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Acest Buletin Informativ este o tribună de lobby și advocacy al comunității persoanelor cu
dizabilități și oferă tuturor celor interesaţi o imagine de ansamblu asupra necesităților speciale
și a problemelor cu care se confruntă persoanele cu dizabilități din Republica Moldova.
Buletinul îşi propune să faciliteze procesul de comunicare cu autorităţile şi societatea civilă
pentru a spori gradul de accesibilitate, incluziune socială a persoanelor cu dizabilități, dar și
pentru a promova un comportament pro-activ al acestora în viața comunitară.

Această publicație este realizată de Alianța Centrelor Comunitare de Acces la Informație și Instruire din Republica
Moldova (Alianța INFONET), în parteneriat cu Asociația Surzilor din Republica Moldova și Centrul Național de Informare și Reabilitare a Asociației Nevăzătorilor din Moldova, cu suportul financiar al Programului Egalitate și Participare Civică al Fundaţiei
Soros-Moldova și cu suportul Fundaţiei Est-Europene, din resursele acordate de Guvernul Suediei și de Ministerul Afacerilor
Externe al Danemarcei/DANIDA.
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Republica Moldova învaţă de la români cum să reorganizeze
sistemul de protecție și educație a copiilor cu deficiențe de auz
O delegație a Republicii Moldova
condusă de ministrul Muncii, Protecției
Sociale și Familiei, Stela Grigoraș a
efectuat în perioada 27-31 iulie curent, o
vizită de studiu în Cluj-Napoca,
România.
Vizita s-a desfășurat în contextul
inițiativei comune a Ministerului Muncii,
Protecției Sociale și Familiei (MMPSF) și
a Ministerului Educației de a o
reorganiza sistemul de protecție și
educație pentru copiii cu deficiențe de
auz din Republica Moldova.
Scopul vizitei a fost axat pe studierea bunelor practici din România obținute în rezultatul creării
unui sistem integrat de servicii de asistență socială, educație și sănătate pentru copii cu
deficiențe de auz.
Astfel, reprezentanții delegației s-au familiarizat cu experiența acumulată de autoritățile
naționale și locale din România în asigurarea drepturilor copiilor cu deficiențe de auz și
indentificarea liniilor conexe relevante pentru implementarea cu succes a reformei inițiate în
Republica Moldova. În acest sens, aceștia au vizitat mai multe instituții de învățământ pentru
persoanele cu deficiențe de auz și centre sociale, unde au făcut cunoștință cu serviciile
educaționale și medicale specializate adresate acestui grup de copii.
La fel, delegația a avut o întrevedere cu decanul facultății de Psihologie și Științe ale Educației
și cu profesorii din cadrul departamentului psiho-pedagogie specială ai Universității BabeșBolyai. Aceștia au discutat despre procesul de pregătire a specialiștilor în domeniul psihopedagogiei și implicarea mediului academic în elaborarea politicelor și dezvoltarea cadrului
metodologic în acest domeniu.
Menționăm că vizita de studiu a fost organizată în cadrul proiectului „Familie puternică pentru
fiecare copil” implementat de Asociația Obștească „Parteneriate pentru fiecare copil”, în
cooperare cu MMPSF, Ministerul Educației și
USAID. Delegația a fost formată din
reprezentanți a MMPSF, ai Ministerului
Sănătății, ai Ministerului Educației, ai
sistemului academic și reprezentanți ai
sectorului asociativ implicați în procesul de
reformare a sistemului de protecție a copilului.
Sursa: http://www.mmpsf.gov.md/ro/content/
schimb-de-experienta-intre-romania-sirepublica-moldova-privind-reorganizareasistemului-de-protectie
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Promovarea limbajului mimico-gestual din Republica
Moldova prin diferite tematici
