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I.

Introducere.

În scopul realizării obiectivului Secretariatului permanent al Consiliului
Național pentru Protecția Drepturilor Copilului privind dezvoltarea capacităţilor
profesionale a specialiştilor din sistemul de protecţie a copilului şi a familiei, inclusiv
prin diseminare de cunoştinţe şi experienţe/practici pozitive în domeniul protecţiei
copilului şi familiei, organizarea meselor de discuţie, atelierelor, vizitelor de studii la
data de 8 noiembrie 2016 a fost semnat Acordul de Parteneriat a fost încheiat între
Cancelaria de Stat a Republicii Moldova şi Asociația Obștească ”Lumos Foundation
Moldova”. Acordul a asigurat diseminarea bunelor practici de colaborare în
promovarea la nivel local a sistemului de servicii de educație incluzivă.
Consiliul raional Ialoveni în parteneriat cu Asociația Obșetască “Lumos
Foundation Moldova” a creat prima în țară Unitate de Educație Incluzivă în cadrul
LT „Petre Ștefănucă” din or. Ialoveni. Unitatea a fost inaugurată în 25 octombrie
curent. Ca urmare în adresa Secretariatului permanent al CNPDC a parvenit
propunerea din partea AO Lumos privind conjugarea eforturilor în vederea
organizării unui eveniment pentru diseminarea bunelor practici privind crearea şi
dezvoltarea serviciilor educaţionale, adresate copiilor cu cerinţe educaţionale speciale
(CES) şi celor cu dizabilităţi severe, dezvoltate în raionul Ialoveni conducerii
unităților administrativ-teritoriale din Republica Moldova.
II.

Agenda

Agenda evenimentului a fost structurată pe două compartimente de bază:
I.
Prezentarea realizărilor r. Ialoveni în promovarea reformelor în domeniul
drepturilor copiilor, cu accent pe:
 Asigurarea respectării drepturilor copiilor;
 Dezvoltarea învățămîntului;
 Crearea rețelei de servicii sociale adresate copilului și familiei;
De asemenea, responsabilul din cadrul Ministerului Finanțelor a prezentat o
informare generală privind mecanismele de asigurare financiară a creării și
funcționării serviciilor de suport.
II.
Vizita de studiu și documentare la 3 entități:
1. LT „Petre Ștefănucă”: Unitatea de Educație Incluzivă. Centrul de Resurse pentru
educația Incluzivă,
2. Grădinița nr.5 ”Licurici” Ialoveni.
3. Casa Comunitară Ialoveni.
III.

Realizarea prevederilor Acordului.

Conform Acordului, pe lîngă moderarea evenimentului Secretariatul permanent
al Consiliului Național pentru Protecția Drepturilor Copilului s-a ocupat de:
1. Anunțarea în timp util a participanților la eveniment despre desfășurarea
acestuia;
2. Confirmarea participării și înregistrarea nominală a participanților;
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3. Facilitarea diseminării informației privind desfășurarea și rezultatele activității
prin intermediul paginii web a Consiliului Național pentru Protecția
Drepturilor Copilului.
Asociația Obștească ”Lumos Foundation Moldova” s-a ocupat de:
1. Asigurarea logisticii necesare organizării evenimentului (pauza de cafea,
prînz);
2. Asigurarea participanților cu setul de materialele distributive/informative
(mapă, prezentări, pliante, carnete pentru notițe, pix).
3. Invitarea presei.
Totodată, Consiliul raional Ialoveni s-a implicat prin:
1. Prezentarea realizărilor r-lui Ialoveni privind promovarea și asigurarea
respectării drepturilor copilului
2. Punerea la dispoziția participanților a transportului organizat către/de la locația
entităților vizitate.
3. Mobilizarea tuturor specialiștilor relevanți.
IV.

Prezența și reprezentare UAT la eveniment

Formula de reprezentare a presupus invitarea președintelui/vicepreședintelui
raionului responsabil de domeniul social și șeful organului local de specialitate în
domeniul învățămîntului.
Numărul de participanți preconizat a fost de 80 persoane, din care 70 din raioane
și 10 echipa de organizatori. La eveniment au participat total 71 persoane (89%) din
care 62 persoane din raioane (88,6%) și 9 din echipă.
Prezența
Reprezentare
conducere& șef OLSDÎ

11

conducere& specialist…
conducerea raionului

6

16

total reprezentanți ai
conducerii UAT

5

18

1

doar șef OLSDî

total reprezentani ai
OLSDÎ (specialiști)

9

doar specialist din OLSDÎ

4

nu a venit nimeni

4

total reprezentanți ai
conducerii OLSDÎ

21

specialițti alte
domenii

Raioanele: Briceni, Cantemir, Drochia și Edineț nu au delegat nici un
reprezentant.
V.

