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Clubul părinţilor din gimnaziul Oxentea a reuşit
să îmbunătăţească calitatea apei din şcoală
În urma unui concurs de granturi, anunțat de către AO FCPS în luna septembrie, pentru
susținerea activităților cluburilor părinților, câștigător a fost desemnat proiectul propus de către
Clubul Părinților din Gimnaziul Oxentea.
Grupul de părinți, profesori și tineri voluntari și-au
propus să îmbunătățească calitatea apei potabile utilizate
pentru prepararea hrănii în cantina școlară și pentru
consumul curent al elevilor și angajaților instituției.
După cum ne-a informat Ina Cazacu, coordonatoarea
programului Educație Incluzivă în AO FCPS,
coordonatoarea proiectului de impulsionare a cluburilor
părinților, la concurs au aplicat trei cluburi ale părinților,
însă cele mai multe puncte cumulativ din partea juriului a
acumulat idea grupului din Oxentea, r. Dubăsari.
Proiectul în valoare de 25 de mii de lei este orientat spre
îmbunătățirea calității apei potabile utilizate de cei 259 de
elevi ai gimnaziului Oxentea. Mai întâi apa din fântâna
situată în curtea școlii a fost analizată, fântâna a fost curăţită și urma să se instaleze pompe și filtre pentru
a transforma apa în una potabilă de bună calitate. Paralel, autorii proiectului și-au propus să întreprindă
acțiuni de salubrizare a teritoriilor adiacente fântânilor publice din sat, acțiuni care au fost deja realizate şi
în care s-au implicat elevii, părinții lor și profesorii. O parte din activități s-au axat pe popularizarea
importanței apei pentru natură și pentru oameni, riscurile poluării. Toate aceste activităţi de informare a
polulaţiei şi de implicare în păstrarea curăţeniei apelor vor continua şi în anul viitor, ne-a spus directorul
gimnaziului, Andrei Leunti.
În fotografie: elevii din Oxentea folosesc apa filtrată pentru băut (primul lavoar).
Alte detalii şi imagini despre consurs vedeţi Aici.

Progrese şi bariere în angajarea grupurilor vulnerabile
Pe data de 22 octombrie, un nou atelier tematic cu privire la angajarea în câmpul
muncii a tinerilor cu dizabilităţi a avut loc în or. Criuleni.
Întrucât angajarea în câmpul muncii este la
ziua de azi un domeniu cu multe provocări şi
pentru persoanele care nu au stabilit un grad
de dizabilitate, pentru cei din urmă, procesul
angajării continuă să fie o ecuație cu multe
necunoscute, mai cu seamă, când şi legislaţia
este ambiguă sau imperfectă. Pornind de la
această realitate, discuțiile dezvoltate în cadrul
evenimentului au vizat progresele, barierele și
aspectele legale ce vizează angajarea tinerilor
cu dizabilități, dar și care sunt oportunitățile
de angajare la nivel local, din perspectiva

autorităților.
Atelierul qa avut loc graţie mplicării organizațiilor din sectorul asociativ, dar și a suportului acordat de
Agenţia
Elveţiană
pentru
Dezvoltare
şi
Cooperare
(SDC)
şi
Guvernul
Suediei.
Mai multe detalii citiţi Aici.

Au vizitat o sală de sport, la care pot doar visa
Beneficiarii noştri au participat, pe data de 7
noiembrie, la festivalul sportiv, organizat în
FUTSAL ARENA din oraşul Ciorescu.
Copiii au văzut pentru prima dată o sală sportivă
performantă şi echipament sportiv, care poate fi
folosit de către cei cu dizabilităţi locomotorii.
Copii au fost curioşi şi au testat fiecare
echipament sportiv. S-au bucurat se afle că şi ei
pot deveni sportivi de performanţă. „Vreau şi în
satul meu să fie aşa sală!”- a spus Gabvriel din
Oxentea, Dubăsari. „Vreau să mai vin la asemenea antrenamente!”- a spus Valentin din Măgdăceşti. Valeria din Pohrebea, Dubăsari, au format cu mama o echipă bună de baschet şi au exersat cum ar juca ele
împreună, dacă ar avea mai aproape de casă condiţii de practicare a sportului pentru persoane în scaun cu
rotile... Mulţumiri pentru inviaţie exprimăm lui Serghei Afanasenco, ex-ministru al sportului, preşedinte al
Asociaţiei „INVASPORT”.