Tema 1: „Transportul” în limbajul mimico-gestual din Republica Moldova
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Sursa: http://www.infonet.md/?p=1226
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A fost aprobată Hotărârea de Guvern cu privire la pregătirea
instituțiilor de învățământ pentru noul an de studii
Miercuri, 27 iulie 2016, Ministerul
Educației a înaintat spre aprobare membrilor executivului proiectul Hotărârii de
Guvern cu privire la pregătirea instituțiilor
de învățământ pentru anul de studii 2016
-2017.
Totodată, ministrul și-a exprimat
îngrijorarea față de termenele restrânse
pe care le au autoritățile pentru a desfășura procedurile de achiziție a lucrărilor
de reparație și a altor servicii necesare
bunei organizări a procesului de studii în
noul an școlar.
Corina Fusu a accentuat necesitatea adoptării proiectului, menționând că măsurile întreprinse în acest scop
vor contribui la asigurarea bazei materiale și didactice, pregătirea către perioada rece a anului, optimizarea rețelei
instituțiilor de învățământ, asigurarea transportării gratuite a elevilor și cadrelor didactice la și de la școli în localitățile
rurale, incluziunea elevilor cu cerințe educaționale speciale, prevenirea situațiilor de risc pentru viața copiilor și a personalului din educație.
Totuși, doamna ministru al educației a accentuat că, din cauza adoptării cu întârziere a bugetului de stat pentru anul 2016, managerii instituțiilor de învățământ au la dispoziție doar o singură lună pentru a întreprinde acțiunile
necesare.
În context, Corina Fusu a făcut un apel către premier, către Ministerul Finanțelor, precum și către toate autoritățile implicate în proces să soluționeze cât mai rapid problemele privind pregătirea corespunzătoare a instituțiilor de
învățământ pentru noul an școlar.
Ministrul educației a mai informat că necesarul de cadre didactice pentru anul de studii 2016-2017 constituie
1252 de persoane. Deoarece în 2016 promoția în instituțiilor de învățământ superior, la specialități pedagogice, constituie 1428 de absolvenți, iar în colegii pedagogice – 396 de absolvenți, se preconizează ca deficitul de cadre să fie
acoperit.
Hotărârea de Guvern aprobată
stabilește termeni concreți, precum
cine sunt și autoritățile responsabile
pentru școlarizarea obligatorie a copiilor, evidența lor, asigurarea cu manuale, organizarea alimentației elevilor etc.
Sursa: http://edu.gov.md/ro/content/
fost-aprobata-hotararea-de-guvern-cuprivire-la-pregatirea-institutiilor-deinvatamant
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În atenţia beneficiarilor de prestaţii a CNAS
În ultima perioadă la adresa electronică a Casei Naţionale de Asigurări
Sociale, dar şi pe pagina ei de facebook vin tot mai multe adresări ce ţin de
competenţa CNAS, însă persoanele care adresează întrebările uneori nu doar
că nu lasă date de contact, dar nu-şi indică nici numele şi prenumele.
Atenţionăm toţi beneficiarii de prestaţii sociale ai Casei Naţionale că potrivit art.
10 al Legii nr. 190-XIII din 19.07.1994 cu privire la petiţionare, petiţiile în formă
electronică trebuie să conţină informaţii privind numele, prenumele, domiciliul şi
adresa electronică a petiţionarului. De asemenea, aceste cerinţe se referă şi la
solicitanţii care adresează întrebări prin intermediul facebook sau în formă
scrisă prin poştă.
Petiţiile ce nu întrunesc condiţiile prevăzute se consideră anonime şi nu se examinează.
Întrebările dvs. pot fi expediate în adresa CNAS: la adresa poştală (mun.
Chişinău, str. Gh. Tudor, 3), la adresa electronică (info@cnas.gov.md) sau prin expedierea unei petiţii on-line prin
intermediul site-ului oficial al Casei Naţionale –www.cnas.md (Petiţii ON-LINE).

