
LICA MOLDOVA
каIol\Ar сAIARAýI

ZТАпr.03/35

din 05 august 20|6

"Cu privire la Асоrdul de соlаЬоrаrе
dintre Asocia{ia obqteascй ,oParteneriate pentru fiесаrе copilo'
qi Consiliul rаiопаl Сйlйrаqi in cadrul proiectului ,,Sporirea accesului copiilor
сu necesitй{i speciale la servicii соmчпitаrе de suport 9i educa{ie in primii ani de viafi"

j l:
iп temeiul жt.43 alin.(l) lit.t) din Legea пr.4Зб - ХVI din 28 decembrie 2006 privind

administra{ia publicб local1,

Avind iп чеdеrе Strategia sectorialё de dezvoltare pentru апii 20Т2 - 2020 ,,Educalia 2020",

Рrоgrаmul de Dezvoltare а Educaliei Incluzive in Republica Moldova pentru anii 2011, -2020,

Strategia pentru protec{ia copilului gi familiei 2ОlЗ -2020,

prevederile art. 138 al Acordului de Asociere intre Republica Moldova gi Uniunea Еurореапё,

Consiliul raional DECIDE:

1. Se арrоЬё colaborarea intre Consiliul raional Сбlёrаgi Ei Asocialia obqteascй ,,Parteneriate
pentru fiесаrе copil" in cadrul proiectului ,,Sporirea accesului copiilor cu necesitёli speciale
la servicii comunitare de suport qi educa}ie in primii ani de viatё".

2. Se ia act de proiectul Acordului de соlаЬоrаrе dintre Asociatia obqteascй ,,Parteneriate
pentru fiecare copil" qi Consiliul raional Сёlйrаqi in cadrul proiectului ,,Sроrirеа accesului
copiilor cu necesitйli speciale la servicii comunitare de suport qi educa{ie in primii ani de

via}ё" (se апехеаzй).

3. Se deleagй dlui Sergiu Artene, pre;edintele raionului Сйlёrаqi, dreptul de а semna Ас; rdul
de соlаЬоrаrе dintre Asociatia obgteascё ,,Parteneriate pentru fiecare copil" 9i Consiliul
raional Сйlйrа;i in cadrul proiectului ,,Sporirea acoesului copiilor cu necesitйli speciale la
servicii comunitare de suport qi educa{ie in primii ani de via{й".

4. Controlul executйrii prezentei Decizii se atribuie dlui Sergiu Artene, preqedintele raionului.

Pregedintele Eedinfei

sесrёtаrчl consiliului rаiопаl

Simion Dodon 
.:

Gheorghe V. Iosob
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dintre АО o,Parteneriate pentru fiесаrе copil"

9i Consiliul raional Cf,liraqi

Data sеmпйrii ACORDULUI
2016
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PARTILE Semnatare ale ACORDULUI

Consiliul raional Сйlйrа;i, in continuare Consiliul raional, situat ре adresa: Republica Molciova,
oraqul Сёl6rаgi, Strada Biruinlei 1, reprezentat de сйtrе dl Sеrgiu Аrtепе, Pre;edintele raionului
Сйlйrа;i;
qi

Asocia{ia Obqteascй o,Parteneriate репtru fiесаrе copil", in continuare РРFС, inregistrat6local,
situatйpe adresa: str. М. KogAlniceanu,75,ap.3,7, mun. Chi9inёu, R. Moldova, reprezentatй de

dna Daniela Мйmйligё, Director interimar. 
рRЕдмвUL

Consiliul rаiопаl qi РРFС
ехрrim|пd dоriп!а de а stabili un parteneriat constructiv, avind la Ьаzб Conven}ia ONU pentru
Drepturile Copilului, Conventia ONU cu privire la Drepturile Persoanelor cu Dizabilitё{i, alte acte

nationale qi intema{ionale,

dоriпd sd colaboreze iп scopul asigurйrii accesului copiilor cu virsta de 0-7 ani, cu nevoi speciale qi

familiilor acestora la servicii de suport gi educalie care sd 1е ofere cel mai bun start posibil in чiа!й;

liпtпd сопt de lecliile invйlate са uшпаrе а implementйrii Strategiei privind rеfоrmа sistemului
rezidenlial de ingrijire а copilului рd anii 200'7 - 2012 qъ.а Programului nalional privind crearea
sistemului integrat de servicii sociale ре anii 2008 - 20|2, qi de rezultatele oblinute in procesul
actual de implementaTe а Programului Nalional de Dezvoltare а Educa{iei Incluzive iп Repйlica
Moldova ре anii 20ll -2020, precrrm gi а altor acte 9i politici relevante;

