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Viziune și Misiune

UN MEDIU COMUNITAR INCLUZIV ÎN 
CARE FIECARE PERSOANĂ DEVINE 

MEMBRU DE VALOARE.

ACȚIONĂM PENTRU ÎMBUNĂTĂȚIREA 
CALITĂȚII VIEȚII PERSOANELOR CU 

DIZABILITĂȚI ȘI DEZVOLTĂM 
COMUNITĂȚILE ÎN SPIRITUL INCLUZIUNII.



Valorile asociației

• Respect şi Demnitate

• Credibilitate și Transparență

• Conexiune/Facilitare comunitară

• Durabilitate

• Calitatea serviciilor

• Non-discriminare

• Participare și Responsabilitate



Programe de activitate

AO ”FCPS” în perioada anului 2018 a continuat activitatea prin dezvoltarea 
programelor deja existente:

Programul I: SERVICII DE SUPORT- SERVICIUL SOCIAL ”ECHIPĂ MOBILĂ”

Programul II: EDUCAȚIE INCLUZIVĂ

Programul III:AUTOREPREZENTARE ȘI SUPORT ÎN ANGAJARE

Programul IV: ADVOCACY

Programul V:DEZVOLTARE ORGANIZAȚIONALĂ ȘI COMUNICARE



1. Proiectul „Incluziunea şcolară şi educaţională a copiilor cu dizabilităţi”, susținut financiar de IM

Swedish Development Partner, valoarea totală a grantului a constituit 1 422 685 MDL

2. Proiectul ”Maluri diferite – scopuri comune”, susținut financiar de USAID și FHI 360 în cadrul

Programului ”Parteneriate pentru o Societate Civilă Durabilă în Moldova, valoarea grantului

fiind de 163 093 MDL

3. Proiectul ”Educația și recuperarea prin artă unește cele două maluri”, susținut financiar de

PNUD Moldova din sursele UE, valoarea totală fiind de 399 271 MDL



Programul I: 
Servicii de suport – Serviciul social Echipă Mobilă

ASISTENŢĂ INDIVIDUALĂ LA LOCUL DE TRAI A COPIILOR CU DIZABILITĂŢI



Programul I: 
Servicii de suport - Serviciul social Echipă Mobilă

ATELIERE DE LUCRU CU SPECIALIŞTII INTERSECTORIALI DIN COMUNITĂŢI



Programul I: 
Servicii de suport - Serviciul social Echipă Mobilă

SUPORT MATERIAL FAMILIILOR CARE EDUCĂ COPII CU DIZABILITĂȚI



INSTRUIREA SPECIALIȘTILOR SERVICIULUI «ECHIPA MOBILĂ» LA MOSCOVA

Programul I: 
Servicii de suport - Servicul Echipă Mobilă



ȘCOALA DE VARĂ 2018

Programul I: 
Servicii de suport - Servicul Echipă Mobilă



Programul I: 
Servicii de suport - Serviciul social Echipă Mobilă

CARAVANA DE CRĂCIUN - 2018



• 39 copii, fete 21, ce constituie 53.84% şi băieţi 18 ce constituie 46.15 % din raionul Criuleni. Din ei 22 prezintă
grad sever de dizabilitate

• 1007 intervenții din partea specialiștilor din cadrul Echipei Mobile, ceea ce este cu 320 mai puține decât în
anul precedent (lipsa de specialiști)

• 16 localități (42.10%) ale raionului Criuleni (Mălăieştii Vechi, Bălăbăneşti, Jevreni, Măgdăceşti,
Paşcani,Porumbeni, Criuleni, Măşcăuţi, Zăicana, Corjova, Chetroasa, Ciopleni, Hruşova, Izbiște, Cruglic,
Ratuș).(60.52%, 2015-2019)

• 72 părinţi (6 bărbaţi, 62 femei) instruiți în cadrul a 3 traininguri și cu competențe crescute în educația
copiilor privind modalităţile de comunicare şi relaţia copil-părinte-educator din grădiniţe, soluții pentru depăşirea
problemelor cu care se confruntă copiii cu dizabilităţi

• 30 beneficiari ai Serviciului accesează servicii educaţionale, dintre care 22 copii frecventează Centrul de
Resurse pentru Educația Incluzivă din școală, inclusiv gimnaziu şi 8 copii frecventează grădiniţa. 10 copii au accesat
serviciile educaționale în rezultatul intervenției Echipei Mobile.

