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пr. 03 / 35

din 05 august 20|6
"Cu privire la Acordul de соlаЬоrаrе
dintre Asocia{ia obqteascй orParteneriate репtru fiecare copil"
gi Consiliul raional CElЁraqi in cadrul proiectului ,rSроrirеа accesului copiilor
сч necesitё{i speciale la servicii соmчпitаrе de suport 9i educa{ie in primii ani de via{йo'

'

in temeiul

;

аrt.4З alin.(l) lit.t) din Legea пr.436
administra{ia public1 lосаlй,

,.,

- ХИ

din 28 decembrie 200б privind

Avind iп vedere Strategia sectorialй de dezvoltare pentru апii 2012

-

2020,,Educa{ia 2020',

Рrоgrаmul de Dezvoltare а Educaliei Incluzive iп Republioa Moldova pentru anii 201l -2020,
Strategia pentru proteclia copilului gi familiei 2013 ,2020,
prevederile art. 138 al Acordului de Asociere intre Republica Moldova si Uniunea ЕurореапЁ,

Consiliul raional DECIDE:

1.

Se арrоЬй colaborarea intre Consiliul raional Сёlйrаqi qi Asociatia obqteascй ,,Parteneriate
pentru fiecare copil" in cadrul proiectului ,,Sporirea accesului copiilor cu necesitёli speciale
la servicii comunitare de suport 9i educa{ie in primii ani de viatё".

2.

Se ia act de proiectul Acordului de соlаЬоrаrе dintre Asocia{ia obqteascё ,,Parteneriate
pentru fiecare copil" qi Consiliul raional Сёlйrа;i in cadrul proiectului ,,Sporirea accesului
copiilor cu necesitбli speciale la servicii comunitare de suport 9i educatie in primii ani de
viatё" (se апехемй).

3.

Se deleagй dlui Sergiu Аrtепе, pregedintele raionului Сёlйrаqi, dreptul de а semna Accrdul
de соlаЬоrаrе dintre Asocia{ia ob;teascё ,,Раrtепеriаtе репtru fiесаrе copil" qi Consiliul
raional Cёlйraqi iп cadrul proieotului ,,Sporirea accesului copiilor cu necesitбli speciale la
servicii comunitare de suport gi educatie iп primii ani de чiа{ё".

4.

Controlul executёrii prezentei Decizii se atribuie dlui Sergiu Artene, pregedintele raionului.

Pre;edintele qedin{ei

Simion

secretarul consiliului raional

Dodon

_,

Gheorghe V.Iosob
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CONSILIUL RAIONAL

сДl,Дка9r

;
ACORD DE COLABORARE
dintre АО ооРаrtепеriаtе pentru fiесаrе copil'o
qi

Data sеmпйrii

ACORDULUI

Consiliul rаiопаl Сйlйrа;i

20|6

}:,'-

PARTILE Semnatare ale ACORDULUI
Consiliul rаiопаl С5lйrаqi, in continuare Consiliul raional, situat ре adresa: Republica Moldova,
oragul CёlЁraqi, Strada Biruinlei 1, reprezentat de сёtrе dl Sergiu Artene, Preqedintele raionului
Сйlйrаgi;
qi

Asocia{ia Obqteasci,,Parteneriate pentru fiесаrе copil", in continuare РРFС, inregistratй 1оса1,
situatё ре adresa: str. М. Kogilniceanu, 75, ар.з,7, muп. Chiqinйu, R. Moldova, reprezentatй de
dna Daniela Мбmёligfl Director interimar.

