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Vă invităm să cunoașteți 
diversitatea activităților 
derulate pe parcursul anului 
2021 pentru realizarea 
misiunii.

Cine suntem?

Ce facem? 

Cum contribuim?

Contribuim la îmbunătățirea 
calității vieții persoanelor 
cu dizabilități și dezvoltăm 
comunitățile în spiritul 
incluziunii. 

Suntem o organizație, 
localizată în or. Criuleni, 
iar de la fondare şi până în 
prezent, am avut activități 
cu impact în diferite colțuri 
ale țării. Din anul 2000 
încoace am realizat cca 70 
proiecte, cu o valoarea de 
peste 50 de milioane lei, 
proiecte de care au avut 
de beneficiat peste 10.000 
de oameni. Prin serviciile 
create și dezvoltate, am 
contribuit la crearea a cca 
130 locuri de muncă.

Rămânem a fi o echipă 
dedicată misiunii și 
continuăm să construim 
parteneriate durabile în 
beneficiul comunităților, 
persoanelor din grupuri 
vulnerabile și cu dizabilități. 
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Anul 2021 a fost un an în 
care pandemia COVID-19 
a continuat să pună 
amprenta pe viața cotidiană 
a beneficiarilor noștri. 
Persoanele cu dizabilități 
și aflate în dificultate          
au     devenit și mai 
vulnerabile. Pentru a face 
față multiplelor provocări, 
ne-am solidarizat în jurul 
misiunii cu alte comunități, 
organizații, cetățeni din 
țară și diaspora.  Am 
muncit, mult, cot la cot, 
pentru a crește calitatea 
vieții, asigura protecția 
mediului în care trăim, 
dezvolta servicii și 
comunități. Am avansat 
în asigurarea accesului la 
justiție pentru persoane 
cu dizabilități și victimele 
violenței în familie. Anul 
2021 a fost anul în care 
am pășit în al treilea 

Victoria SECU
Directoare Executivă, AO FCPS

producă, continuăm să 
dezvoltăm parteneriate 
care să transforme 
aceste schimbări în soluții 
și practici de durată, 
continuăm să schimbăm 
atitudini, continuăm să 
schimbăm vieți...

Le mulțumesc 
fiecăruia în parte 

și tuturor susținătorilor 
pentru încredere și 

contribuție. 
Ne bucurăm împreună 
de rezultate, în special 

atunci când fiecare 
contribuie 

pentru schimbare, 
nu-i așa?

deceniu de activitate și am 
reușit să ne reinventăm, 
printr-o strategie și 
denumire nouă. Nu a fost 
ușor, dar ne-am bucurat 
de puterea încrederii și 
susținerii membrilor și 
prietenilor organizației. La 
sigur, anul 2022 va aduce 
multe, alte experiențe, 
proiecte, oportunități cu 
rezultate așteptate. Dar, 
între timp, continuăm 
să lucrăm pentru ca 
schimbările dorite să se 
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Prin intermediul 
Serviciului social „Echipa 
Mobilă” am continuat să 
îmbunătăţim calitatea 
vieţii copiilor și tinerilor 
cu dizabilități, familiilor 
acestora, acordând 
servicii de consiliere și 
asistență psihosocială 
la domiciliu.  

Am ajuns în casele 
familiilor din 18 

Serviciul social 
”Echipă Mobilă”

Servicii de 
suport

localități din raionul Criuleni 
care au nevoie de acces la 
servicii de calitate, își doresc să 
crească gradul de autonomie 
personală, precum și incluziune 
socială pentru copiii săi. În 
2021 am avut în asistență 39 
beneficiari cu vârste cuprinse 
între 3 ani şi 18 ani. 

”Am reușit să asigurăm 
funcționalitatea Serviciului, 
grație suportului Consiliului 
Raional Criuleni, care al doilea 
an consecutiv îl procură de la 
FCPS, indiferent de provocările 
existente. 

Le mulțumim pentru încredere 
partenerilor și vom încerca și 
în anul 2022 să fim aproape 
de familii care educă copii 
cu dizabilități, să acoperim 
nevoi existente și să le 
împuternicim în revendicarea 
drepturilor și asigurarea unui 

trai de calitate. ”Serviciul 
social ”Echipă Mobilă” este 
ca o gură de aer, deoarece 
în societatea noastră sunt 
persoane care au nevoie de 
susținerea și implicarea unor 
specialiști. În pofida faptului 
că familiile susțin că se pot 
descurca singure, în realitate, 
când există susținerea din 
exterior, ei își pot avea un 
respiro și văd că lucrurile pot 
fi mai frumoase, că situația 
lor se poate îmbunătăți, atât 
în cadrul familiei, cât și în 
societate”, Diana Loghin, șef-
adjunct DASPF Criuleni. 