• 93 familii, din ele 23 ce educă copii cu dizabilităţi au beneficiat de suport material (vestimentaţie, încălţăminte)
oferit de oameni de bună credinţă, voluntari în valoare totală de 21 697 lei și o căpriță. 3 familii -lemne

Rezultate obținute: 
Servicii de suport - Serviciul social Echipă Mobilă



Program II: Educație incluzivă

ANALIZA NECESITĂȚILOR INSTITUȚIILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNTÂNT DOMENIUL EDUCAȚIEI INCLUZIVE



Program II: Educație incluzivă

FORMAREA CADRELOR DIDACTICE



Program II: Educație incluzivă

ASISTENȚA CAZURILOR DIFICILE DE INCLUZIUNE CU IMPLICAREA ACTORILOR CHEIE



DEZVOLTAREA CLUBURILOR PĂRINȚILOR ÎN SCRIEREA PROIECTELOR

Program II: Educație incluzivă



CLUBUL PĂRINȚILOR - REALIZARI IN IMPLEMENTAREA PROIECTELOR MICI 

Program II: Educație incluzivă



INSTRUIREA PĂRINȚILOR ÎN DOMENIUL TERAPIEI PRIN ARTĂ A COPIILOR DE VÂRSTĂ TIMPURIE

Program II: Educație incluzivă



ATELIERE COMUNE ÎN CONFECȚIONAREA LUCRĂRILOR DIN MATERIALE RECICLABILE

Program II: Educație incluzivă



Rezultate obținute (I) 
Programul II. Educație incluzivă

• 246 elevi cu cerințe educaționale speciale (115 fete şi 131 băieţi) care sunt incluși în 15 

școli din raioanele Criuleni și Dubăsari au primit asistență si au absolvit anul de studii 2017-2018;

• 14 copii cu dizabilităţi (6 fete, 8 băieți) din raioanele Criuleni și Dubăsari integrați pentru prima 

dată  în școli și grădinițe cu suportul FCPS,  au fost abilitați pentru îmbunătățirea capacităților de 
relaţionare cu semenii, adaptare la procesul educaţional, însuşită academică

• 40 copii cu cerințe educaționale speciale (16 fete şi 24 băieţi), au absolvit clasa a-IV-a, a- IX 

în baza testelor adaptate în rezultatul asistenței metodice oferită cadrelor didactice de către FCPS în 
parteneriat cu SAP Criuleni și Dubăsari

• 98 cadre didactice din școlile și grădinițele din raioanele Criuleni, Dubăsari și Slobozia (Transnistria) 

instruite în domeniul educației incluzive timpurii, dezvoltării copilului prin artă, art-terapiei;



Rezultate obținute (II)
Programul II. Educație incluzivă

• servicii de suport în 2 grădinițe:  din s. Holercani, r. Dubăsari și s. Tîrnăuca, r. Slobozia

dezvoltate în domeniul artelor și terapiei prin artă pentru a spori calitatea pentru toți copiii incluși. 

• 8 cazuri dificile de incluziune în grădiniță soluționate prin care s-a asigurat dreptul la educație;

• 30 părinți și 15 elevi voluntari, activi în cadrul a 3 Cluburi ale Părinților dezvoltate în gimnaziile 

Izbiște, Mașcăuți, Oxentea;

• Un Club al Părinților din gimnaziul Oxentea ghidat în implementarea unui minigrant în 

valoare de 25 000 MDL;

• 60 părinți din raioanele Criuleni, Dubăsari și Slobozia (Transnistria) asistați și instruiți în domeniul 

educației incluzive timpurii, dezvoltării copilului prin artă, art-terapiei.