Sursa: http://cnas.md/libview.php?l=ro&idc=360&id=3849&parent=0

AUDIENŢA CETĂŢENILOR LA CNAS

Potrivit prevederilor Hotărîrii Guvernului nr. 689 din 13.11.2009 cu privire la organizarea audienţei cetăţenilor, la
Casa Naţională de Asigurări Sociale este stabilit un grafic de audienţă al vizitatorilor:
• Laura GRECU, Preşedinte – în prima şi treia zi de luni a lunii curente, începînd cu ora 14.00;
• Alexei SÎCI, Vicepreşedinte – în a doua zi de luni a lunii curente, începînd cu ora 14.00;
• Tatiana POPA, Vicepreşedinte – în a patra zi de luni a lunii curente, începînd cu ora 14.00.
Programarea audienţelor se face în zilele lucrătoare la telefonul 022 257 825.
Primirea în audienţă a cetăţenilor de către şefii CTAS are loc în fiecare zi de marţi şi joi, conform actelor normative
în vigoare.
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Unele particularităţi privind calcularea şi virarea contribuţiilor de asigurări
sociale de stat în anul 2016
Casa Naţională de Asigurări Sociale
informează plătitorii de contribuţii la bugetul
asigurărilor sociale de stat despre unele particularităţi de calculare şi virare a contribuţiilor de
asigurări sociale de stat obligatorii în anul
2016.
Documentul conţine explicaţii pe mai
multe compartimente ale prevederilor Legii
bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul
2016 nr. 156 din 01.07.2016 (Monitorul oficial nr. 230-231 din 26.07.2016), care a intrat în vigoarea la data publicării
Legii prenotate - 26 iulie curent, atît pentru persoanele juridice, cît şi pentru persoanele fizice.
Textul integral al documentului „Particularităţile calculării şi transferării contribuţiilor de asigurări sociale de
stat obligatorii în anul 2016” poate fi accesat pe pagina web a Casei Naţionale de Asigurări Sociale la rubrica Cadrul
juridic / Documente interne.
Totodată, în documentul de mai jos se prezintă lista plătitorilor cu obligaţia de prezentare a declaraţiilor forma BASS şi forma REV-5 electronic cu aplicarea semnăturii electronice în conformitate cu prevederile punctului 3 lit.
(d) şi punctului 11 din anexa nr. 3 din Legea prenotată.