”Sunteți locomotiva tuturor 
acestor vagoane, figurativ 
vorbind, care înseamnă 
asistenţă la domiciliu. Când 
mergeţi în familie, acordaţi 
asistenţă tuturor membrilor 
ei, nu doar copilului cu 
deficienţe.  Eu ca medic de 
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familie am în asistenţă şi copii 
cu dizabilităţi şi de multe ori 
cu atâta respect vorbesc de 
dumneavoastră, că mie mi se 
umple sufletul de bucurie, că 
avem aşa echipă şi aşa persoane 
care lucrează cu dăruire de 
sine şi care nu întotdeauna 

ştiu a scoate lucrurile acestea 
în evidenţă, dar rezultatele 
vorbesc de la sine”. 

Lidia Brânza, consilieră 
raională, medic.

Incluziune educațională 
Dezvoltare, care va derula 
până la finele anului 
2022. Copiii de clasele 
a 5-7, care studiază la 
liceele din Criuleni și 
Măgdăcești, au primit 
suport extracurricular și 
oportunități de dezvoltare 
în cadrul claselor pentru 
a-și  forma abilități 

Doi ani consecutivi 
am contribuit la 
implementarea proiectului 
„Incluziunea educațională 
și socio-psihologică a 
copiilor de migranți”, 
susținut financiar de 
Fundația pentru Copii 
Pestalozzi în parteneriat 
cu Fundația pentru 
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Centrul de Intervenție 
Timpurie ”Lăstărel” 

atât de necesar pentru 
fiecare raion din țară. 
Astfel, în anul 2021 am 
depus efort și suflet pentru 
dezvoltarea și menținerea 
funcționării Centrului 
de Intervenție Timpurie 
”Lăstărel”, creat cu 
suportul Uniunii Europene 
în cadrul proiectului 
”Servicii sociale mai bune 
printr-un parteneriat 

dintre societatea civilă și 
guvern” prin intermediul 
Fundației Soros Moldova. 

Am      trăit un sentiment 
enorm de bucurie, că am 
reușit să prevenim riscul 
de sistare a activității 
prin accesarea finanțării 
necesare în cadrul 
proiectului ”COVID-19: 
Reziliența și durabilitatea 
societății civile”, acordat 
de ”Equal Right and 
Independent Media” (ERIM).   

Am început activitatea 
în cadrul Centrului chiar 
la început de martie 
2020, chiar în prag de 
pandemie. 

Am fost puși în fața 
unor provocări deloc 
ușoare și a trebuit să ne 
ajustăm traseul constant 
pentru a putea răspunde 
necesităților: format 
online de activitate, 
prevenirea riscurilor de 
îmbolnăvire, motivarea 
părinților, promovarea și 
informarea comunității 
despre acest serviciu, 

”Problema e mare când 
părinții pleacă, iar copilul 
poate pierde momentul 
să se descopere și 
să se manifeste, să 
devină o personalitate 
încrezută în sine și să se 
autorealizeze. Proiectul 
este foarte actual, fiind 
orientat spre necesitățile 
acestor copii. Am fost 
ajutați să le înțelegem 
mai bine necesitățile, iar 
susținerea copiilor prin 
activități și suport vine 
să umple golul pe care 
posibil îl lasă părinții în 
viața acestor copii”, 

Maria Kalinchin, director-
adjunct, LT Criuleni.

de socializare, de 
participare, liderism, fiind 
încurajați să-și crească 
performanța școlară. 
Iar profesorii, psihologii 
școlari, actorii locali 
au fost învățați cum să 
instruiască și susțină 
copiii ai căror părinți, unul 
sau ambii, sunt plecați la 
muncă peste hotare. 

”În cadrul proiectului, 
în perioada pandemică, 
copiii au fost asigurați 
cu produse de igienă ca 
să facă față provocărilor 
de igienă personală și 
cu măști de protecție, 
iar copiii din familii 
numeroase au fost 
asigurați cu gadgeturi ca 
să facă față instruirii on-
line”, 
Elena Efros, director, LT 
Măgdăcești. 
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”Sunt mamă a 3 copii care 
prezintă mari dificultăți de 
comunicare. 

Merg la Centrul de 
Intervenție Timpurie 
”Lăstărel” de 4 luni. Am 
încredere în specialiștii 
centrului, deoarece chiar de 
la prima ședință de evaluare 
a fiecărui copil au avut 
răbdarea să ne vorbească 
despre dezvoltarea copiilor 
noștri, să ne explice clar 
care sunt tulburările lor.  