Programul III. Autoreprezentare și Suport în angajare

SUSŢINEREA TINERILOR AUTOREPREZENTANŢI ÎN REVENDICAREA DREPTULUI LA MUNCĂ



Programul III. Autoreprezentare și Suport în angajare

SUSŢINEREA TINERILOR AUTOREPREZENTANŢI ÎN REVENDICAREA DREPTULUI LA MUNCĂ



Programul III. Autoreprezentare și Suport în angajare

SUSŢINEREA TINERILOR AUTOREPREZENTANŢI ÎN REVENDICAREA DREPTULUI LA MUNCĂ



Programul III. Autoreprezentare și Suport în angajare

PARTICIPAREA TINERILOR CU DIZABILITĂŢI LA EVENIMENTE PUBLICE COMUNITARE



Programul III. Autoreprezentare și Suport în angajare

ATELIERE DE LUCRU INDIVIDUAL ȘI DE GRUP CU TINERII AUTOREPREZENTANȚI 

ȘI FAMILIILE LOR



Programul III. Autoreprezentare și Suport în angajare

ATELIERE DE LUCRU INDIVIDUAL ȘI DE GRUP CU TINERII AUTOREPREZENTANȚI 



Programul III. Autoreprezentare și Suport în angajare

ATELIERE DE LUCRU INDIVIDUAL ȘI DE GRUP CU TINERII AUTOREPREZENTANȚI 



Program III : Autoreprezentare și Suport în angajare

SOCIALIZAREA AUTOREPREZENTANŢILOR (ODIHNA ACTIVĂ ȘI VIAȚA INDEPENDENTĂ)



Program III : Autoreprezentare și Suport în angajare

SOCIALIZAREA AUTOREPREZENTANŢILOR (ODIHNA ACTIVĂ ȘI VIAȚA INDEPENDENTĂ)



Rezultate obținute (I)
Programul III. Autoreprezentare și Suport în angajare

• 12 tineri autoreprezentanţi (6 băieţi şi 6 fete) au fost abilitaţi în cadrul a 120 de ore de suport
individual și de grup pentru a-şi cunoaște drepturile de bază, nevoile, a îmbunătăți comunicarea cu alţi
tineri din grup și membrii comunității

•Parteneriate create cu 5 angajatori privind angajarea tinerilor cu dizabilități în câmpul
muncii, dintre care 2 au oferit locuri de muncă pentru 2 tineri (Linella, Agenţia Serviciilor Publice, Gimnaziu
Izbişte, ÎM Comunservice Criuleni )

•Tinerii autoreprezentanți sunt activi, realizeaza mici afaceri (servicii de copiere, de
coasere a diverselor articole, etc.), confectioneaza diverse lucrari hand-made pe care le vand in cadrul
diverselor expoziții. În rezultat, își cresc venitul și promovează imaginea pozitivă asupra abilităților pe care
le dețin

•Tinerii autoreprezentanti au participat la evaluarea nivelului de accesibilitate 
a spațiilor publice în or. Criuleni, alături de reprezentanții FCPS și Motivație



Rezultate obținute (II)
Programul III. Autoreprezentare și Suport în angajare

•3 tineri susţinuți în orientarea lor vocațională și continuarea studiilor  în Şcoala 
profesională din Criuleni, Şcoala de Arte

•10 tineri autoreprezentanți din 12, şi-au îmbunătăţit abilitatea de revendicare a
drepturilor economice, culturale şi sociale. Astfel, 8 dintre ei au atins progrese
considerabile în abilitarea economică proprie şi au venit crescut prin diverse tipuri de
ocupaţii/muncă în valoarea totală de 125692.22 lei ce este de 3 ori (cu 173,73%) în raport
cu anul 2017. Echipamentul procurat (echipament şi accesori pentru atelier de cusut) în
valoare de 12660 lei pentru susţinerea a tinerilor din grupul de Autoreprezentare

•3 ateliere de lucru cu participarea actorilor comunitari responsabili de procedura de
angajare în câmpul muncii a persoanelor cu dizabilităţi: (Direcţia de Ocupare a Forţei de
Muncă, Centrul Prietenos pentru Tineri ”Vitamin”, Centrul de Sănătate, Centrul Comunitar
de Sănătate Mintală, APL de nivelul I, AO „Motivaţia”



Program IV : Advocacy

EVALUAREA ACCESIBILITĂȚII SPAȚIILOR PUBLICE ÎN  4 SATE DIN RAIOANELE  CRIULENI ŞI DUBĂSARI



Program IV : Advocacy

REZULTATELE EVALUĂRII ACCESULUI ÎN S. SLOBOZIA-DUȘCA 



Program IV : Advocacy

MONITORIZAREA STRATEGIEI DE  ACCESIBILIZARE  A SPAȚIILOR PUBLICE DIN OR. CRIULENI



Program IV : Advocacy

CAMPANIA SOCIALĂ ”PUNE UMĂRUL! 4 COPII VISEAZĂ LA O CASĂ”



Program IV : Advocacy

CAMPANIA SOCIALĂ ”PUNE UMĂRUL! 4 COPII VISEAZĂ LA O CASĂ”



Program IV : Advocacy

CAMPANIA DE INFORMARE DESPRE

COLECTAREA  SELECTIVĂ A DEŞEURILOR



Rezultate obținute 
Programul IV. Advocacy

• 2 cazuri de nerespectare a drepturilor a persoanelor defavorizate, referite pentru 

soluţionare.