PREAMBUL

Consiliul raional

qi

РРFС

ехрrimiпd doriпla de а stabili un parteneriat constructiv, avind |а Ъаzё, Conventia ONU pentru
Diepturile Copilului, Conven}ia oNU cu privire 1а Drepturile Persoanelor cu Dizabilitй{i, alte acte
naJionale 9i internaJionale,
doriпd sd colaborezeinscopul asigurйrii accesului copiilor cu virsta de 0-7 ani, cu nevoi speciale qi
familiilor acestora 1а servicii de suport 9i educalie саrе sб le ofere cel mai bun start posibil in via!ё;
reforma sistemului
liпtпd сопt de lecliile invйlate са urmare а implementйrii strategiei privind
iezidenlial de ingrijire а copilului pi anii 2007 - 2012 qi а Programului nalional privind сrеаrеа
sistemului integrat de serviiii sociile ре anii 2008 - 2о12, qi de rezultatele oblinute in procesul
actual de imрlЙепtаrе а Programului Nalional de Dezvoltare а Educaliei Incluzive in Repйlica
Moldova ре anii 2О1| _2020,рrесum ;i а altor acte 9i politici relevante;
ауtпd tп vedere'prioritёlile de соореrаrе pentru anii 20|6-2020, formulate in comun, са rezultat
consultйrilor, inclusiv cu autoritбtile publice locale;

а1

сопfirm|пd faptul сё activitйlile proiectului ,,Sporirea accesului copiilor cu necesitйli speciale 1а
servicii .о*йt*" de suport gi educa{ie in primii ani de via{d" corespund cu domeniile prioritare
stabilite in documentele Ье politici precum Strategia sectoria16 de dezvoltare pentru жii 2012
2020 -"Educa|ia 2020", Strategia pentru proteclia copilului qi familiei pentru anii 2013 -2020,
Uniunea Еurореапй,
рrесum qi cu prevederile дсоrdului de Asociere intre Republica Moldova ;i

-

art.138;

au convenit asupra celor се urmеаzб:

PйTlile сопfirmй angajamentul lor de а colabora pentru implementarea Proiectului ,,Sporirea
accbsultri copiilor сuъьсеsitйli speciale la servicii comunitare de suport qi educatie iп primii ani de
viа\il', (iп cbntinuare Proiectul).cu suportul financiar al Uniunii Еurорепе (Апеха 1), in perioada
ianuarie 20lб - ianuarie 201,9.
proiectul ча fi implementat de Ао ,rparteneriate репtrч fiecare copil" in соlаьоrаrе cu

organiza{iile МеПБw Parenting qi HealthProm din Маrеа Britanie qi сu sus{inerea
Ministerului Muhcii, ProtecJiei Sociale gi Familiei, Ministerului Educa{iei qi а Administra{iei
Publice Locale din raionul Сйlйrаqi.

1. Responsabilit5{ile Partenerilor Semnatari:
Consiliul raional se angajeazil

buna desfrýurale а Proiectului, instituind, odatб cu Semnarea prezentului acord, un
Сойitеt 1оса1 de conducere, саrе sЁ includё in соmропеп{а sa factorii de dgcizie qi conducйtorii
de institulii relevante, pentru atingerea obiectivelor stabilite de сйtrе аmЬеlе рйr|i;
Дsigurе о соореrаrе eficientб dintre toate structurile locale responsabile de proteclia copiiului:
рriйаiilе, Diieclia asistentб socialй qi proteclie а familiei (DASPF); Direclia de Invйtёmбnt,
Tineret qi Sport, (D|TS), ýerviciul de Ъsistепlй psiho-pedagogicё, Direc{ia Finante, Centrele
Medicilor de Fаmlliе (смF), Comisia rаiопаli pentru protec{ia copilului aflat in dificultate,
Consiliu1 raional p*ni* piotoclia drepturilor q_qpilului, etc. pentru а mаjоrа 1а maxim
eficacitatea serviciiior de incluziune educalionalё qi iuport pentru copiii de virstб рrеqсоlаrd cu

1. Дsigurе

2.

sйz

necesitйli speciale;

3.

Дsigurе integrarea in sistemul actual de educalie gi proteclie а copilului 9i familiilor, а noilor
programe qi servicii Mellow Parenting, Portage 9i Теrарiа prin muzicй, care vor fi dezvoltate Ре
parcursul proiectului ;

4.