Ne-a fost interesant că 
specialiștii au pus mare 
accent ca la ședințele de 
evaluare/reevaluare să 
fim prezenți ambii părinți. 
Cel mai mult am apreciat 
că specialiștii ne-au dat 
sfaturi și recomandări 
foarte bune despre cum 
să ne comportăm cu copiii 

acasă, ce activități să facem 
cu ei, cum să-i ajutăm. 
Am respectat cu strictețe 
indicațiile lor și am obținut 
rezultate frumoase, chiar 
peste măsura așteptărilor 
noastre”, Diana, mama a 3 
copii, beneficiară. 

„Inițial, noi am început 
a căuta un masor pentru 
copii, găsisem chiar pe 
cineva la o distanță de 15 
km, dar îndată ce am aflat 
de „Lăstărel”, și mai ales că 
prestează servicii gratuite, 
am mers la evaluare şi am 
convenit orarul şedinţelor 
de reabilitare. 

Rezultatul s-a observat 
după primele ședințe de 
masaj, când a început a se 
rostogoli de pe o parte pe 
alta, iar deja după al doilea 
curs de reabilitare copilul a 

început a sta pe șezut.  Noi 
am fost fericiți să observăm 
aceste schimbări, pentru 
că este greu să te împaci, 
când faci comparație cu alți 
copii, că la al tău, la vârsta 
la care este, nu se observă 
dezvoltarea care trebuie 

să fie. E un mare beneficiu 
să avem asemenea servicii 
aproape de casă și mai ales 
gratuit. 

Elena, mamă 
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Ne-am propus să dezvoltăm 
în cadrul organizației un nou 
serviciu, cel de Orientare 
vocațională. Am lucrat 
intens la conceptualizarea 
acestuia, având tot suportul 
partenerilor noștri, AO 
”Demos” din or. Edineț, 
în persoana dnei Viorica 
Orac, consilier vocațional. 
De asemenea, am procurat 
dotări speciale și am fost 
instruiți în domeniu, 4 
membri având acte în regulă, 
în calitate de consilieri 
vocaționali. 
La ce ne-ar ajuta acesta? 

”Serviciul de Orientare 
Vocațională este destinat 
tuturor persoanelor 
(inclusiv celor cu dizabilități),  
începând cu vârsta de 14 
ani, care îşi doresc o imagine 
de ansamblu a propriilor 
aptitudini, interese, atitudini 
și valori (viitorii absolvenți 
ciclului gimnazial, elevii 
de liceu aflaţi în procesul 
de alegere a unei viitoare 
cariere, studenţii aflaţi 
în procesul de alegere a 
unei specializări, persoane 
adulte ce se gândesc la 
reconversia profesională). În 
cadrul Serviciului Orientare 
Vocațională vom realiza o 
gamă largă de activităţi: 
de la informare şi evaluare 
psihologică individuală, 
la consiliere şi educaţie 
vocaţională. ”  

Ina Cazacu, manager 

serviciu

Abilitare economică Servicii noi: 
Orientarea vocațională

2020

Atunci când vorbim despre 
abilitare economică, avem 
în vedere susţinerea pe 
care o acordăm tinerilor și 
persoanelor cu dizabilități  
în revendicarea dreptului 
la muncă. În anul 2021 am 
reușit să ajutăm mai multe 
persoane să se afirme. Una 
dintre ele este Valentina. 
… Valentina este o tânără 
cu dizabilități de auz, care 
niciodată nu a avut ocazia să 
pună mâna pe o mașină de 
cusut. Familia sa a susținut 
instruirea fiicei doar 
până la absolvirea treptei 
primare. După aceea nu 
și-a mai continuat studiile, 
iar luată în asistența FCPS 
în anul 2019, a trebuit să 
recupereze multe dintre 
abilitățile unei femei tinere, 
inclusiv să capete încredere 
și suficiente abilități de 
comunicare.  Când i-a fost 
prezentat pentru prima 
dată atelierul de creație, 
dotat cu mașini de cusut, 

Valentina și-a exprimat 
îndată dorința de a învăța 
a coase la una din ele. Așa, 
pe parcursul anului 2021, 
tânăra a învățat să realizeze 
de la zero până la finalitate 
o pungă din țesătură, 
inclusiv fixarea mânerelor.  
O altă realizare a Valentinei 
este că a învățat să execute 
singură față de pernă. 
Aceste abilități căpătate de 
Valentina au motivat familia 
să contribuie fără regret cu 
cele surse minime cheltuite 
pentru deplasarea de-acasă 
până la centrul raional unde 
tânăra își perfecționează 
abilitățile  de cusătoreasă.
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Atelierul ”Zigzag”, marca AO FCPS
Atelierul ”Zigzag” a devenit 

loc de muncă pentru 
două persoane, loc de 
stagiere pentru elevii cu 
nevoie speciale ai Școlii 
Profesionale din localitate, 
care pregătește cusători. De 
la bun început, însă acest 
atelier l-am conceput ca 
și loc în care persoane cu 
diferite tipuri de dizabilitate, 
beneficiari ai organizației, vor 
găsi un sprijin profesionist 
pentru a învăța a coase și 
ulterior, a câștiga cu această 
meserie bani suplimentari 

la pensia de dizabilitate. Ne-
am propus să dezvoltăm și o 
afacere socială, redenumind 
programul din ”Suport 
în angajare” în ”Abilitare 
economică”. Primele țesături 
care au ajuns în atelier au fost 
procurate la un preț redus 
de la o renumită fabrică de 
haine din Chișinău. 

