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“În catedrala imensă care o numim – viață, ﬁecare om este chemat
să lucreze ca un preot al întregului univers, să transforme umanul
într-o ofrandă și un imn de slavă. Ați reușit pe parcursul anului să
demonstrați acest lucru. Ați fost aproape de suﬂetele persoanelor
ce au nevoie de mângâiere și liniște suﬂetească, alături de formarea
și dezvoltarea lor op mă, în ceea ce privește autonomia personală,
socială, responsabilitatea și încrederea în sine. Vă mulțumesc și Vă
doresc mult succes în con nuare.“
Cu drag, Angela BOȘCANEAN, președinte FCPS

„

„Anul 2017 a fost un an în care am con nuat să consolidăm
parteneriate între actorii cheie pentru a asigura dreptul la educație,
muncă, viață socială, a persoanelor cu dizabilități, care se consideră
a ﬁ unul dintre cele mai discriminate grupuri în țara noastră.
Am contribuit la formarea profesioniș lor în domeniul
educației mpurii pe dimensiunea educației incluzive. În acest an,
am putut ﬁ aproape pentru mai mulți copii și familiile lor, în procesul
de intervenție educațională și recuperatorie. În poﬁda diﬁcultăților
existente, am explorat oportunități de angajare asistată în câmpul
muncii a nerilor cu dizabilități, împreună cu familia, angajatorii și
structurile responsabile de acest proces.
Am reușit să împlinim unele visuri ale nerilor, iar schimbarea
așteptată s-a simțit în mp, ei au devenit mai independenți,
responsabili și cu speranțe de viitor.
Am con nuat să împărtășim cele mai bune prac ci, despre
cum e să asigurăm suportul necesar, accesul și respectarea
drepturilor, condiții esențiale pentru transformarea vieților
persoanelor cu nevoi speciale în istorii de succes.
Am simțit la propriu, umărul partenerilor, reprezentanților
mediului de afaceri și susținerea unui tânăr cu dizabilități, dar și a
cetățenilor, care au redirecționat 2% din impozitul pe venit către noi,
oferindu-ne as el votul lor de încredere și plasîndu-ne în topul
organizațiilor care au beneﬁciat de susținerea cetățenească.
Apreciez efortul inves t de echipă și toți partenerii, deși
înțelegem că este necesar să con nuăm în același spirit, pentru
îmbunătățirea calității vieții, aici, la noi acasă“.
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Cu drag, Victoria SECU,
director execu v FCPS

FCPS
Femeia și Copilul - Protecție și Sprijin

Asociația Obștească „Femeia și Copilul–Protecție și Sprijin” este o organizație
neguvernamentală, înﬁințată în mar e 2000. Suntem independenți față de
autoritățile statului și nu ne condiționăm sprijinul și acțiunile de apartenențe la
anumite ideologii, doctrine sau religii.

Viziune:

Misiune:

Suntem pentru un mediu
comunitar incluziv, în care
ﬁecare membru devine de
valoare.

Acționăm pentru îmbunățirea
vieții persoanelor cu dizabilități
prin dezvoltarea comunităților
în spiritul incluziunii.

Credibilitate



Demnitate

Valori:

Non — discriminare

Respect

Responsabilitate

Transparență

Participare

Durabilitate

Facilitare comunitară
Calitatea serviciilor
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RETROSPECTIVA 2017
Ianuarie
Obținerea unui nou statut de u litate publică, valabil pe parcursul
următorilor trei ani, până la 1 ianuiarie 2020.
Obținerea coﬁnanțării din bugetul raional pentru prestarea Serviciului
social „Echipă Mobilă”. Datorită parteneriatului existent cu auto rățile
publice locale și acțiunilor de pledoarie realizate pe parcursul anului
2016, am obținut co-ﬁnanțarea serviciului din bugetul raional sub forma
suportului ﬁnanciar în valoare de 99848 lei, ceea ce reprezintă 21% din
bugetul total al acestui serviciu.