Sursa: http://cnas.md/libview.php?l=ro&idc=360&id=3846&parent=0
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Asociația „MOTIVAȚIE” din Moldova anunță extinderea
termenului de aplicare la concursul de angajare a unui
Specialist responsabil de comunicarea cu angajatorii, pînă pe
data de 5 septembrie 2016
Asociaţia „MOTIVAŢIE” din Moldova, organizaţie non-profit şi non-guvernamentală, fondată cu scopul de a promova drepturile persoanelor cu dizabilităţi şi a contribui la procesul de incluziune socială a acestora, angajează Specialist responsabil de comunicarea cu angajatorii, în
contextul implementării proiectul „Angajează Abilitatea”, finanțat de World Jewish Relief.
Scopul postului: identifică și asigură relația cu potențialii/angajatori, facilitînd integrarea în muncă
a persoanelor cu dizabilități.
Sarcinile postului:
Prezintă și promovează serviciile de suport în angajare a Asociației angajatorilor din zona Centru
a Republicii Moldova.
Identifică și motivează angajatorii să încadreze persoane cu dizabilități, asigurînd ulterior relațiile
cu potențialii/angajatori.
Stabilește și participă la întîlniri cu angajatorii, facilitînd angajarea persoanelor cu dizabilități.
Întocmește documentația premergătoare întîlnirilor (de ex. demerse) și redactează proceseleverbale după întîlniri.
Întocmește contracte, memorandumuri de colaborare/ parteneriat cu angajatorii.
Răspunde de calitatea comunicării cu angajatorii.
Lucrează eficient în cadrul unei echipe multidisciplinare pentru a putea potrivi cerințele postului
de muncă cu abilitățile persoanelor cu dizabilități.
Perioada angajării: 12 septembrie 2016 – 30 iunie 2017, cu posibilitatea de extindere a contractului individual de muncă.
Timpul estimat pentru activitate: 40 ore pe săptămână.
Locul de muncă: mun.Chișinău, bd.Mircea cel Bătrîn 48.
Cerințe:
- Studii superioare de specialiate sau în domenii conexe.
- Cunostințe despre piața muncii în Republica Moldova, domeniul dizabilitate.
- Capacitate foarte bună de comunicare și relaționare cu clienții, amabilitate și eficiență.
- Persoană proactivă, cu inițiativă, dinamică, orientată pe rezultat. Integritate și discreţie profesională. Responsabilitate și punctualitate.
- Deprinderi excelente de comunicare și scriere în limbile română și rusă (cunoaşterea limbii engleze va constitui un avantaj). Candidaturile care se potrivesc cu profilul descris mai sus vor
transmite pâna la data de 05 septembrie 2016 CV-ul şi o scrisoare de motivare. Dosarul poate fi
depus prin poştă la adresa Asociaţiei MOTIVAŢIE (or.Vadul lui Vodă, str.Victoriei 1a) sau prin email la valentina@motivation-md.org sau office@motivation-md.org. În mesajul e-mail trebuie să
fie specificat subiectul: Angajează Abilitatea.
Persoana de contact: Valentina Toporeț, specialist resurse umane, gsm: 068 16 75 10.
Vor fi evaluate doar dosarele complete. La interviu vor fi invitate doar persoanele pre-selectate.
Sursa:
http://www.civic.md/angajari/33814-asociatia-motivatie-din-moldova-anunta-extindereatermenului-de-aplicare-la-concursul-de-angajare-a-unui-specialist-responsabil-de-comunicareacu-angajatorii-pina-pe-data-de-5-septembrie-2016.html#sthash.9PCZ98fA.dpuf
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BCR Chișinău lansează o nouă ediție a Bursei Speranței
BCR Chișinău lansează a doua ediție
a concursului BURSA SPERANȚEI destinat
studenților care au obținut rezultate remarcabile la învățătură și în cercetare. Bursa va
acoperi taxa pentru studii, cheltuielile necesare pentru achiziționarea de materiale didactice, participare la conferințe studențești, programe de cercetare și perfecționare.
În perioada 15 iunie-31 august 2016
studenții își pot depune dosarul la sediul BCR
Chișinău S.A. care va conține – formularul de
participare la concurs, copia carnetului de
student, copia extrasului din matricolă, descrierea proiectului de cercetare/ studii/ stagiu, o scrisoare de
recomandare de la facultate. Sunt eligibili studenții care își urmează studiile de licență/ masterat/ doctorat
în domeniul științelor tehnice, agricole, medicale, pedagogice.
”Prin lansarea celei de a doua ediții a concusului BURSA SPERANȚEI dorim să susținem educația
tinerilor din Republica Moldova care VOR să își construiască un viitor mai bun la ei acasă și au nevoie de
susținere pentru implementarea programelor de studii și cercetare. În cadrul primei ediții din 2015 am oferit 3 burse studenților din domeniul medicinei și științelor tehnice care au venit cu proiecte inovative și social importante.
BURSA SPERANȚEI reprezintă o șansă pentru tinerii cu performanțe deosebite la învățătură de ași continua pregătirea profesională, de a se implica în cercetare și de a-și aprofunda cunoștințele practice