Acestea erau, de fapt, niște 
bucăți și resturi, urmau 
să ajungă la tomberonul 
întreprinderii. Am început 
a coase pungi din aceste 

stofe și le-am pus la 
dispoziția criulenenilor și 
locuitorilor altor localități, 
în care echipa mergea cu 
vânzări în timpul diferitor 
sărbători comunitare. Mai 
târziu membrii echipei au 
venit cu ideea de a aduce în 

atelier haine vechi. Spălate 
și descusute, acestea, la 
fel, au fost transformate 
în obiecte utile, pe care le 
comercializăm. În așa fel, am 
diversificat gama de produse 
cusute: organizatoare pentru 

gospodărie, culcușuri pentru 
animalele de companie, 
pungi pentru păstrarea 
ceaiurilor naturiste, perne și 
huse pentru scaune, chipiuri, 
pungi penru cumpărături și 
pentru plajă, și multe alte 
lucruri, care se nasc creativ 
în echipa atelierului. Iată că 
și viața țesăturilor poate fi 
prelungită, iar cantitatea de 
deșeuri textile aruncată la 
gunoi –  redusă considerabil.
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Prin ce a fost diferit anul 
2021? Ne grăbim să vă 
spunem. Am avut-o drept 
colegă pe Eleonora Verdeș, 
în trecut beneficiară. 

Ea a știut cel mai bine 
să vorbească despre 
necesitatea unor spații 
accesibile în comunitate. 
Deoarece utilizează scaun 
rulant și cunoaște, nu din 
auzite, cum e să ajungi în 
locuri în care ai nevoie.
Ce a depistat Eleonora, 
împreună cu echipa care 

a ajutat-o în vizitele de 
monitorizare în 9 localități 
ale raionului Criuleni și 
Dubăsari. 

”Împreună cu voluntarii, 
am efectuat un sondaj 
între criuleneni privind 
accesibilitatea trotuarelor. 
Numai 4 persoane din 26 
cunosc despre standardele 
unui trotuar accesibil, 
majoritatea nu înțeleg 
cerințele și operează 
cu cuvintele „frumos”, 
„comod”. Concluzia 

Accesibilitate 

importantă la care am ajuns 
este despre necesitatea de 
promovare a accesibilității 
la nivelul publicul larg”, 
Eleonora Verdeș, monitor 
local. ”Persoanele cu 
dizabilități, mame cu copii 
până la 3 ani, oameni 
vârstnici și cele cu mobilitate 
temporar redusă - toate 
aceste categorii au nevoie 
de acces liber la serviciile 
publice, dar majoritatea 
din ei întâmpină greutăți 
în accesarea serviciilor 
sau sunt lipsiți de ele 

din cauza inaccesibilității 
infrastructurii. Astfel 30% 
din populație cu nivelul 
de mobilitate redus sunt 
discriminate pe motiv de 
inaccesibilitate sau acces 
limitat la serviciile sociale 
și publice. Persoane cu 
dizabilități trebuie să fie 
implicate în semnarea 
documentelor finale de 
recepție a obiectelor de 
interes public construite sau 
reconstruite”, Olga Lîsenco, 
coordonatoare program 
”Advocacy”. 
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Parteneriat pentru un 
mediu curat - II

Dezvoltare 
comunitară

”Din realizări demne de menționat, importante pentru 
asigurarea durabilității de după proiect sunt:
• boxele amenajate pe teritoriul întreprinderii 

municipale pentru depozitarea obiectelor reciclabile de 
uz gospodăresc (cum ar fi mobila veche, echipamente 
electronice și electrocasnice); 

• politici publice locale elaborate, consutate cu cetăţenii 
şi aprobate de către Consiliul Orăşenesc (regulament 
despre salubrizare, regulament despre întreţinerea 
animalelor domestice);

• asigurarea accesului la servicii de salubrizare 
locuitorilor din s. Ohrincea.”