Asigrrre condilii optime pentru pilotarea Programului Lingvistic Makaton сопfоrm metodologiei
care ча fi dezvoltatй de Organiza\ia de caritate Makaton imрrеuпё cu Centrul republican de
Asistentй Psiho-Pedagogicй, sб faciliteze colectarea datelor despre progresul ob}inut de
beneficiarii identifica{i in raion;

5.

Faciliteze qi sustinё campanii de sensibiltzжe 9i iпfоrmаrе а publicului larg referitor la
necesitatea interven{iilor timpurii pentru copiii de virstё 0-7 ani 9i necesitatea consolidйrii
competen{ilor pdrinte gti pentru ingrij irea lor;

6,

Asigure rеsursеlе umane necesaIe pentru Ьuпа func}ionare
dezvoltate, сопfоrm prevederilor proiectului;

7.

а serviciilor qi

programelor

Delege persoane relevante care чоr beneficia de cursuri de pregйtire profesionalб 9i са ulmаrе
vor lucra in cadrul serviciilor qi а programelor prevёzute de prezentul acord.

8. Asigure

preluarea Serviciilor ý1 programelor dezvoltate qi implementate prin planificarea
mijloacelor bdnegti in bugetul DITS qi а DASPF саrе чоr acopori cheltuielile pentru serviciile
dezvoltate, duрё finalizarea proiectului;

9.

fondfrilor, echipamentului, 9i altor resurse oferite de РРFС doar
pentru atingerea scopului qi obiectivelor con}inute in acest acord 9i pentru implementarea
Gararfteze utilizarea tuturor

activitйlilor specificate in Апеха 2;

l0. Colecteze qi, analrtzeze datele referitoare la situa}ia ЬепеГrсiаrilоr din rаiоп 9i sй participe
imрrеuпё cu РРFС qi organizatia donatoare 1а procesul continuu de evaluare, monitorizжe а
progresului inregistrat in cadrul proiectului dezvoltat;
РРFС in scris, cit mai curind posibil, despre orice circumstante 1осаlе care al putea
impiedica capacitatea Consiliului raional de а administra Proiectul;

11. Informeze

12. Рrоmочеzе |а

proiectului.

РРFС

se

nivel local gi nalional experien{a pozitivё acumulatй in rezultatul implementйrii

angajeazi si:

1.

Cartografierea serviciilor destinate copiilor cu necesitйli speciale cu virsta cuprinsй intre 0-7 ani
gi identificarea golurilor existente in sistemul educational qi се1 de protec{ie, precum 9i
evaluarea necesitёlilor de instruire pentru specialigtii caIe au tangen{й cu aceqti copiii.

2.

Sus{inб autoritafile in еlаЬоrаrеа unui program de instruire 9i implementarea acestuia, punind
accent ре dezvoltarca capacitбtilor profesionale ale persoanelor de decizie qi аlе specialiqtilor
din educafie, servicii sociale gi sйпйtаtе implicali in implementare programelor dezvoltate in
cadrul proiectului; сu scopul de а asigura implementarea cu succes а programelor de suport 9i
educatie.

3. Asigure

dezvoltarea qi pilotarea noilor programe qi servicii Mellow Parenting, Portage 9i
Terapia prin muzic6, care vor fi implementate ре parcuTsul proiectului;

4.

Sustinё autoritaflle in dezvoltarea serviciilor sociale, educa{ionale sau de sйпйtаtе, axate ре
interven}ia timpurie 9i prevenire, ре dezvoltarea copiilor cu necesit5li speciale, ре suportul oferit
acestor copii gi familiei lor;

5.

Sё ofere asisten!Й tehnic6, asigurind implementarea Proiectului confolm propunerii de proiect,
procedurilor stabilite de donator gi in limita fondurilor disponibile qi а condi{iilor accepJate in

6. i'riirol,.".
proiectului

la nivel local si national experienta pozitivй асumulаtd in rezultatul imрlеmЪпtаrii

2. Administrare:

1.