Despre traiul “verde” – instruire la EcoVisio Center
Pe data de 21 noiembrie, mai multe organizaţii negumernamentale din republică şi-au delegat
reprezentanţi la Centrul de Instruiri din s. Râşcova, r. Criuleni, pentru a participa la un seminar
practic privind “înverzirea” organizaţiei. A participat şi o mica parte din echipa AO FCPS, după ce
AO EcoVisio a făcut şi o evaluare ecologică privind practicile uzuale din organizaţie.
Participanţii au avut ocazie să facă schimb de experiențe,
practici, să răspundă la întrebările care deja au apărut în
procesul integrării componentei de mediu în proiectele lor și
să discute despre succesele deja obținute.
Vă informăm, că pe parcursul anului 2018 echipa EcoVisio a
petrecut evaluări ecologice și consultări la şase organizații,
exerciţiu care a cuprins colectarea de informaţii despre modul
în care organizaţiile gestionează resursele energetice, hârtia,
plasticul, cum economisesc şi cum se străduie să producă cât
mai puţine deşeuri de pe urma activităţii lor. ONG-urile care
au delegat reprezentanţi au avut ocazia să împărtășească
experiențele legate de integrarea componentei de mediu în
activități (practici implementate, proiecte planificate) și împreună să elaboreze planuri de înverzire a
operațiunilor pe viitor.
Echipa AO FCPS a fost reprezentată de către Ala Ianenco şi Mariana Grajdian. Colegele noastre au
vorbit despre schimbările survenite în organizaţie în urma
evaluării EcoVisio, şi despre proiectele menite să
îmbunătăţească situaţia ecologică în oraş (instalarea
tomberoanelor pentru plastic şi pilotarea unui model de
inetracţiune a autorităţii publice locale cu un antreprenor
din domeniul salubrizării).
În linii generale, instruirea a avut scopul de a
stimula dezvoltarea capacităților de comunicare,
planificare, gândire strategică, change management,
cunoașterea efectelor schimbărilor climatice. Participanţii
au discutat cu experţi referitor la înverzirea evenimentelor
organizate, ajustarea documentelor interne (politici, proceduri) pentru a include componenta de mediu,
sporirea eficienței energetice, etc.

La Zăicana și Răculești s-au desfăşurat ateliere

comune cu specialiştii
Activitatea a avut scopul de a coordona acţiunile
specialiştilor Serviciului Social „Echipă Mobilă” şi a celor
care activează pe teritoriul satelor şi comunelor. Împăr ţiţi
în trei grupuri, participanţii la ateliere au
identificat
necesităţile copiilor cu cerinţe educaţionale speciale, inclusiv a
celor cu dizabilităţi şi celor cu dezvoltare tipică. Cei prezenţi
au observat, că necesităţile tuturor copiilor sunt identice, doar
că cei cu cerinţe educaţionale speciale sau cu dizabilităţi au
nevoie de adaptări de spaţiu şi de curriculă, mai multă atenţie
pe alocuri. Probleme lor, lăsate la voia întâmplării, ar constitui
adevăratele bariere în calea incluziunii lor. De asemenea au
fost identificate soluţiile de a răspunde necesităţilor.
Participanţii la atelier au avut posibilitatea să vorbească despre serviciile oferite de specialişti separat
şi împreună, ajungând la concluzia că toţi oferă servicii copiilor cu dizabilităţi şi asistenţă familiilor în
dependenţă de problema cu care se confruntă copilul sau familia. Moderatorul a prezentat o înregistrare
video despre serviciile oferite copiilor cu dizabilităţi şi părinţilor în cadrul Şcolii de Vară, de către
specialiştii SEM, după care a urmat o discuţie dirijată de moderator la subectele atinse în filmuleţ.
Specialiştii au ajuns la concluzia, că indeferent de domeniu, toţi oferă servicii copiilor cu dizabilităţi
şi asistenţă familiilor lor, în dependenţă de problema cu care se confruntă copilul sau familia. S-au bucurat
că au fost adunaţi împreună, doar toţi lucrează cu copiii cu dizabilităţi şi familiile lor, însă fiecare separat îşi
exercită atribuţiile şi intervenţia. E nevoie de conlucrare strînsă, de consultare permanentă.
În mape participanţii au primit materiale informative, care ar putea să le fie de folos în anumite situaţii
dificile, iar părinţilor—în cooperarea cu propriul copil.

Atelierul de decorare a turtelor dulci
Revenite
de
peste hotare,
Xenia Braguţa
şi
Victoria
Racu, în tr ecut
- persoane de
sprijin pentru
tinerii autoreprezentanţii AO FCPS, au adunat discipolii
pentru un atelier de decorare a turtelor dulci
pentru Crăciun. Exerciţiul le-a oferit tinerilor
multă bucurie - bucuria revederii vechilor şi
bunilor prieteni, bucuria de a face ceva frumos şi
util pentru apropiaţi, bucuria de a fi ascultat, de a
petrece câteva ore alături de persoanele care nu te ignoră, te înţeleg, te susţin şi te încurajează. Tinerii au
plecat acasă cu turtele dulci decorate de ei.