Ala Ianenco, coordonatoare proiect

În acest an am reușit să ne 
apropiem foarte mult de finalizarea 
unui obiectiv major și anume 
modernizarea infrastructurii de 
colectare a deșeurilor și consolidarea 
parteneriatului intersectorial pentru 
creșterea accesului la serviciile de 
salubrizare și crearea de condiții de 
colectare selectivă a deșeurilor pentru 
un număr mai mare de cetățeni, agenți 
economici pe teritoriul administrat 
de primăria Criuleni. Pe tot parcursul 
anului am încercat în parteneriatul 
creat să răspundem la următoarele 
întrebări: Cum să îmbunătățim 
managementul deșeurilor în teritoriul 
administrat de Primăria Criuleni? 
Cine și pentru ce este responsabil? 
Cum responsabilizăm cetățeanul pentru 
sortarea corectă a deșeurilor? Cum 
reglementăm politicile locale prietenoase 
mediului?  Modalități de taxare? Cum 
disciplinăm populația să le respecte?  
Am avut multe provocări, dar în 
rezultat, după un an de muncă, cei 

cca 9700 de locuitori 
pot vedea cele 11 
platforme orăşeneşti 
construite de la zero, 
securizate, dotate 
cu 50 tomberoane 
noi, inclusiv cu 
tomberoane pentru 
colectarea selectivă 
a deşeurilor (gunoi 
menajer, carton/
hârtie, sticlă, plastic).
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Campania advocacy și informare 
”Selectăm și reciclăm, 
sănătate să avem”

Cu așa abreviere ne veți găsi 
în continuare. După multe 
reflecții, am decis, împreună 
cu membrii și susținătorii, să 
intrăm în al treilea deceniu 
de activitate cu o nouă 
strategie de activitate și o 
nouă identitate vizuală. 
Ce semnifică logotipul 
nou? Săgețile semnifică 

contribuția fiecăruia, 
semicercul format din săgeți 
semnifică unitatea în acțiuni, 
iar fiecare cerc în combinație 
cu săgețile respective 
semnifică diverse categorii 
sociale. Respectiv, fiecare 
contribuie la schimbare, 
indiferent de statut social, 
gen, etnie, etc.

Deseori efortul individual 
nu dă roadele așteptate 
iar pentru a atinge scopuri 
ambițioase este nevoie de 
comunicare și cooperare. 
Astfel am decis să unim 
eforturile și să implicăm 
cât mai mulți membri ai 
comunității - asociații 
obștești, autorități 
publice, instituții media, 

Susținută de Equal Rights 
and Independent Media 
(ERIM) cu suportul financiar 
al Uniunii Europene, în 
cadrul căreia am pus 
accent pe informarea 
cetăţenilor și schimbarea 
atitudinii locuitorilor faţă 
de problema gunoiului pe 
care îl produc şi educarea 
atitudinii responsabile faţă 
de problemele de mediu. 

Rămânem FCPS! 

tineri!   Suntem siguri că 
doar prin implicarea a cât 
mai mulți locuitori vom reuși 
să contribuim la rezolvarea 
problemei deșeurilor, Vladimir 
Panfilii, coordonator proiect. 

Iată exemplul a câteva familii 
minunate care demonstrează 
că deșeurile pot fi și trebuiesc 
sortate acasă, indiferent dacă 
trăim la bloc sau la casă pe  
pământ.  
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Recunoaștere
Premiul European 
”Pentru o societate mai 
puternică”

În februarie 2021 am 
fost desemnați drept 
organizație laureată 
a Premiilor Europene 
ale Societății Civile – 
Comunități mai puternice. 

Premiul ”Societate mai 
puternică” reprezintă o 
recunoaștere a eforturilor 
comune, ale noastre și cele 
ale partenerilor cu care 
am colaborat la crearea 
Centrului de intervenție 
timpurie, dezvoltat 
în cadrul proiectului 
”Servicii sociale mai bune 
printr-un parteneriat 
dintre societatea civilă 
și guvern”, finanțat din 
sursele Uniunii Europene 
prin intermediul Fundației 
Soros Moldova.

 ”Îmi exprim aprecierea 
pentru acest premiu 
valoros. De 20 de 
ani lucrăm pentru a 
crește calitatea vieții 
persoanelor din grupuri 
defavorizate, în special, 
persoane cu dizabilități, 
pentru a crea servicii 
mai aproape de locul 
de trai”, Victoria Secu, 
directoarea executivă a 
AO FCPS. 

”Vă mulțumesc și eu din 
partea noastră. Se spune 
că copiii văd lumea așa 
cum ea trebuie să fie. 
Este important ca ei 
să vadă perspective de 
fericire în țara în care 
trăiesc. De aceea, vă 

mulțumesc pentru tot 
ce faceți pentru copiii 
din raioanele Criuleni 
și Dubăsari, și vă rog să 
continuați”, Excelența 
Sa, Peter Michalko, 
șeful Delegației Uniunii 
Europene la Chișinău.
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Serviciul Social ”Echipă 
Mobilă”, pe care îl prestăm 
încă din anul 2008, a 
obținut, la 18 octombrie 
2021, acreditare pentru 
următorii 5 ani. Certificatul 
de acreditare este eliberat 
în urma evaluării serviciului, 
de către Consiliul Național 
de Acreditare a Prestatorilor 
de Servicii Sociale. ”Este 

Acreditarea Serviciului social 
”Echipă Mobilă”

important să prestăm 
servicii calitative!  Doar 
așa putem obține rezultate 
dorite, doar așa putem 
forma părinți responsabili 
și implicați, doar așa putem 
crește implicarea copiilor 
și tinerilor cu dizabilități 
în familie și comunitate”, 
Victoria Secu, directoare 
executivă. 