Februarie–Mar e–Aprilie
Demararea campaniei de comunicare despre mecanismul
desemnării procentuale, cu intensitate sporită, pentru cetățenii
din regiune.
Ci ți mai mult despre acesta Aici

Mai
Inaugurarea postului de copiere, deservit de persoanele cu
dizabilități, în cadrul Oﬁciului Stare Civilă Criuleni. O bună
prac că în incluziunea socială a nerilor cu dizabilități și
angajarea în câmpul muncii, cu care ne împărtășim cu plăcere și
despre care puteți aﬂa mai mult Aici

Iunie
Sărbătorirea Zilei Internaționale a Copilului. În cadrul acestui
eveniment, organizat la nivel local, am intervenit cu un evantai de
culori și am creat buna dispoziție zecilor de copii și părinți, în cadrul atelierului de face-art. Expoziția
lucrărilor beneﬁciarilor organizației, la fel, s-a bucurat de mare succes.
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Iulie
Lansarea campaniei sociale și de colectare de fonduri ”Pune umărul! Lasă o as el de urmă pe pământ!” a
îmbunătățit mult viața și condițiile de trai pentru un tânăr cu dizabilități de vedere. Doriți să aﬂați cum s-a
schimbat situația tânărului în raport cu cea inițială, cum și cât a derulat campania, ce parteneri am avut
alături, câți bani am reușit să colectăm? Accesați detalii Aici

August – Decembrie
Advocacy pentru promovarea accesibilizării or.
Criuleni.
Elaborarea strategiei locale de accesibilizare a
spațiilor publice din or. Criuleni. Am lucrat cu
partenerii responsabili de acest proces,
reprezentanții administrației publice locale, șeﬁi
ins tuțiilor publice din or. Criuleni, responsabili
din domeniul elaborării proiectelor de
construcție și reconstrucție și de la Inspecția de
stat în construcții.

Noiembrie
Finalizarea proiectului național ”Parteneriate pentru
incluziune” implementat în perioada 2015-2017 în scopul
creșterii accesului copiilor cu cerințe educaționale de vârstă
m p u r i e l a e d u c a ț i e ș i re d u c e re a a t u d i n i l o r
discriminatorii. Mai multe despre rezultatele acestui
proiect Aici
Înveșnicirea numelui Alexandra Grajdian - sinonim al
Curajului și Inovației în promovarea educației incluzive. Din
2017, oﬁcial, în Republica Moldova există "Trofeul
Alexandra Grajdian", brevetat si cu acte în regulă la Comisia
Națională de Heraldică. Doriți să cunoașteți cine s-a
învrednicit de acest premiu, accesați Aici

Decembrie
Organizarea Caravanei de Crăciun, care a prilejuit emoții
pozi ve în inimioarele a 80 de copii. În toiul sărbătorilor de
iarnă, 80 de copii, au primit cadouri. Moș Crăciun a ajuns în
casele copiilor, grație partenerului nostru ADRA Moldova și
companiei ”Supraten”. Detalii Aici
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PROGRAMUL:
SERVICIUL SOCIAL ”ECHIPĂ MOBILĂ”

Am con nuat și în anul 2017 să prestăm Serviciul social ”Echipă Mobilă”. Am avut în vizor copiii până la 18
ani, cu grad conﬁrmat de dizabilitate și familiile lor din 13 localități ale raionului Criuleni. Acest p de serviciu
are ca scop de a îmbunătăți calitatea vieții persoanelor cu dizabilități prin servicii de recuperare, reabilitarea
psihosocială la domiciliu, prevenirea ins tuționalizării, reintegrarea și incluziunea socială, precum și
împlicarea familiei în îngrijirea acestora, în vederea creșterii gradului de independență, până la autonomia
maxim posibilă.
În rezultatul eforturilor depuse,

209

familii au
primit suport
individual

105

1327

părinți

intervenții
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ISTORII DE SUCCES

Veruța, 4 ani
grupul de semeni de la grădiniță, observăm
câțiva copii care i-au devenit „patroni”,
ținând-o de mânuță și conducând-o grijuliu
prin toate locurile speciale ale terenului de
joacă în aer liber.
Membrii familiei au devenit mai încrezuți
în forțele copilului și privesc mult mai op mist
viitorul acestuia. ”Mă bucură mult faptul, că
Veruța merge la grădiniță, încerc cum pot să
mă ocup și acasă în ceea ce privește
dezvoltarea ei, așa cum îmi recomandă
specialiș i Echipei Mobile, dar și educatoarea.
Înțeleg tot mai bine că rezultatele se obțin prin
pași mici, dar cu multă răbdare și insistență”,
Maria, 28 ani, mama fe ței.