Desfășurarea evenimentului

Vizita de studiu s-a desfășurat conform Agendei. Prima parte a avut loc în sala de
ședințe a Consiliului raional Ialoveni, unde au fost prezentate succesele raionului gazdă.
Un interes aparte participanții au manifestat vizavi de modul de asigurare a alimentării
copiilor cu CES.
Pentru vizita entităților propuse participanții au fost împărții în 3 grupuri a cîte 20
de persoane fiecare. Consiliul raional Ialoveni a oferit 2 unități de transport pentru
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deplasarea participanților de la CR către LT „Petre Ștefănucă”, de unde grupurile pe rînd
au vizita toate 3 instituții propuse drept model:
Liceul Teoretic „Petre Ștefănucă” Ialoveni, în care de la 1 septembrie curent
activează Unitatea de Educație Incluzivă, serviciu unic în Republica
Moldova, ce sprijină copiii cu dizabilități severe să înveţe alături de semenii
lor, precum și Centrul de Resurse pentru Educația Incluzivă, care
funcţionează din anul 2012;
Grădinița nr. 5 „Licurici” Ialoveni, în care printre cei peste 500 de copii se
numără și 31 de beneficiari ai serviciilor de educaţie incluzivă pentru copiii
de vîrstă preşcolară; și
Casa Comunitară Ialoveni, un serviciu pentru copii în situație de risc, care
oferă plasament temporar pentru creșterea și educarea într-o locuință de tip
familial copiilor cu vîrste între 10 și 18 ani.
Toate serviciile prezentate în cadrul vizitei de studiu au fost create cu suportul
Asociaţiei Obşteşti „Lumos Foundation Moldova” şi au reuşit să demonstreze, încă de la
începutul activităţii, că fiecare copil poate progresa, dacă i se oferă asistenţă
individualizată şi calificată.
Partea a doua a discuțiilor a avut loc în sala de festiviăți a LT „Petre Ștefănucă”,
unde a fost făcută prezentarea mecanismelor de asigurare financiară a creării și
funcționării serviciilor de suport de către Ministerul Finanțelor. Totodată, participanții au
avut posibilitatea de a pune întrebări specialiștilor din ministerele Educației și Finanțelor,
prezenți la eveniment.
VI.

Rezultate

1. Experiența raionului Ialoveni se apreciază pozitiv.
2. Conducerea raioanelor Rîșcani și Ialoveni au stabilit o înțelegere privind
organizarea vizitei de schimb de experiență pentru 20 cadre didactice/educatori
la grădinița nr. 5 „Licurici”, Ialoveni în vederea preluării bunelor practici de
incluziune a copiilor de vîrstă mică.
3. Conducerea raionului Dondușeni va examina posibilitatea organizării unui
schimb de experiență pentru cadrele didactice/educatori din raion.
VII. Opinii
Am rămas impresionat. Lucruri pozitive care sunt stringent necesare. Am văzut
contingentul de beneficiari, am văzut starea beneficiarilor la începutul intrării în acest
proiect și la finele lui. Mă bucur pentru administrația publică locală că a avut capacități
de a se mobiliza.
Valeriu Muduc, vicepreședinte al raionului Fălești.
Impresiile sunt deosebite vizitând această grădiniță din orașul Ialoveni. Avem și noi un
vis, floreștenii ca să construim, să amenajăm o astfel de grădiniță cum este în orașul
Ialoveni.
Vladimir Gutium, vicepreședinte al raionului Florești.
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Unii spun că cea mai mare problemă este finanțarea. Nu sunt de acord. Cel mai
important este să dorești într-adevăr să faci un lucru care să-ți dea rezultate și să te
bucuri că ai realizat ceva. Am fost la această Unitate de Educație Incluzivă și când
părinții plâng de bucurie că copilul de 13 ani a început să vorbească, îți dă așa putere, că
găsești și finanțare și parteneri de dezvoltare. Doar trebuie să fim insistenți.
Anatol Dimitriu, președintele raionului Ialoveni.
VIII. Diseminarea informației
În vederea diseminării informației despre desfășurarea activităților prevăzute în
Acordul de parteneriat a fost redactat și plasat pe:
1. 1 articol pe pagina Consiliului Național pentru Protecția Drepturilor Copilului
www.cnpdc.gov.md
2. pagina Facebook a Consiliului Național pentru Protecția Drepturilor Copilului postarea.

De asemenea, informațiile despre desfășurarea evenimentului au fost plasată pe
paginile Consiliului Raional Ialoveni (http://www.il.md), precum și la Realitatea TV
(http://www.realitatea.md/functionari-din-mai-multe-raioane-ale-tarii-au-vizitatorasul-ialoveni--pentru-a-invata-din-experienta-localitatii-privind-educatia-incluziva-video-_49248.html )
IX.

Concluzii și recomandări

Aprecierea înaltă a evenimentului indică faptul că obiectivul Acordului de
parteneriat a fost atins. Totodată, a fost consolidat parteneriatul cu o organizaţie
neguvernamentală cu renume în implementarea politicii statului în domeniul protecţiei
copilului şi familiei.
Parteneriatul public-privat in organizarea unor atare activități este foarte
important, iar Partenerul AO Lumos a reiterat disponibilitatea de a contribui la
organizarea altor evenimente, precum și acordarea altor forme de suport.
Svetlana Mirca
Consultant principal
Secretariatul permanent al Consiliului Național
pentru Protecția Drepturilor Copilului
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