Dezvoltare 
organizațională

În luna octombrie am 
finalizat proiectul „Un 
scop comun - organizaţii 
durabile”, implementat cu 
susținerea Uniunii Europene 
și Fundația Konrad Adenauer 
Stiftung în parteneriat cu 
Asociația pentru Politică 
Externă, în cadrul proiectului 
„Dezvoltarea societăţii civile 
la nivel local în Moldova”.

Pe parcursul a doi ani am 
împuternicit, dar și învățat 
împreună cu 6 organizaţii ale 
societăţii civile din țară despre 
dezvoltarea organizațională 
proprie, advocacy și 
monitorizarea politicilor 
publice locale şi naţionale în 
domeniul incluziunii sociale 
și prevenirii discriminării 
persoanelor defavorizate. 

Şase organizaţii din ţară, mai puternice şi 
determinate să se dezvolte
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putem face mai multe pentru 
copiii noștri”, Mariana 
Budaianu, AO ”Sprijin și 
Speranță”, Ungheni. ”În 
urma trainingului de scriere 
a proiectelor am elaborat 
o propunere de proiect. 
Instruirile referitoare la 
politicile publice au fost ”jos 
pălăria!” Acestea îmi sunt 
de folos și în activitatea 
de consilieră locală. Ne-
am ajustat multe din 
documentele interne, am 
învățat cum să facem arhiva 
organizației, etc., pentru că ne dorim să fim mai 

credibili în fața societății 
și finanțatorilor”, Rodica 
Buzila, AO ”Clubul femeilor 
”Inspirație”, Oxentea, 
Dubăsari. 

”Planificarea strategică a 
organizației a constituit 
un proces extrem de 
important și cu un puternic 
impact asupra viziunilor de 
perspectivă organizațională. 
Putem conta unii pe ceilalți, 

pentru că într-adevăr avem 
scopuri comune”, Aurelia 
Nucă, AO ”Forța susținerii”, 
Leova. ”FCPS a creat o 
comunitate prietenoasă, 
am învățat împreună lucruri 
utile, ne-am bucurat reciproc 
şi ne-am făcut griji pentru 
inițiativele şi reuşitele 
colegilor. Iar noi acum avem 
o strategie care ne va ajuta 
să mergem înainte, pas cu 
pas”, Valentina Onica, AO 
”Casa Speranțelor”, Soroca.

Cele șase organizații cu care 
am colaborat pe parcursul a 
doi ani au fost: AO Centrul 
de Asistență Socială ”Casa 
Speranțelor” din or. Soroca; 
AO ”Femeie. Speranță. 

Viitor.” din s. Varnița, r. Anenii 
Noi; AO ”Sprijin și Speranță” 
din or. Ungheni; AO ”Clubul 
Femeilor ”Inspirație ” din s. 
Oxentea, r. Dubăsari; AO 
”Forța Susținerii” din or. 
Leova; AO ”Change for a 
better life” din or. Căușeni. 
”Am căpătat încredere că 
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Mediul de muncă, cu multe 
activități online, a devenit 
unul solicitant, cu mai puțin 
timp liber și de odihnă 
pentru membrii echipei FCPS. 
Team building-ul este nu 
doar un prilej de distracție 
între colegi și comunicare 
neformală, ci și un mod de 
a cunoaște mai bine echipa, 
a o consolida și de a preveni 
arderea profesională. Am 
pornit de la ideea că exercițiile 
de consolidare a echipei în 
afara oficiului îmbunătățește 
performanța, crește motivația, 

încurajează colaborarea, 
cultivă încrederea și respectul 
reciproc în rândul angajaților.  
Conectarea cu natura a fost 
revigorantă, cunoașterea 
istoriei acestui spațiu – 
valoroasă, solidaritatea între 
colegi în depășirea dificultăților 
fizice a fost puternică, iar 
experiența unui astfel de team 
building – inedită. Am avut 
nu doar o odihnă plăcută și 
foarte activă, ci și o investiție 
reușită în echipă. La sfărșit 
de septembrie am consolidat 
echipa prin descoperirea 

diverselor destinații turistice 
din țara noastră. Astfel am ajuns 
la Duruitoarea Veche, raionul 
Rîșcani, în pensiunea ”Hanul 
cu noroc”. Ghidați de Nicolae 
Moscalu, directorul Asociației 
Obștești ”Moștenitorii”, am 
urcat pantele calcaroase 
abrupte ce sunt marcate de 
grote, înfrumuseţate cu stânci 
cu forme ciudate. Da voi cum 
luptaţi cu burnout-ul?I? Cum 
vă încărcaţi bateriile, cum vă 
recuperaţi forţele, care pleacă 
la fel de repede ca ultimele 
zile ale unui an?!? La final de 
an am decis, că avem nevoie 
de un respiro adânc, până în 
ultimele alveole ale plămânilor 