Dezvoltarea Veruței a fost afectată de un
șir de tulburări, microcefalie asociată cu
malnutriție, reținere în dezvoltarea psihică și
ﬁzică, dar și izolarea în cei patru pereți ai casei,
în perioada fragedă de creștere.
Cu suportul FCPS și serviciilor prestate
direct în familie, viața acestui copil s-a
schimbat mult. În prezent, fe ța merge la
grădinița de copii din comunitate, as el având
posibilitatea de a percepe o imagine a lumii
mult mai diversă și complexă. Ea învață ac v
diferite modele de comportament. Au avansat
esențial abilitățile de comunicare, relaționare,
inițierea și menținerea relațiilor cu persoane
m a i p u ț i n c u n o s c u te , î m b u n ătăț i re a
autonomiei personale. În preajma copiilor din
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Programul:
EDUCAŢIE INCLUZIVĂ
Educația incluzivă este un proces prin care răspundem diversității nevoilor copiilor prin creșterea
gradului de par cipare la învățare și reducerea excluziunii. Și în anul 2017, am con nuat să contribuim la
dezvoltarea incluziunii educaționale, în special celei de la treapta mpurie, deoarece valorizăm nu numai
posibilitățile și premisele de dezvoltare ale ﬁecărui copil, ci și potențialul și mo vația de schimbare și
dezvoltare profesională a ﬁecărui cadru didac c.
Ne-am focalizat atenția asupra accesului, par cipării și implicării tuturor copiilor de vârstă preșcolară
în programe de educație mpurie, deoarece în această direcție există multe necesități. Suportul oferit de noi
cadrelor didac ce, atât în școli, cât și în grădinițe, a fost focusat pe necesitățile existente, diferite de la caz la
caz, ﬁe în aplicarea procedurii de evaluare a copilului de vârstă mpurie, ﬁe în organizarea procesului
educațional incluziv în situații speciﬁce și complexe (copii cu au sm, deﬁciențe senzoriale, dizabilități
asociate, etc.), ﬁe în încurajarea par cipării familiei...

Ne-am propus să facem claritate în privința
rolurilor ﬁecărui partener responsabil de
asigurarea incluziunii, pentru ca să acționăm în
beneﬁciul copilului, indiferent de necesitățile și
capacitățile de care dispune.
Am mobilizat la discuții ac ve și construc ve
260 profesioniș intersectoriali pe dimensiunea
educației incluzive mpurii (cadre manageriale și
didac ce, reprezentanți ale Autorităților Publice
Locale și Serviciilor de Asistență Psihopedagogică,
asistenți sociali comunitari) din 27 raioane ale
țării. Acest lucru a fost posibil de realizat în cadrul
a 6 pla orme de discuții regionale, organizate la
Bălți, Edineț, Floreș , Orhei, Leova, Ungheni,
unde au fost prezentate și analizate rezultatele
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cursului de instruire, prac cile de succes,
provocările și oportunitățile privind dezvoltarea
educației incluzive mpurii.
În acest sens, am implicat profesioniș i din
domenii intersectoriale (educație, protecție
socială și sănătate) în analiza prac că a 55 cazuri
de incluziune diﬁcilă, întâlnite în 42 de grădinițe
din țară.
Am considerat că aceasta e o cale bună pentru
a preveni discriminarea și a găsi cea mai bună
soluție care să favorizeze respectarea dreptului la
educație a copiilor cu dizabilități și alte cerințe
educaționale speciale, dar și să crească gradul lor
de par cipare la programe educaționale derulate
în comunitățile de reședință.

{

În rezultatul intervenției, au primit suport:

 228 elevi cu cerințe educaționale speciale de vârstă școlară (79 fete și 149
băieți) și 37 copii cu cerințe educaționale speciale de vârstă mpurie incluși în
școli și grădinițe;
 14 copii cu dizabilități din raioanele Criuleni și Dubăsari au fost incluși pentru
prima dată în școli și grădinițe, ﬁind asistați și îmbunătățindu-și capacitățile de
relaționare cu semenii, adaptare la procesul educațional, însușită;
 291 persoane (educatori, părinți, alți profesioniș ) au primit consultanță
pentru a organiza eﬁent procesul educațional incluziv a copiilor cu cerințe
educaționale speciale de vârstă mpurie;
 298 de profesioniș din 8 raioane ale țării și municipiul Chișinău, au fost
instruiți și au dezvoltat competențe în domeniul educației incluzive mpurii în
cadrul a 10 module de instruire a câte patru zile ﬁecare.