DirecJia iпvй{ёmiпt, Tineret 9i Sport 9i Directia Asistentй Socialй 9i Protec{ie а Familiei sint
delegate de сйtrе Consiliul rаiопаl са institutii responsabile de implementarea Proiectului;

2.

Comitetul de conducere, creat la nivel de raion prin Dispozitia Preqedintelui raionului, ча ачеа
in responsabilitatea Sa facilitarea, sustinerea 9i administrarea implementйrii proiectului.
Соmропеп}а nominalб а Comitetului va fi coordonatй 9i stabilitё de сойuп acord,

3.

Рёr|ilе Se vоr iпfоrmа reciproc, iп scris, cu privire la orice schimbйri in cadrul componen{ei
Comitetului de conducere;
3.

Durabilitate

Parlile suslin сй obiectivele stabilite de prezentul Acord чоr fi atinse рiпй 1а 1 ianuarie 20Ig. in a'u
mod autoritй}ile vоr asigura continuitatea аrgumепtаtб, а serviciiloi gi
рrоgrаmеlоr dezvoltate in
perioada de implementare а proiectului.
4. Clauze finale

prezentul Acord de colaborare poate fi modificat prin
acordul comun dintre Рйr!i.
Propunerea de Proiect este parte integrantЙ а prezentului Acord de colaborare. in cazul existenlei
unei incompatibilitёli intre termenii proiectului qi cei ai Acordului de соlаьоrаrе, va prevala cel jin
urmй document.

;

.

Prezentul Acord de соlаЬоrаrе iпtrЙ in vigoare la momentul sеmпйrii lui de сёtrе reprezentanlii
autorizali ai Pйrlilor.
prezentul Acord poate fi modificat sau completat
numai printr-un асоrd comun semnat de
reprezentantii imputemicili ai рй4ilоr contractante.
prezentul Асоrd va fi interpretat in conformitate
cu Legislatia Republicii Moldova.

п пumеlе

п пumеlе

Consiliului rаiопаl Сйlirаqi

АО <Parteneriate pentru fiесаrе

Sergiu Artene

Daniela Мйmйligй

Preqedintele raionului Сйlйrарi

Director Interimar

Semnltura:
Data

L.

ý.

I Sеmпйturа:

Data

}|,

_

L.

copib>

ý.

Апеха

1.

Proiect
"Sporirea accesului copiilor cu necesitй{i speciale la servicii comunitare de suport
in primii ani de via{i"

qi educa(ie

Iапчаriе 20lб - Ianuarie 2019
Proiectul igi propune s1 intervinй de timpuriu, ре diferite nivele, pentru а sustine copiii cu necesitйtri
speciale in creqterea qi dezvoltarea lor qi pentru a-i ajuta ре pЁrintii acestora sй-;i consolideze
capacitllile pбrinteqti.
Totodatё, proiectul iqi рrорuпе

-

si contribuie

la:

imbunбtl{irea cooperёrii dintre Autoritйlile Publice Locale qi Organiza{iile Societatii Civile, саrе

lucreaz1 cu copii cu necesitйli speciale de чirstй pre9colar6,
fortificarea cunogtin{elor gi capacitйlilor actorilor-cheie in lucrul cu acegti copii, la nivel comunitar,
dezvoltarea uпоr modele noi de servicii 9i programe de suport in educatie pentru copiii cu necesitlli
speciale, sus{inAndu-i iп procesul de dezvoltare chiar din primii ani de viaJi,
imbunйtйtirea calitйlii sprijinului pentru plrin(ii copiilor cu necesitlli speciale, in cadrul comunitElii,
репtru а le asigura acestora сеа mai Ьчпй ingrijire.

Parteneriate 9i suport in

implementafe:

.

Proiectul va fi implementat de АО ,,Parteneriate pentru fiecare copil" in соlаЬоrаrе cu organiza|ii|e
Mellow Parenting gi HealthProm din Marea Britanie qi cu sus{inerea Ministerului Muncii, Protecliei
Sociale 9i Familiei, Ministerului Educatiei gi а Administraliilor Publice Locale din raioanele Сёlirаgi,
Nisporeni, Cahul, Ungheni qi Fйlegti, cu suslinerea financiar5 а Uniunii Europene.