necesare. Prin acțiunile noastre susținem educația și contribuim astfel la dezvoltarea comunității din care
facem parte. Pe lângă susținerea financiară a programelor de responsabilitate socială, obiectivul nostru este
ca fiecare angajat BCR Chișinău să devină un ambasador al implicării în comunitate,” a declarat Juan Luis
Martin Ortigosa, Președinte Executiv al BCR Chișinău S.A. BCR Chișinău își aliniază strategia de afaceri
la nevoile societății, dezvoltând în permanență produse inovatoare și soluții adaptate la nevoile și aspirațiile clienților săi. De asemenea, BCR Chișinău contribuie la dezvoltarea economiei Republicii Moldova,
prin susținerea afacerilor viabile și a proiectelor sustenabile din punct de vedere economic și social.
Pentru mai multe informații privind concursul BURSA SPERANȚEI persoanele interesate pot accesa pagina www.bcr.md/bursa-sperantei sau pot apela Departamentul Resurse Umane și Comunicare la
numărul de telefon +373 (22) 852098.
Sursa: http://www.civic.md/burse/33243 -bcr-chisinau -lanseaza -o-noua-editie-a-burseisperantei.html#sthash.iL6TI8v9.dpuf
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Participă la primul program social de mentorat DARE 2
Change 2016!
După două evenimente majore încununate cu succes, în
acest an îndrăznim să lansăm o nouă provocare.
20 de tinere din grupurile marginalizate și vulnerabile care își doresc
să devină mai încrezătoare în propriile puteri și aspirații vor fi ghidate
în activitatea lor de 20 de femei puternice și modele de viață,
absolvente a DARE Social Fashion Show și DARE Leaders Academy,
care le vor deveni mentori pe durata programului. Împreună se vor
ambiționa să-și dezvolte potențialul, să devină lideri în comunitățile lor
și să inițieze propriile proiecte personale și profesionale.
Programul este dedicat fetelor care au între 16 şi 23 de ani –
fete cu nevoi speciale şi din familii social-vulnerabile, fete de etnie
roma și găgăuză, reprezentante ale comunităţii LGBT, fete a căror părinți sunt plecați peste hotare etc.
DARE 2 Change include o serie de traininguri susţinute de profesioniști recunoscuți și apreciați în Moldova.
Pe parcursul a 3 luni, participantele vor învăţa cum să-şi dezvolte puterea feminină şi să devină lidere, să-și
cunoască drepturile şi să-şi descopere puterea interioară prin art-terapie. În program sunt incluse şi traininguri
despre dezvoltare personală şi cum să-ţi găseşti un loc de muncă, PR şi comunicare, internet mobil şi tehnologii
avansate, antreprenoriat şi scriere de business-planuri. Toate – bine explicate pe înţelesul tuturor.
Pe parcursul programului DARE 2 Change participantele, susținute de mentori, vor fi încurajate să-și
dezvolte propriile planuri de afaceri sau proiecte pentru activități sociale sau de antreprenoriat în comunitățile lor.
Cele mai bune și inspirate idei de afaceri/proiecte vor fi premiate de către partenerii DARE, în cadrul unui eveniment
special, ce va avea loc la sfârşitul programului.
Descoperă în tine puterea de a îndrăzni! Fii parte din comunitatea de femei puternice și modele de viață
DARE!
Înscrie-te la Dare 2 Change!
Tot de ce ai nevoie pentru a participa la program este dorinţa puternică de a evolua, de a-ţi descoperi
calităţile şi de a participa activ în toate activităţile programului.
Completează şi expediază formularul de aplicare, accesând linkul de mai jos:
http://bit.ly/29L2bAQ
Termen limită pentru expedierea formularului completat este 24 august 2016.
Află mai multe despre ediţiile DARE din anii precedenţi pe pagina de Facebook DARE Social Fashion Show
Programul social de mentorat Dare 2 Change se va desfăşura în perioada septembrie – decembrie 2016.
Trainingurile sunt gratuite şi vor avea loc în fiecare zi de sâmbătă. Accesul în clădire a persoanelor cu nevoi speciale
este asigurat.
DARE2Change este primul
program de mentorat social ce are
drept scop schimbarea de percepție
şi atitudine în societate față de
femeile
din
grupurile
social
vulnerabile și marginalizate prin
creşterea accesului la educație,
angajare
și
dezvoltarea
oportunităților
antreprenoriale.
Programul este realizat cu susţinerea
Fundaţiei Est Europene, AQA
Logistics, Fabrica de imagine,
Linella, Bloguvern, Rotary Club.
Persoană de contact: Victoria Olari,
Mentoring Programme Officer –
olari.victoria@gmail.com
Sursa:
http://www.civic.md/instruiri/33769-participa-la-primul-program-social-de-mentorat-dare-2-change2016.html#sthash.Biu2hRDw.dpuf
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28 iulie 2016 - Ziua Mondială de Combatere a Hepatitei