CLUBUL PĂRINȚILOR
Totul a pornit de la o bună prac că, pe care
am ținut să o ins tuționalizăm. Am reușit să
dezvoltăm Clubul părinților în două ins tuții de
învățământ din raionul Criuleni ( Mașcăuți,
Izbiște). Membrii acestor cluburi au fost atât
părinții copiilor cu dezvoltare pică, cât și a
copiilor cu dizabilități și alte cerințe educaționale
speciale. Workshop-urile și instruirile derulate au
ajutat părinții să răspundă la următoarele
întrebări:
 Cum îmi pot ajuta copilul în procesul de
incluziune educațională?
 Ce pot face singur acasă și în colaborare cu
pedagogul și alți părinți din comunitate?
 În ce mod aș putea sensibiliza oamenii din comunitate și elimina excluziunea socială, discriminarea,
intoleranța?
 Ce servicii de suport pot accesa?
 La ce resurse am acces?
Ba mai mult decât atât, părinții implicați au reușit să colecteze fonduri pentru susținerea familiilor care
educă copii cu dizabilități severe și pentru procurarea materialelor didac ce în centrele de resurse pentru
educația inluzivă din școală.
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MONITORIZARE
Ca să ne convingem de faptul că legislația care
prevede respectarea dreptului la educație se
implementează la nivel local, dar și pentru a ne
informa despre calitatea implementării, am
derulat pe perioada anului, un proces amplu de
monitorizare în raioanele Criuleni și Dubăsari. În
acest sens, am implicat 30 de ins tuții de
învățământ (15 școli și 15 grădinițe).
Domeniile care au fost monitorizate au fost:
managementul ins tuției pentru implementarea
educației incluzive; nivelul de dotare al ins tuției
în suportul incluziunii educaționale; nivelul de
pregă re al cadrelor didac ce pentru educația
incluzivă; organizarea procesului educațional
incluziv; serviciile de suport existente pentru
asigurarea educației incluzive; accesul la educație
a copiilor cu cerințe educaționale speciale;
resursele ﬁnanciare u lizate de ins tuția de
învățământ pentru dezvoltarea educației

incluzive; parteneriatele dezvoltate pentru
asigurarea educației pentru toți copiii.
În total au fost intervievate 792 de persoane,
inclusiv 26 manageri, 174 cadre didac ce din
școli, 13 cadre didac ce de sprijin, 95 educatori,
197 elevi cu dezvoltare pică, 287 părinți care
educă copii cu dezvoltare pică.
Raportul prezentat în data de 20 decembrie
2017, a reﬂectat nivelul de pregă re a cadrelor
didac ce, gradul de adaptare a școlilor și
grădinițelor la diversele necesități ale copiilor,
numărul elevilor care studiază în baza unui plan
individualizat de studii, nivelul de acceptare,
gradul de înțelegere a incluziunii de către toți
par cipanții la proces și provocările existente.
În baza rezultatelor obținute, șase ins tuții de
învățământ au primit diplome de merit și premii.
Despre care ins tuții este vorba, găseș Aici.

OPINII
”Deși la moment, grădinița nu este frecventată de copii cu dizabilități, ne pregă m să-i primim.
Par cipând la instruirile organizate de FCPS, mi-am schimbat părerile despre educația incluzivă. Nu trebuie
să ignorăm aceș copii și să-i lăsăm doar pe seama familiei”, Victoria, 35 ani, metodistă, r. Rezina
***
”Grație experienței obținute, am aﬂat cum se poate de implicat, în ce mod și posibilitățile pe care le oferă
procesul de incluziune educațională copiilor, familiei și, în general, comunității”, Rodica, 42 ani, manager, r.
Floreș
***
”În rezolvarea cazurilor de incluziune a copiilor cu dizabilități mai grave, nu puteam găsi soluții de unii
singuri. Ședințele comune cu colegii noștri din alte domenii, ne-au ajutat să găsim soluții bune. Am văzut, pe
bună dreptate, cât este de important să ne unim eforturile și să avem alături și familia, cel mai necesar
partener în viața copilului. Doar în așa caz, succesul este inevitabil”, Ana, 38 ani, asistent social, r. Ungheni.
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Programul:

AUTOREPREZENTARE ȘI SUPORT ÎN ANGAJARE
Al patrulea an consecu v, inves m în
capacitarea nerilor cu dizabilități, care fac parte
din grupul de autoreprezentare. Pregă rea
pentru angajare, socializarea și dezvoltarea
personală a nerilor autoreprezentanți sunt
obiec vele acestui program. În tot acest răs mp,
am contribuit la dezvoltarea abilităților a peste 20
de neri pentru a se reprezenta pe sine, comunica
cu semenii,familia și membrii comunității,
cunoaște și revendica drepturile, îmbunătăți
imaginea personală, lua decizii. Lucruri care au
cerut mult efort și mp, dar foarte necesare

pentru următoarea etapă, cea de angajare în
câmpul muncii. Rezultatele au început a se face
vizibile... Tinerii autoreprezentanți au devenit mai
ac vi, responsabili, realizează mici afaceri (servicii
de copiere, de coasere a ar colelor),
confecționează lucrări hand-made pe care le vând
în cadrul diverselor expoziții, dar și la comandă.
Schimbările ce au intervenit în comportamentul
nerilor, și-au pus amprenta și în comportamentul
familiilor, acestea devenind mai atente la
necesitățile nerilor, oferindu-le mai multă
libertate în luarea deciziilor.

INAUGURAREA POSTULUI DE COPIERE
Svetlana și Constan n, au
stat la dispoziția clienților
Serviciului de Stare Civilă
Criuleni, în incinta căruia, în
te m e i u l u n u i c o n t ra c t d e
comodat, a fost instalat, pentru
ei, un post de copiator.
Constan n, 25 ani,
mărturisește, că îl încearcă
sen mente de bucurie atunci,
când este conș ent că a venit,
dimineața, mpul să plece la
lucru. Deja a făcut și unele
concluzii, cum ar ﬁ că oamenii, în
general, sunt amabili, unii dintre
ei sunt răbdători, iar el cu colega sa, se străduie să acorde serviciul repede și calita v. Costea adaugă, că și el,
și familia sa, sunt mulțumiți de faptul, că și-a găsit un serviciu. Mai mult ca atât, văzând că ﬁul s-a angajat, și
tatăl acestuia a fost mai mo vat să se angajeze, as el, toți cei trei membri ai familiei au acum un loc de
muncă.
Svetlana, 38 ani, n-a mai fost angajată în câmpul muncii de mai bine de zece ani. Tânăra recunoaște că
nu i-a fost ușor să facă acest pas, că a avut nevoie de mp de adaptare și instruire. Efortul ei a meritat, pentru
că “oamenii sunt mulțumiți, și ne spun că suntem bravo, că am deschis acest post de copiator acolo”, – îți
etalează ea sa sfacția. ”Eu simt că am început o nouă viață. Mulțumim echipei FCPS care m-a ajutat”.
Din noiembrie 2017, Costan n a fost angajat oﬁcial la un market din oraș. Iar Svetlana, face față lucrului
de una singură la postul de copiere și îi reușește bine.
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SUPORT ÎN DEZVOLTAREA AFACERII PROPRII

Sergiu are 32 de ani și a rămas țintuit în
scaunul cu ro le, după cum spune el, în
urma unei infecții la coloana vertebrală. De
șase ani este u lizator de scaun rulant, dar
con nuă să prac ce sportul, să se implice
în ac vități comunitare împreună cu alte
persoane cu dizabilități, organizate de
diferite organizații, se străduie să ﬁe
exemplu pentru feciorul său.
Despre sine spune că este o persoană
care se implică cu ușurință în comunicarea
cu alți oameni, în ac vități care îi plac, și
speră că va avea suﬁcienți parteneri și
comenzi ca să-și îndeplinească mai întâi de
toate, propriile cerințe, pe care le are față
de sine însuși. Sergiu a relatat despre

intenția sa de a prac ca meseria de
cusător, ideea căreia s-a născut din
colaborarea cu niște prieteni, care aveau
afaceri similare. Dar și faptul că ș e să
mânuiască tot felul de mecanisme, el ﬁind
absolvent al Colegiului de Transporturi din
Chișinău. Automobilul familiei sale l-a
adaptat la conducere manuală absolut
sinestătător, și se bucură astăzi de
posibilitatea de a ﬁ mobil. Printr-un
contract de comodat, oferit de FCPS,
Sergiu a primit o mașină de cusut, adaptată
la starea lui de funcționalitate, și a început
să coase huse pentru scaunele
automobilelor, la comandă.
Așa a devenit mai aproape de visul său!
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ATELIERE PRACTICE DE DEZVOLTARE PERSONALĂ