Beneficiarii direc{i ai proiectului, copiii cu necesitйli speciale de чАrstё рrе9соlаrй, чоr beneficia de
facilitarea accesului la servicii comunitare de suport 9i educalie.

Beneficiarii indirec{i, pёrintrii copiilor cu necesitlli speciale, personalul profesionist din cadrul
Autoritбtile Publice Locale 9i Organizaliile Societfl(ii Civile, educatorii 9i administratorii din grаditrilele
de copii, рrесum qi publicul lаrg, vor dobЁndi cunogtinle gi vor putea ?n{elege mai bine exigen{ele qi
drepturile tinerilor vulnerabili cu necesitйli speciale, importanla educaliei incluzive in primii ani de
via{Й, dificultl{ile cu саrе se confrunti aceqti copii, plrin{ii 9i ingrijitorii lor. Ac{iunea va facilita gi
dobAndirea abilitйlilor practice necesare pentru suslinerea copiilor cu necesitйtri speciale gi familiilor lor.
Un rol aparte in sensibilizarea opiniei publice cu privire la efectele negative ale stigmatizйrii copiilor cu
necesitЙli speciale in comunitate, il чоr ачеа serviciile mass-media, саrе, prin reportaje qi/sau emisiuni
tematice, vоr contribui la sporirea gradului de responsabilizare qi la о schimbare de atitudini din partea
societйlii fatй de copiii cu necesitйtri speciale 9i pёrin{ii acestora.
Inova{ia proiectului:

in рrеmiеrй, pentru Republica Moldova, dezvoltarea unei versiuni locale а
limbajului Makaton adaptat сеriпtеlоr {ёrii noastre. Makaton este un рrоgrаm lingvistic extrem de
flexibil, саrе implicй folosirea semnelor qi а simbolurilor pentru а ajuta oamenii sй comunice. Acesta
Proiectul va sprijini,

este conceput pentru а sprijini limbajul vorbit, iar semnele qi simbolurile sunt folosite in discursul oral
in ordinea cuvintelor vorbite,

Programul Lingvistic Makaton este utilizat de c5tre: (а) adul{ii 9i copiii cu dificultйli de iпчйtаrе sau de
comunicare, рrесum gi cei din jurul lor, cum аr fi familiile lor, ingrijitorii, gi profesorii; (Ь) qcolile
generale - pentru а sprijini incluziunea socialй qi academicй а copiilor mai pulin capabili sй comunice;
(с) persoanele саrе au grijё de sugari gi copii mici; existб uп limbaj Makaton creat special pentru
bebelugi, disponibil pйrinlilor, membrilor familiei qi profesioniqtilor care doresc sб foloseascй semnele
in comunicarea lоr cu bebelugii 9i copiii ре care ii ingrijesc.
.,

Terapia рriп muziсй - este о metodё de соmuпiсаrе, prin intermediul muzicii, сu un copil sau cu uп
grup mic de copii, рriп care copilul iniliazй сеа mai mаrе раrtе а activitatii muzicale qi de comunicare.
Deqi aceastI metod1 а fost aplicatй ре о sсаrЁ micб * in Republica Moldova, Tadjikistan gi K?rgizstan, а
reuqit, ?n scurt timp, sё ating6 succese destul de bune-ferapia рriп muzicй nu necesitй anumite
cunoqtinle tehnice sau muzicale, dar, ?n schimb, necesitё schimbare de atitudini din раrtеа adullilor.