, ca să reuşim cu rapoartele şi 
planurile de sfârşit de an mai 
bine şi mai eficient , şi am 
tras o fugă până în pădure. 
De data asta nu să lucrăm sau 
să învăţăm, dar să revenim în 
copilăria noastră, unde aveam 
şi ne bucuram de libertatea 
să desenăm iarba violetă şi 
soarele albastru!  Ne-a ajutat 
Svetlana Panaitova şi asistenta 
sa Daria, amfitrioanele de la 
„Vdohnovenie” din Comrat, 
cărora le mulţumim pentru 
că au reuşit să ne creeze 
atmosfera necesară creaţiei şi 
ne-au ajutat să înţelegem ce 
vrem să facem cu minunatele 
culori acrilice!
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Prevenirea arderii 
profesionale
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Acces la justiție
Accesul la justiție pentru 
persoane cu dizabilități 
și victimele violenței 
în familie a fost o 
dimensiune importantă 
la nivel de organizație.  
În cadrul acestui 
proiect, cu susținerea 
experților Centrului de 
Instruire și Consultanță 
Organizațională (CICO) 
Aliona Țurcan, Mihaela 
Gherasim, Irina Ciumac, 
Adelina Dulman, 
Nicolae Loghin și Tudor 

Lazăr, ne bucurăm cu 
o nouă Strategie de 
comunicare, proceduri 
de management financiar 
mai bun, strategie de 
monitorizare și evaluare 
actualizată, o strategie 
de advocacy privind 
promovarea unui 
program de formare 
continuă în domeniul 
educației incluzive 
timpurii. Am devenit și 
mai puternici. 
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Școala de weekend

În zilele de 4 – 6 decembrie, 
am organizat o şcoală de 
weekend pentru părinţii 
beneficiarilor programului 
“Abilitare economică”. Fiind 
asistați de către psihologa 
Svetlana Şişcanu, au avut 
posibilitatea să se cunoască 
mai bine și să comunice 
armonios cu copiii lor. 

Astfel, metodele aplicate 
în timpul seminarului, 
destinate autocunoașterii, 
reflecției personale asupra 
sinelui și celui apropiat, 
înțelegerii aprofundate a 
puterii/ libertății cuvântului, 
a pus în valoare experiența 
părinților în dezvoltarea 
autonomiei personale la 

tineri și în relaționarea cu ei. 
”Eu, ca mamă, mi-am făcut 
concluzii că ar trebui mai 
des să lucreze psihologul 
cu părinții și cu copiii. 
Eu am observat că eram 
liberă în timp ce vorbeam 
cu psihologul și mai puțin 
stresată, decât alte colege 
de grup. M-am relaxat 
foarte bine. 

Eu, la rândul meu, le-am 
sfătuit pe toate mamele să 
se iubească pe ele. Eu așa 
am făcut, am decis să vin și 
chiar să mă odihnesc două 
zile, să nu fac mâncare. Eu 
am găsit numitor comun cu 
băieții mei și noi în familie 
suntem fără complexe.  A 
fost foarte binevenit acest 
exercițiu cu un psiholog, 
chiar și copiii noștri au avut 

multe întrebări. Ne-am dori 
mai multe întruniri de acest 
fel”, Ana, mamă. 

 ”Sperăm că după acest 
exerciţiu frazele „eu decid 
pentru copilul meu; eu aleg 
viitorul lui; eu ştiu ce-i place 
cel mai mult; el / ea nu are 
nevoie de asta” o să rămână 
în istorie. Societatea noastră 
o să fie formată din părinţi 
care cred în potenţialul 
copiilor lor şi  comunică în 
aşa fel, ca să promoveze 
cele mai bune calităţi. 
acestea, la rândul lor, vor 
contribui la angajarea cu 
succes a fetelor şi băieţilor 
cu dizabilităţi şi la creşterea 
autonomiei lor sociale şi 
financiare”, Ala Ianenco, 
coordonatoare de program.
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Caravana de Crăciun

Lucrurile mari încep 
cu paşi mici! Conform 
tradiţiei de mai mulţi 
ani, Serviciul Echipă 
Mobilă al AO “Fie-
care Contribuie pent-

ru Schimbare” (FCPS) 
i-au bucurat pe cei 39 
de beneficairi ai ser-
viciului, cu cadouri de 
Crăciun.
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Beneficiarii FCPS au 
participat la ediţia a IV-a 
a Festivalului - expoziţie 
“Tinerii Meşteşugari”, 
organizat de către Centrul 
Municipal de Tineret 
din or. Chişinău (10 iulie 
2021). Eu au avut ocazia 

să-şi expună şi să vîndă 
obiecte confecţionate de 
ei, să participe la work-
shopuri şi să privească 
un concert. Dintre 
articolele confecţionate de 
popularitate s-au bucurat 
torbiţele eco.