Evidența procurărilor și cheltuielilor de primă necesitate a fost scopul atelierelor prac ce organizate cu
nerii în anul 2017. Înainte de a purcede la procurări, nerii autoreprezentanți au praniﬁcat ce au de
cumpărat, în ce can tate, au es mat costul cumpărăturilor, iar când au trecut la partea prac că, au analizat,
dacă au es mat corect costurile și au comparat prețurile așteptate cu cele cerute de vânzători. Scopul a fost
nu doar dezvoltarea abilităților de planiﬁcare a cheltuielilor, dar și de ges onare a banilor, de dezvoltare a
abilităților de analiză și corectare a propriilor greșeli și găsirea soluțiilor în situații jenante. Împreună cu
specialiș i în angajare asistată, nerii au efectuat cumpărăturile, iar apoi au discutat despre lecții învățate și
concluzii.

TINERII AUTOREPREZENTANȚI LA TÂRGUL LOCURILOR DE MUNCĂ
Noi oportunități în procesul de
angajare a nerilor cu dizabilități au fost
oferite în rezultatul colaborării cu
Agenția Teritorială de Ocupare a Forței
de Muncă Criuleni. Ac vitatea din 19
mai a dat posibilitate nerilor
autoreprezentanți să cunoască agenții
economici din regiune, să se promoveze
ca și potențiali angajați. Agenții
economici au discutat cu nerii și au
explicat condițiile și procedura de
angajare, termenul de probă, alte
informații importante. Tinerii au fost
ghidați în acest exercițiu de către
persoanele lor de sprijin- specialiș i în
angajarea asistată.
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IMAGINEA DE SINE
Imaginea de sine joacă un rol important în viața noastră, inﬂuențează intensitatea trăirilor
noastre afec ve, ne îndrumă să ne autocunoaștem prin raportarea la ceilalți, dar și să ne
formăm o imagine pozi vă. Ajungem la o anumită imagine despre sine nu numai pe calea
autoaprecierii, ci și prin relaționare interpersonală. Pentru a încuraja nerii să se
autocunoască mai bine, să exploreze propriile preferințe, să dobândească o imagine de sine
cât mai exactă, să exprime emoțiile referitor la imaginea schimbată și să comunice cu colegii
de grup impresiile, le-am organizat o vizită la frizerie.
Așa arată nerii după ce au fost la frizerie!
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Programul:
ADVOCACY
În cadrul acestui program, am dat startul consolidării parteneriatului intersectorial în vederea
accesibilizării spațiilor publice din orașul Criuleni. Deși pentru incluziunea socială a persoanelor cu
dizabilități s-au realizat mai multe lucruri, și avem un cadru legal suﬁcient de bun, accesibilitatea nu este
luată în considerație la justa valoare. Accesul în ins tuțiile publice este foarte limitat și persoanele care
u lizează scaune rulante, nu pot ajunge la serviciile necesare. Ca exemplu, la prima vedere, parcă avem
pante de acces, dar prac c nici una din ele nu corespunde standardelor. Pe aceste pante persoana în cărucior
nu poate urca de sinestătător, dar nici coborî… Inaccesibilitatea este discriminatorie nu doar pentru
persoane cu dizabilități sau cu mobilitate redusă și persoane din alte grupuri vulnerabile, cum ar ﬁ mame cu
copii mici în cărucioare, femei gravide, persoane în etate și pensionari cu sănătatea precară, pacienți (când e
vorba de ins tuții medicale), copii de vârstă fragedă, persoanele cu dizabilități locomotorii sau senzoriale,
care, de fapt, cons tuie cca 30 % din numărul total de cetățeni din grupurile vulnerabile.

Pentru a face mai accesibil orașul în care
locuim și ac văm, ne-am propus să elaborăm
Strategia locală de accesibilizare a spațiilor
publice. Am lucrat cu partenerii responsabili de
acest proces, reprezentanții administrației
publice locale, șeﬁi ins tuțiilor publice din or.
Criuleni, responsabili din domeniul elaborării
proiectelor de construcție și reconstrucție și de la
Inspecția de stat în construcții. Am ajuns mai ușor
la scopul propus, avându-i alături pe partenerii de
la AO ”Mo vație”, care au experiență vastă în
elaborarea unor documente similare și evaluarea
nivelului de accesibilitate în municipiul Chișinău și
alte raioane ale țării.
În acest parcurs, am evaluat nivelul de
accesibilitate a 21 clădiri publice din or. Criuleni.
În cadrul acestui exercițiu, am prevenit