Aceast1 metodб este fоаrtе eficientЁ in lucrul cu copiii саrе fac foarte pu{in6 miqcare fizic6 9i care au
intбrziere in dezvoltare sau саrе au devenit retragi, urтпаrе а neglijlrii ;i/sau а traumelor suferite iп
trесut. Este foarte eficientё iп cazul copiilor cu autism (саrе fie nu pot, sau nu doresc sй vorbeasc5),
intrucnt li se оfеrй о altй posibilitate iпоfепsiчё de a-qi ехрrimа emo{iile. Terapia prin сrеаrеа muzicii
interactive poate fi utilizatё in interacJiunea cu copiii chiar de la vArsta de 7 luni gi este о modalitate
extrem de eficientй prin care ingrijitorul рrimаr аr putea fоrmа un atagament puternic cu copilul.

Portage este о abordare educationalй la domiciliu, care uti|izeazб un model holistic de sprijin

atAt

pentru familii, cAt gi pentru copii, pentru а facilita uп proces mai bun de comunicare, iпчй{аrе, joc qi
dezvoltare а relaliilor. Acest proces educalional se desйqoar1 in casa copilului/familiei cu participarea
unui Vizitator Portage, care este angajat de сйtrе Autoritatile Publice Locale ;i/sau de Organiza{iile
Societ6lii Civile pentru а sprijini copiii 9i familiile vulnerabile, la nivel local, adicб la ei in comunitate.
Personalul Portage este cel care cteeazй leg5tura vitalй dintre proaspe(ii-plrin[i gi lumea ехtеriоаrй,
tocmai atunci cбnd acegtia se simt dep5;i{i de situatie.

о mеtоdё de interven{ie timpurie bazatб ре rela{ii 9i concentratё ре
imbunбtl{irea rela{iei pйrinte-copil. Grupurile Mellow Parenting sunt intense 9i se deruleazi timp de 14
sЁptйmAni, I zi ре sйрtimflпй. Grupurile yizeazб, cele mai vulnerabile familii, inclusiv cele iп care exist1
dificultйti ?n relalia pйrinte-copil, cele саrе se сопfruпtб cu рrоЬlеmе de sйnitate mintal5, sau in саrе se
face abuz de substan}e, familii in саrе este pusi in pericol protec}ia copilului, йmilii in care pбrinlii se
confruntй cu dificultй(i de iпчй{аrе sau саrе au un nivel redus de alfabetizare.
Mellow Parenting este

Activiti{i prevf,zute in саdrчl

-

proiecttrlui!

:

Identificarea serviciilor de suport in primii ani de via!1 9i in educaiia рrе9соlаrй, existente iп cele 5
raioane beneficiare de suport, pentru а сrеа о imagine globalб а serviciilor de suport gi pentru а
identifica lacunele din cadrul sistemului.
- Ечаluаrеа aфofundatй а necesitafilor diferitor profesioni;ti care lucreaz1 in cadrul serviciului de
suport iп primii ani de via!б 9i in structura Autoritafilor Publice Locale.
- Dezvoltarea unui model specific de instruire in funclie de necesit6lile identificate in cadrul evaluйrii
men|ionate mai sus.
- Implementarea programelor qi metodelor inovationale (Makaton, Terapia prin muzicй, Portage,
Mellow Parenting).
- Realizarea unui рrоgrаm de granturi mici, prin care AutoritЁ{ile Publice Locale qi Organiza|iile
Societllii Civile чоr avea oportunitatea de a-;i рrоmоча gi implementa serviciile comunitare de suport
gi educa{ie pentru copiii cu necesitlli speciale in primii ani de via!1 ?n raionul lor.
Ре parcursul implementйrii proiectului, Ministerul Educa{iei qi Ministerul Muncii, Protecliei Sociale 9i
Familiei, чоr fi suslinute sё includб serviciile de asisten{ё 9i educa{ie privind interven[ia timpurie in
planurile politicilor de protec{ie а copilului qi familiei gi educa{ie, pentru са, ulterior, acestea sЁ fie
lansate la nivel na{ional, datoritй unui schimb de practici rea|izat atAt la nivel local, сбt qi la nivel
na{ional. in plus, in anul З de implementare а proiectului, alte б raioane din !аrй чоr avea posibilitatea sй
participe la vizite de studiu iп raioanele implicate in proiect, care чоr da dovadl de colaborare in lucru gi
чоr demonstra eficienla modelului de sprijin comunitar pentru copiii cu necesitёli speciale deja testat.

