Întervenţie Precoce „Voinicel”, Centrul „Tony Hawks”. 

Victoria Secu, directoare executivă, AO ”FCPS” 

Mihăiţă are căruţul mult râvnit! 

Vineri după amiază, exact în ajun de Moş Nicolae, Mihăiţă cu mama sa Natalia au mers la Chişinău, însoțit 

de membrii AO ”FCPS”, să caute transportul, care-l va duce la grădiniţa din sat, până când el, Mihăiţă, va putea 

merge independent.  

N-a fost uşor să aleagă un model, dar la al patrulea magazin s-a găsit ceea de ce-ar avea nevoie mama 

copilului, pentru că tocmai ea este cea care, deocamdată, va conduce noul mijloc de transport al fiului său.  

“Mihăiţă este foarte bucuros că, în sfârşit, merge la grădiniţă. De acum încolo îmi va fi mai uşor, pentru că 

nu voi mai fi nevoită să-l duc în braţe” – ne spune Natalia, mama copilului. Apropo, băiatul spune că este prie-

ten cu doamna educatoare şi dânsa i-a promis că va ruga pe cineva să-i facă un scaun special, ca el să poată şe-

dea mai bine la masă în timpul ocupaţiilor. După cât de larg a zâmbrit, când a rostiti numele educatoarei, n-am 

avut nici un dubiu că tocmai aşa şi este!  

Drumul spre Chişinău i–a părut lui Mihăţiţă extrem de lung! Dar 

drumul spre casă părea că nu mai are sfârşit. Mihăiţă vroia cu tot 

dinadinsul să reuşească, înainte să-l doboare oboseala şi somnul, să 

facă un cerc prin casă, să vadă şi tata, şi bunica, ce mândreţe de 

transport au cumpărat ei cu mama! Iar mai pe apoape de casă a 

început a presupune, cam ce mobilă ar putea ei scoate afară din 

odaie, ca să încapă bicicleta! 

Vă amintim, că banii pentru transportul lui Mihăiţă de la Izbişte 

au fost colectaţi de către toţi cei care au participat la campania “Fii 

picioarele lui Mihăiţă”, desfăşurată pe parcursul zilei de 3 

decembrie, 2015, în cadrul evenimentului “Respect şi valoare pentru 

fiecare!”, organizat de către AO “Femeia şi Copilul- Protecţie şi 

Sprijin” din Criuleni. Din banii colectaţi, care au fost peste 3 mii, 

urmează să mai fie achiziţionat un dispozitiv medical, care-l va ajuta 

pe Mihăiţă să se deplaseze prin încăpere, până când el va avea puterea să o facă independent.  
În imagine: Mihăiţă cu noua lui achiziţie, alături de  Natalia Marulea și Vera Stahi  
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Caravana lui Moș Crăciun a pornit pe la beneficiari! 

 

Suntem în toiul sărbătorilor de iarnă. Serviciul Echipă Mobilă (SEM) a Asociaţiei Obşteşti „Femeia şi Copilul- Protecţie şi 

Sprijin”, Criuleni, ghidat de spiritul sărbătorilor de Crăciun, după o înțelegere prealabilă cu Moș Crăciun, a vizitat cu o cursă 

specială beneficiarii din localităţile Izbişte, Cruglic, Hîrtopul Mare, Răculești, Bălășești, Jevreni, Bălăbănești, Mălăiești și Cimișeni. 

Și de această dată, ca și de multe ori pînă acum, sacul lui Moş Crăciun, a avut un suport material din partea Asociaţiei ADRA 

Moldova, director executiv Andrei Gîrleanu. Zîmbetul ce-a răsărit pe chipul fiecărui copil a fost cea mai convingătoare dovadă că 

surpriza ne-a reuşit! 

 

 

 