necorespunderea accesului extern la un market
care urma să ﬁe inaugurat în scurt mp. Am
atestat acolo probleme de accesibilitate și
derogări de la normele în construcție, despre care
a fost atenționat administratorul magazinului și
supraveghetorul tehnic. Efortul nu a fost
zădarnic..Cu eforturi comune, a fost elaborat
proiectul Strategiei locale de accesibilizare a
spațiilor publice, care să corespundă
standardelor, care a fost propus pentru examinare
consilierilor locali, ce urmau să aprobe acest
document. Sperăm mult această prac că să ﬁe
u lă în anii următori pentru a oferi suport altor
comunități să își dezvolte o asemenea strategie,
care este catorul respectului drepturilor
cetățenilor.
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Campania “Pune umărul! Lasă o al el de urmă pe pămînt!”
O prac că mai nouă pentru noi în acest an, a fost organizarea și derularea campaniei sociale și de
colectare de fonduri ”Pune umărul! Lasă o al el de urmă pe pământ!”. Scopul acesteia a fost îmbunătățirea
condițiilor de trai ale familiei Petco din s. Mașcăuți, în care locuiește o persoană cu dizabilități de vedere, și o
minoră, elevă la un colegiu din capitală. Am avut un parteneriat eﬁcient cu autoritățile publice locale de
nivelul unu și doi, Primăriei Mașcăuți și Consiliului raional Criuleni. ”Este importantă implicarea în campanie
a consiliului local și angajaților primăriei, ﬁecare pe dimensiunea sa, iar uneori – și mai mult decât le stă în
sarcinile de serviciu”, menționa primarul comunității. Au fost implicați mai mulți parteneri, campanii de
construcție, școala profesională, voluntari. Multe lucruri erau imposibil de realizat fără suportul ﬁnanciar
sau resurselor sub forma materialelor de construcție acordate de agenți economici, care au binevoit să
acorde sprijinul. Campania „Pune Umărul! Lasă o al el de urmă pe pământ!” a ﬁnalizat cu succes și a u lizat
resursele colectate, în valoare de cca 82 000 lei. Această experiență frumoasă de mobilizare comunitară va
sta la baza altor campanii sociale, care vor ﬁ derulate ulterior de asociație.
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EXPERIENȚE CARE ÎMBOGĂȚESC
Orhei, 28 februarie
Vizita de studiu la grădinița nr. 12 din or. Orhei am
organizat-o pentru 14 manageri ai grădinițelor din
raioanele Criuleni și Dubăsari, precum și specialiș i
responsabili de educația preșcolară din cadrul
Direcțiilor de Învățământ. Scopul deplasării a constat
în diseminarea bunelor prac ci în educația copiilor cu
dizabilități, inclusiv cu dizabilități severe. Par cipanții
la ac vitate au cunoscut prac ci, pe care grădinița
respec vă le dezvoltă din 2011, inclusiv cu suportul
FCPS.

Ialoveni, 18 mai
Vizita de studiu în Liceul Teore c ”Petre
Ștefănucă” din orașul Ialoveni, a 40 de persoane,
inclusiv cadrele didac ce de sprijin și reprezentanți ai
Serviciului de Asistență Psihopedagogică din raionul
Criuleni. Domeniul de interes a fost cum se realizează
incluziunea, cum se aplică echipamentul speciﬁc, care
sunt metodele u lizate în terapiile realizate cu copiii
cu dizabilități severe și cum funcționează sistemul
alterna v de comunicare cu copiii – pictogramele.

Cahul, 12 octombrie 2017
Vizita de studiu la școala primară-grădiniță
„A.Donici” și la Serviciul de Asistență
Psihopedagogică din Cahul, la care au par cipat
specialiș i serviciilor de asistență psihopedagogică,
cadrele didac ce de sprijin din raioanele Dubăsari și
Criuleni. Agenda vizitei a inclus cunoașterea bunelor
prac ci privind asistența individuală a copiilor cu
dizabilități severe, confecționarea materialelor
didac ce necesare (inclusiv din material reciclabil) și
aplicarea acestora în procesul de învățare.