La 28 iulie 2016 - este marcată Ziua Mondială de
Combatere a Hepatitei. Cu această ocazie sunt organizate mai
multe acțiuni de sensibilizare a populației, cu sloganul
„Cunoaște hepatita – acționează acum!”. Scopul acestora este
de a îmbunătăți cunoștințele publicului cu privire la riscul de
infectare

cu

hepatitele

virale,

necesitatea

testării

și

cunoașterii statutului, iar în caz de necesitate, adresării pentru
tratament.
Hepatitele virale B, C și D constituie una dintre
problemele majore de sănătate publică, care afectează circa 400 milioane de persoane la nivel global și
având în vedere dimensiunea epidemiei, oricine și oricând poate fi în pericol. În fiecare zi, hepatitele
virale cauzează decesul a 400 de persoane din regiunea europeană. Se estimează, că aproximativ 95%
dintre persoanele cu hepatită nu cunosc despre infecția lor, iar 90% dintre persoanele cu hepatita virală
C pot fi complet vindecate de virus în termen de 3-6 luni.
Menționăm că, în Republica Moldova indicele morbidității prin hepatită virală B acută s-a redus
de la 25,46 la 100 mii populație în anul 1997 până la 0,96 în anul 2015; prin hepatită virală C acută –
de la 6,14 până la 1,23 și prin hepatită virală D (HVD) – de la 1,89 până la 0,1 în 2015.
Vaccinarea împotriva hepatitei virale B este accesibilă, gratuită și inclusă în Programul Național
de imunizări. Nivelul acoperirii vaccinale contra hepatitei virale B a persoanelor din grupurile cu risc
sporit de infectare în perioada anilor 2012-2015 a constituit 80,9% cu prima doză, 84,7% cu a doua
doză, 82,5% cu a treia doză și, respectiv, 96,1% cu a patra.
Ministerul Sănătății a elaborat şi propus spre dezbateri publice primul Regulament privind
procedura de includere a pacienților în terapia antivirală a hepatitelor cronice şi cirozelor hepatice
virale B, C, D la copii şi adulți. Documentul va fi aprobat în curând de Guvern şi are drept scop
asigurarea accesului transparent şi echitabil al bolnavilor la tratament antiviral.
Sursa: http://www.ms.gov.md/?q=stiri/28-iulie-2016-ziua-mondiala-combatere-hepatitei
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Instruire şi tratament medical gratuit pentru copiii bolnavi
de diabet zaharat
Pentru prima dată, Ministerul Sănătății trimite organizat pentru odihnă şi tratament gratuit un grup de copii,
care suferă de diabet zaharat tip I. Aceşti copii începând de astăzi vor beneficia de îngrijiri medicale specializate la Centrul de reabilitare pentru copii ”Sergheevca”. Ministrul Sănătății, Ruxanda Glavan şi preşedintele Asociației Pacienților cu Diabet, Boris Golovin, membru al Comisiei parlamentare Protecție Socială, Sănătate şi Familie, au fost astăzi în vizită la sanatoriu pentru a se asigura că aceşti copiii vor avea parte de asistența medicală
corespunzătoare.
Pe parcursul perioadei de reabilitare, care va dura 18 zile, starea de sănătate a copiiilor va fi supravegheată de
către un medic endocrinolog pediatru şi doi medici pediatri de la Institutul Mamei și Copilului.
Totodată, în contextul implementării Planului național pentru promovarea sănătății 2016 - 2020, copiii, dar şi
părinții care îşi însoțesc, vor fi instruiți conform programului ”Școala pacienților cu diabet”. Aceștia vor fi informați
despre controlul diabetului şi motivați în a face alegeri alimentare corecte.
Ministrul Sănătății, Ruxanda Glavan a declarat că anume prin asemenea proiecte vom contribui la responsabilizarea bolnavilor față de propriile probleme de sănătate.
"Pentru noi este foarte important ca aceşti copii să învețe cum să trăiască cu maladia de care suferă. Obiectivul pe
care îl urmărim este să dezvoltăm o rețea de şcoli naționale, inclusiv de diabet, care să promoveze sănătatea chiar
în instituția medicală unde se tratează bolnavul", a menționat ministrul.
Din cadrul acestui grup fac parte copii cu vîrsta cuprinsă între 2 - 15 ani, care se află la evidență medicală cu
diabet zaharat tip I compensat, adică starea lor de sănătate le permite deplasarea. Ei au fost selectați din toată
țara după criterii medicale, în dependență de vîrstă şi gravitatea evoluției bolii.
Amintim că toți bolnavii de diabet zaharat beneficiază de insulină gratuită, în cadrul Programului naţional de profilaxie şi combatere a acestei maladii.
Totodată, Ministerul Sănătății a propus Guvernului spre aprobare un proiect de hotărîre, care prevede asigurarea
copiilor cu diabet zaharat cu teste gratuite pentru controlul glicemiei.