Acfiunea рrорusi аrе scopul de а atinge urmйtоаrеIе rezultate:
- Creqterea cooperlrii dintre Organiza{iile Societйlii Civile qi Autoritйlile Publice Locale саrе se
subordoneazё Ministerului Eduoa{iei qi Ministerului Muncii, Protec{iei Sociale qi Familiei, репtru
implementarea proiectelor comune ?n raioanele implicate in proiect;

- Sporirea capacitllilor Organizatiilor Societё{ii Civile qi Autoritllilor Publice Locale privind

рrоmочаrеа accesului la servicii comunitare de suport in primii ani de via{i qi in educa(ia рrе9соlаrб
pentru copiii cu necesit6li speciale, fapt саrе ча duce la сrеаrеа unor servicii qi modele noi, се vor fi
aplicate apoi, in raioanele implicate in proiect;

- Oferirea unui suport mai consistent p5rin{ilor si ingTijitorilor vulnerabili ai copiilor cu

nepesitйti

speciale, care va contribui la reducerea nivelului de izolare, la consolidarea relaliilor dintre рбriпli qi
oopii, la sensibilizarea opiniei publice qi la accesarea mai frecventй а serviciilor;

- Oblinerea unui model testat de servicii comunitare de suport qi educalie pentru copiilor cu necesitйli
speciale cu virsta cuprinsё intre 0-7 ani, рrесum gi dezvoltarea capacitёlilor песеsаrе pentru
implementarea acestui model la nivel na{ional - fapt се4'h duce la asumarea unui angajament sporit
din partea autoritatilor publice locale qi centrale fа{ё de serviciile, modelele qi abordlrile sus-

men(ionate.

Апеха 2
Planul de activitёli pentru anul I, Ianuarie, 20Iб

Activitбti

1а

2.

Aprilie,2016

J.

i

Mai
20lб

4.

Septembrie
iапuаriе,201б

5.

Iunie

6.

Activitй(i

20lб

Octombrie,

-

septembrie,

Septembrie
decembrie,2016
а

ianuarie, 2017

nivel na{ional

Ianuarie-martie,
20|6

1

-

StabiliTea comitetului de conducere la nivel national qi
seпlnaIea acordurilor de colaborare intre
AO "Parteneriate р entru fi есаrе copil", Ministerul
Muncii, Protectiei Sociale qi Ministerul Educatiei
Stabi1 rеа Comitetului de conducere pentru adaptarea

Limba ului Makaton in Moldova
Adaptarea Limbajului Makaton la contextul R.Moldova
Implementarea campaniei de comunicare 1а nivel local qi
na{ional pentru рrоmочаrеа necesitй{ii de servicii de
supgrt pentru copiii cu nevoi speciale de чirstй fragedй

ЕlаЬоrаrеа strategiei

de instruire 9i а

didactice qi de suport репtru profesionigti

Adoptarea primei versiuni
testarea in practicй

а

materialelor

limbajului Makaton

qi

nivel local

1

FеЬruаriе,2016

Prezentarea activitafilor proiectului in fiecare raion

2,

Martie - iulie,2016

semnarea acordurilor

de

соlаьоrаrе

cu 5

consilii

raionale: Fйlegti, Cahul, Nisporeni, Сйlйrаgi gi Ungheni
a
J.

Iunie-iulie, 2016

Implementarea exercitiului de cartografiere а serviciilor
de suport pentru copiii cu necesitйli speciale in fiесаrе
raion precum qi Evaluarea Necesitйlilor de instruire
pentru profesioni;tii
domeniu
pentru
p5rin{i/ingrij itori ai acestor copii

din

4.

Octombrie,20|6

Instruirea Mellow Parenting

5.

octombrie
decembrie,2016

Instruirea Portage

9i