Am continuat să participăm 
și promovăm munca 
beneficiarilor și la nivel local, 

Sărbătoarea ”Toamna de 
Aur”, Criuleni 2021.  

Reciclăm și astfel contribuim 
la protejarea mediului!  Echipa 
FCPS în cadrul evenimentul 
de încheiere a Festivalului 
Ziua Mediului Moldova 2021. 
Iarmarocul cu destinație 

EcoLocal la Kentford. Am 
prezentat multe idei de 
reciclare și cu succes am 
promovat metode prin care 
oferim a doua viață hainelor 
uzate.

Participare
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Finanțatori

Exprimăm 
recunoștință 

partenerilor  și  
beneficiarilor noștri

pentru colaborare 
fructuoasă, pentru 

susținere, participare
activă și feedback 

constructiv.

Parteneri 
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68.652,07 
lei obținuți de la cetățeni prin 
mecanismul 2%

110  
copii cu tulburări de dezvoltare sau dizabilități  
și cu risc de apariție a acestora, cu vârsta 0-3 ani 
au beneficiat la servicii de intervenție timpurie, 
iar 85 % din ei au înregistrat o dinamică pozitivă 
în dezvoltare

14 fete 
și 

25 băieți

apariții media 
pe diferite 
platforme 
naţionale şi 
locale 

1947 

urmăritori pe Facebook, 
iar impactul mediu pentru 
o postare este de cca 6000 
persoane

34 articole publicate pe 
pagina web a FCPS

Anul în cifre 

180  
părinți instruiți în edu-
cația timpurie și servicii de 
suport

39 
copii cu dizabilități 
asistați la locul de 
trai de Echipa Mo-
bilă

24  
persoane cu dizabilități ghi-
date pentru a-și revendica 
drepturile

6  
tineri cu dizabilități 
angajați oficial cu loc 
de muncă stabil

74   
de instituții evaluate priv-
ind accesul fizic al per-
soanelor cu dizabilități cu 
recomandări și exemple de 
soluții pentru fiecare insti-
tuție evaluată

400.000
lei alocați din bugetul local 
pentru Serviciul social ”Echipă 
Mobilă”

20

Desemnare 2%

Mulțumim               
tuturor pentru  

susținere. 
Datorită vouă, 
putem ajuta!
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Surse internaționale MDL %

IM Swedish Development Partner 1,913,360 33.26
Equal Rights and Independent 

Media fonduri UE 513,542 8.93
IRP prin intermediul PNUD, 

fonduri UE 845,860 14.70

Fundația KONRAD ADENAUER  
finanțat de UE 647,107 11.25

Fundația SOROS  Moldova  
finanțat de UE 281,718 4.90

APSCF 70,160 1.22

Surse locale
Servicii procurate din bugetul 

raional (Serviciul social ”Echipă 
Mobilă”) 315,000 5.47

2% Desemnarea procentuală 86,123 1.50

Surse proprii MDL %

Alocări din fondul de 
autofinanțare 95,446 1.66

Activitatea economică 115,245 2.00
Cotizații de membru 910 0.02
Donații private 81,114 1.41

TOTAL VENITURI 5,753,563 100

VENITURI 

Cheltuieli per programe MDL %

SERVICIUL SOCIAL ”ECHIPĂ 
MOBILA” 397,607 8.80

PROGRAMUL ”EDUCAȚIE 
INCLUZIVĂ” 625,360 13.84

PROGRAMUL ”ABILITARE 
ECONOMICĂ” 1,133,575 25.09

PROGRAM ”ADVOCACY ȘI 
FACILITARE COMUNITARĂ”                                     

                       
 PROGRAMUL ”DEZVOLTARE 

ORGANIZAȚIONALĂ” 635,336 14.06
PROGRAMUL ”COMUNICARE SI 

VIZIBILITATE” 179,024 3.96

ACTIVITATEA ECONOMICA 28,087 0.62
CHELTUIELI ADMINISTRATIVE 773,061 17.11

TOTAL CHELTUIELI 4,518,136 100

746,086 16.51
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PNUD, finanțat de SGP,GEF          787,978 13.70

CHELTUIELI 
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