Ștefan-Vodă, 13 decembrie 2017
Vizita de studiu la grădinița “Alionușca” din or.
Ștefan-Vodă. Managerii a 8 grădinițe din localitățile
Criuleni, Slobozia-Dușca, Cruglic, Izbiște, HîrtopulMare, Dubăsarii Vechi, Cimișeni au aﬂat cum se
lucrează cu copiii care prezintă tulburări din spectrul
au st, de limbaj, intelectuale de la colegii lor.
Ac vitatea a fost orientată pe diseminarea prac cilor
de succes în domeniul incluziunii educaționale
mpurii, pe care acestă ins tuție le dezvoltă din 2014,
inclusiv cu suportul FCPS. Profesioniș i din această
ins tuție au prezentat metode de lucru u lizate în
cazul copiilor cu dizabilități de către logoped, psiholog
și cadrul didac c de spijin.
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RAPORT FINANCIAR
Surse de venituri

MDL

%

Surse internaționale
IM Swedish Development Partner

1 399 998

45, 52

Caritas Republica Cehă

1 100 954

35,80

FHI360
Surse locale

366 477

11,92

Subvenții din bugetul raional

99 760

3,24

2% Desemnare procentuală

30 900

1,00

Alocări din fondul de autoﬁnanțare

32 680

1,06

Co zații de membru

1 130

0,04

Ac vitate economică

27 000

0,88

Donații private

16 767

0,54

3 075 666

100,00

Mijloace din surse proprii

TOTAL VENITURI

CHELTUIELI

MDL

%

Cheltuieli programe
Prestarea serviciului social “Echipa
Mobilă”

484 660

16,33

Dezvoltarea educației incluzive

987 280

33,27

Autoreprezentare și suport în
angajare a nerilor cu dizabilități

354 549

11,95

Advocacy

215 941

7,28

Consolidarea capacităților și
dezvoltare organizațională

443 133

14,93

Cheltuieli administra ve

482 010

16,24

2 967 573

100

108 093

3,64

TOTAL CHELTUIELI
Excedent
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ECHIPA FCPS

Echipa de profesioniș care a dat
dovadă de multă dedicație și a condus la
a ngerea rezultatelor:

”Autoreprezentare și suport în angajare”
Polina Samoil - Specialistă în angajarea asistată
Xenia Brăguța - Designer, ergoterapeut

Victoria Secu - Director execu v
Alexei Grajdian - Contabil
Svetlana Cernov - Specialist în comunicare
Ina Cazacu - Coordonator program ”Educație
incluzivă”
Olga Lîsenco - Coordonator program ”Advocacy
Natalia Dimitrașco - Coordonator proiect
Vera Stahi - Coordonator ”Serviciu social ”Echipă
Mobilă””
Nina Ciubuc - Psiholog
Zinaida Branici - Kinetoterapeut
Doina Lașcu-Filipescu - Psihopedagog
Ala Ianenco - Coordonatoare program

Logis că:
Veaceslav Braniște - Șofer
Nicolae Secu - Șofer
Maria Petcov - Personal tehnic

Membrii Consiliului de Administrație:
Angela Boșcanean - Președintă
Grigore Savin
Ta ana Neculai
Alexandra Culava
Maria Ogor
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MULŢUMIRI
Mulțumim beneﬁciarilor noștri pentru încredere și efort susținut în procesul deloc ușor de schimbare
a calității vieții, mediului și a tu dinilor membrilor comunității față de persoanele cu dizabilități!
Mulțumim tuturor celor care au sprijinit proiectele organizației, care au dezvoltat parteneriate cu noi
și în acest fel ne-au ajutat să avansăm în realizarea misiunii!
Mulțumim ﬁnanțatorilor că ne-au fost alături. Apreciem suportul ﬁnanciar care contribuie în mod
direct la generarea schimbărilor dorite!

Ne-a făcut mare plăcere să colaborăm cu toți Dvs., ne bucurăm că am avut ocazia să cunoaștem
oportunitățile, dar și diﬁcultățile cu care se confruntă persoanele cu dizabilități, pentru ca eforturile pe care
le-am depus și le vom depune în con nuare să asigure respectarea drepturilor și șanse pentru o viață mai
bună în comunitate.

CONTACTE
Asociația Obștească „Femeia și Copilul - Protecție și Sprijin”
str. Păcii 43, etaj II, or. Criuleni
MD-4801, Republica Moldova
+373 248 21 809
+373 248 20 654

W

www.fcps.md
oﬃce@fcps.md
h ps://www.facebook.com/
Asociaţia-Obștească-Femeia-şiCopilul-Protecţie-şi-Sprijin/