• 26 de voluntari din 4 localităţi, inclusiv factori de decizie (primari, consilieri locali)   au 
participat la procesul de evaluare a spaţiilor publice şi cunosc care sunt cerinţele pentru 
accesibilizare.

• 4 Strategii locale de acces elaborate – satele Dubăsarii Vechi, Coşniţa, Sl. Duşca, 
Zăicana au beneficiat de suportul expertului Igor Meriacre în elaborarea Strategiilor Locale, şi au 
reuşit, fiind asistaţi de AO FCPS, să mobilizeze tinerii pentru evaluarea clădirilor.

•10 voluntari formaţi ca educatori de la egal la egal - pentru implicare în 
campania de informare a populaţiei despre necesitatea de colectare selectivă a deşeurilor. Campania 
realizată cu succes.



Rezultate obținute (II)
Programul IV. Advocacy

•42 de recomandări elaborate şi expediate la AOPD – Alința pentru Persoane cu Dizabilități cu propuneri pentru 
îmbunătăţirea politicilor şi practicilor în asigurarea unui trai de calitate la schimbările propuse de guvern şi puse în dezbateri 
publice  la Codul Muncii.

•Campania advocacy “Pune umărul – 4 copii visează la o casă!” ce a avut ca scop procurarea unei case 
pentru familia Orescu cu 4 băieţi din s. Dubăsarii Vechi. În cadrul campaniei AO FCPS prin diverse acţiuni a colectat  23 de mii
de lei, în total familia a adunat din diferite donaţii 125 de mii lei au rămas încă 25 de mii pentru a achita suma integral.

•Strategia locală de accesibilizare a spaţiilor publice în or. Criuleni aprobată de consiliul local, acţiunile 
cărăia sunt monitorizate.

•5 acorduri de colaborare cu APL pe domenii sociale elaborate şi încheiate, 2 demersuri 
prezentate la nivel central pentru revindecarea dreptrurilor persoanelor cu dizabilităţi, cu probleme soluţionate.

•330 de persoane informate în cadrul a 12 de platforme de discuţii despre Legea 2% şi mecanismul de desemnare 
procentuală.

•AO FCPS este membru activ al alianţelor ONG urilor



Program IV : Advocacy

SUSTENABILITATEA  FINANCIARĂ A ONG-URILOR ESTE O REALITATE?



Program IV : Advocacy

SUSTENABILITATEA  FINANCIARĂ A ONG-URILOR ESTE O REALITATE?



Rezultate obținute 
Programul IV. Comunicare și vizibilitate

• 4 emisiuni radio
• 11 articole în presa regiomnală
• 1500 de exemplare a revistei ”Curierul Schimbării”
• Cca 400 de destinatari ai buletinului electronic bilunar
• 6 emisiuni TV
• 4 articole pe portalurile de știri 
• 1304 abonați ai paginii de pe Facebook (cu 319 mai mult decât în anul trecut);
•+ 1316 urmăritori. Total – fiecare postare a noastră este vizualizată de

apr. 2600 de persoane.
• 16 articole pe pagina web. 
• Total: 41 de apariții în media de tot felul. 



Parteneriate cu alte ONG –uri şi instituţii publice

ADRA MOLDOVA, CR DUBĂSARI, CR CRIULENI



Parteneriate cu alte ONG -uri

OSORC, TIRASPOL



Perspective pentru 2019

 Implementarea Planului strategic pentru anii 2017-2020 și a Planului de Acțiuni pentru 

2019

 Îmbunătățirea sistemului de monitorizare și evaluare a programelor active 

 Advocacy pentru elaborarea și implementarea planului de accesibilitate la nivel de 

raion

 Diversificarea surselor de finanțare și autofinanțare, identificarea potențialilor 

finanțatori