“Pune umarul! Patru copii au nevoie de casă!”
În anul curent, AO FCPS a luat decizia să susțină o familie cu patru copii din localitatea
Dubăsarii Vechi în demersul lor de a-și clădi în continuare viața de familie în propria casă. Vă
informăm espre ce am reușit:
Am ghidat familia să deschidă un cont în bancă pe care să poată dona doritorii de a ajuta. Până
acum, pe cont s-au adunat cca 30 mii de lei, inclusiv și familia a depus o contribuție, pe puterile lor.
Am lansat campania de strângere de fonduri pe
rețeaua de socializare Facebook. Prieteni, stabiliți
în Italia, au pus la dispoziție un cont bancar întro
bancă italiană. Pe el avem 779 de euro (apr 15
mii mei). Strângerea de fonduri pe internet a luat
sfârşit.
Am anunțat că persoanele, cărora nu le este
convenabil sau din anumite motive le este greu
să meargă la bancă sau să depună pe contul din
internet, o pot face donând la sediul organizației.
Până acum, de la mai mulţi donatori, am adunat cumulativ 8 mii de lei.
Suma totală acumulată este de cca 53 mii lei. Vom continua să adunăm surse băneşti, pentru a
atinge scopul nostru comun: să oferim un mediu mai sigur celor patru copii şi mamei lor.
Familia a identificat şi casa pe care doresc sa o cumpere, însă resursele acumulate nu sunt
suficiente. Continuăm strângerea fondurilor. Dacă doriţi să contribuiţi cu surse băneşti, puteţi lua
legătura cu noi, prin e-mail office@fcps.md, sau prin telefon 0248 21809.

Rezulatul sondajului de opinie referitor la banii din 2%
Pe parcursul a câtorva săptămâni, partenerii, colegii şi toţi cei care au direcţionat 2% din
impozitul lor pe venit în favoarea AO FCPS, au fost rugaţi să-şi expună părerile referitor la modul
în care văd ei că ar fi bine să fie utilizaţi banii din desemnările procentuale pentru anul 2016.
Respondenţii au fost rugaţi să aleagă un răspuns din trei propuse sau să propună varianta lor.
Am primit răspuns de la 115 persoane, care au votat fie pentru o singură opţiune, fie pentru două sau au
acordat „da” la toate trei propuneri. După ce am calculat voturile, opţiunea „Organizăm Festivalul
„Deschide fereastra spre lume-toţi suntem diferiţi” a acumulat 50 de voturi;
Opţiunea „Continuăm să protejăm mediul prin colectarea selectivă a sticlei şi cartonului” – 78 de voturi;
Opţiunea “Organizăm Maratonul paraolimpic “Viaţa este mişcare” cu implicarea tinerilor cu dizabilităţi”
– 47 de voturi.
Evident, vom alege să facem ceea pentru ce oamenii şi-au dat cele mai multe voturi. Cu toate acestea,
vom ţine cont şi de părerile celorlalţi votanţi şi vom examina posibilitatea să organizăm celelalte activităţi pe parcursul anului următor din alte surse, decât desemnările procentuale.

Să ne schimbăm atitudinea – a fost îndemnul comun al zilei
de 3 decembrie, la Criuleni
Masa rotundă cu genericul „Accesibilitatea spaţiilor publice – condiţia unei incluziuni sociale de succes” a reunit numeroşi manageri de instituţii publice din raionul Criuleni, părinţi ai
copiilor cu dizabilităţi şi tineri cu dizabilităţi, care au reuşit să se integreze.
Organizatorii – AO FCPS – au
prezentat problemele persoanelor cu dizabilităţi, prilej fiind ziua de 3 decembrie, zi
în care este marcată Ziua Internaţională a
Persoanelor cu Dizabilităţi. După cum
puncta Victoria Secu, directoare executivă
AO FCPS, accentele zilei se cereau strămutate de pe mila pentru viaţa lor pe acțiuni
care trebuie întreprinse pentru a înlătura
barierele care le accentuiază dizabilitatea: „Trebuie să conştientizăm, în ce
situaţie tăriesc, ce bariere întâmpină, ce
putem face ca să scăpăm de acest sentiment
de milă, să contribuim ca să avem alături persoane active, integrate. Vom demonstra în continuare cu
exemple că persoanele cu dizabilităţi pot avea succes, dacă li se crează condiţii”.
Continuarea citiţi pe pagina web AO FCPS.
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