Diabetul zaharat este una dintre cele mai răspândite boli netransmisibile cronice şi cea mai frecventă boală endocrină a secolului XXI. Maladia este periculoasă prin
complicațiile grave pe care le provoacă: orbire, insuficienţă renală, atac vascular cerebral, infarct de miocard acut, neuropatie diabetică şi picior diabetic.
În Republica Moldova, morbiditatea prin diabet zaharat
a crescut cu 1,5 ori în ultimii 10 ani, în 2014 fiind înregistraţi peste 83 500 de bolnavi, dintre care aproape
400 de copii.
Sursa: http://www.ms.gov.md/?q=stiri/instruire-sitratament-medical-gratuit-copiii-bolnavi-diabet-zaharat
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„Pilotarea educației incluzive în instituțiile de învățământ
preșcolar din Republica Moldova”
Keystone Moldova a organizat un seminar de formare a membrilor echipelor intersectoriale, cu genericul
„Consolidarea parteneriatului intersectorial în asigurarea incluziunii educaționale a copiilor de vârstă preșcolară”. Seminarul a întrunit 40 de membri ai echipelor intersectoriale din 14 comunități/11 raioane din Republica Moldova: directori ai instituțiilor de învățământ preșcolar, asistenți sociali și asistenți medicali comunitari.
Timp de trei zile, cât a durat seminarul, au fost abordate subiecte ce țin de dreptul la educație și integrare
socială a copiilor din comunitate, din perspectiva cadrului legal și normativ, dar și realizarea incluziunii socioeducaționale a tuturor copiilor. „Pentru a asigura incluziunea socială și educațională a copiilor cu cerințe educaționale
speciale, inclusiv a copiilor cu dizabilități, este necesar de asigurat funcționarea mecanismului de colaborare intersectorială atât la nivel central, cât şi la nivel local”, a declarat Dna Marcela Dilion, coordonator de proiect, Keystone
Moldova. „Scopul mecanismului de colaborare intersectorială rezidă în instituirea și dezvoltarea unui parteneriat durabil și eficient în asigurarea incluziunii educaționale a copiilor de vârstă preșcolară”, a mai adăugat ea.
Participanții au fost implicați în exerciții practice, au identificat împreună problemele din comunitățile lor,
semnele de risc crescut în dezvoltarea copilului, barierele existente în incluziunea socio-educațională a copiilor și
căile de soluționare. „Aici, în cadrul seminarului, noi, membrii echipei intersectoriale, ne-am consolidat ca și echipă.
Am acumulat și multă experiență, datorită faptului că am cunoscut alte echipe, din alte localități. Totodată,
am reușit să facem schimb de experiență, doar modalitatea de lucru a fiecărei echipe e diferită”, a subliniat Dna Angela Prisăcaru, asistent social comunitar, s. Verejeni, rnul Telenești.
„Am aflat lucruri noi pentru a desfășura un parteneriat și o educație de calitate în comunitate și instituția de
învățământ preșcolar. Este binevenit faptul că realizăm activități practice de lucru cu copiii în situații de risc, anume
din perspectiva parteneriatului: discutăm cum e posibil să identificăm aceste familii, cum e nevoie să lucrăm cu ele
etc.”, a menționat Dna Svetlana Cojocaru-Cernenchi, director al grădiniței din s. Sârma, rnul Leova. Pe parcursul
desfășurării exercițiilor, participanții au aplicat strategii de comunicare cu familia, cu specialiștii și alți actori comunitari, pentru un parteneriat eficient. De asemenea, ei au demonstrat că sunt deschiși față de abordarea intersectorială,
multidisciplinară a cazurilor de incluziune socio-educațională a copiilor.
Seminarul de formare a membrilor echipelor intersectoriale a fost realizat de către Keystone Moldova, în cadrul proiectului „Pilotarea educației incluzive în instituțiile de învățământ preșcolar din R. Moldova”. Proiectul este
implementat de AO Keystone Moldova și Programul Educațional „Pas cu Pas”, în parteneriat cu Ministerul Educației
al R. Moldova și Centrul Republican de Asistență Psihopedagogică, cu sprijinul financiar al Fundaţiilor pentru o Societate Deschisă/Open Society Foundations în cadrul Programului Copilărie Timpurie/Early Childhood Program. Proiectul pune accentul pe asigurarea accesului copiilor cu cerinţe educaţionale speciale în instituţiile de învățământ
preşcolar.
Sursa: http://www.keystonemoldova.md/ro/news-and-events/article.php?id=223
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„Abilitate versus Dizabilitate – de la înțelegere spre eliminarea discriminării și incluziunea

socială a persoanelor cu dizabilități auditive și de vedere”. Acest proiect este realizat de
Alianța Centrelor Comunitare de Acces la Informație și Instruire din Republica Moldova (Alianța
INFONET), în parteneriat cu Asociația Surzilor din Republica Moldova și Centrul Național de
Informare și Reabilitare a Asociației Nevăzătorilor din Moldova, cu suportul financiar al
Programului Egalitate și Participare Civică al Fundaţiei Soros-Moldova. Conţinutul acestui
material nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Fundaţiei Soros-Moldova.
Programul Egalitate şi Participare Civică al Fundaţiei Soros-Moldova urmăreşte să
sporească eficienţa aplicării Legii cu privire la asigurarea egalităţii, în parteneriat cu organizaţiile
societăţii civile şi instituţiile publice, şi să contribuie la promovarea egalităţii şi diversităţii.
Persoana de contact: Ana Corețchi, Directoare de Program, e-mail: acoretchi@soros.md
Telefon de contact: (+373 22) 27-00-31.

„Edificarea unui „pod de comunicare” proactivă – demers pentru incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități de auz”. Acest proiect este realizat de Alianța Centrelor Comunitare de Acces la Informație și Instruire din Republica Moldova (Alianța INFONET), în parteneriat cu Asociația Surzilor din Republica Moldova, cu suportul Fundaţiei Est-Europene, din resursele acordate de Guvernul Suediei și de Ministerul Afacerilor Externe al Danemarcei/DANIDA .
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