аvtпd tп vedere prioritёlile de соореrаrе pentru апii 20|6-2020, formulate in comun, са rezultat а1

consultйrilor, inclusiv cu autoritй{ile publice locale;

сопfirmiпd faptul сб activitё}ile proiectului ,,Sporirea accesului copiilor cu necesitй{i speciale la
servicii comunitare de suport qi educфie in primii ani de via{й" corespund cu domeniile prioritare
stabilite in documentele de politici precum Strategia sectorialй de dezvoltare pentru шti 201'2 -
2020 -"Educatia 2020", Strategia pentru proteclia copilului qi familiei pentru anii 2013 -2020,

рrесum qi сu prevederile Acordului de Asociere intre Republica Moldova qi Uniunea Еurореапё,
аrt.lЗ8;

au convenit asupra celor се urmeazб:

Parlile confirm1 angajamentul lor de а colabora pentru implementarea Proiectului ,,Sporirea
accesului copiilor cu necesitйli speciale la servicii comunitare de suport qi educatie in primii ani de
viatё", (in continuare Proiectul), cu suportul financiar al Uniunii Europene (Anexa 1), in perioada
ianuarie 20lб - ianuarie 20li9.

Proiectul ча fi implementat de АО ,,Parteneriate pentru fiесаrе copil" in соlаЬоrаrе сu
оrgапйа{iilе Mellorм Раrепtiпg qi НеаlthРrоm din Marea Britanie 9i cu sus{inerea
Ministerului Muncii, Protec{iei Sociale 9i Familieio Ministerului Educa{iei qi а Administra{iei
Publice Locale din raionul Сйl5rаЕi.

1. Responsabilitй{ile Раrtепеrilоr Semnatari:

Consiliul rаiопаl se angajeazil silz

1. Asigure buna dеsйýurаrе а Proiectului, instituind, odatй cu semnarea prezentului acord, un
Comitet local de conducere, care sб includй in соmропеп{а sa factorii de decizie 9i conducёtorii
deinstitu1iire1еvantе,pеntruаtingеrеaobiеctivеlorstabi1itedесйtrеambе1еpdrti;

2. Дsigurе о соореrаrе eficientй dintre toate structurile locale responsabile de protectia coiэiiului:
Рrimйriilе, Direc{ia asisten}ё socialё 9i protec{ie а familiei (DASPF); Direc{ia de Iпvб{ёmбпt,

Tineret qi Sport, (DITS), Serviciul de asisten}Ё psiho-pedagogicй, Direc{ia Finanle, Centrele
Medicilor de Familie (СМF), Comisia rаiопаlё pentru protec}ia copilului aflat in diГrcultate,

Consiliul raional pentru protectia drepturilor coфlului, etc. pentru а majora la maxim
eficacitatea serviciilor de incluziune educalionalй ;i suport pentru copiii de virstй рrеqсоlаrё cu
necesitйli speciale;
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4.

Дsigurе integrarea in sistemul actual de educalie qi proteclie а copilului qi familiilor, а noilor

programe qi servicii Mellow Parenting, Portage qi Terapia цiп muzic6, care vor flt dezvoltate ре

раrсursul proiectului ;

Дsigurе condilii optime pentru pilotarea Programului Т ingvistic Makaton сопfоrm metodologiei

care ча fi dezvoltЙ О" ОrеЙ zalia de 
"*]itut. 

Makaton impreuni cu Centrul republican de

Дsistеп!ё Psiho-PeJaeoeba] sa bititeze colectarea datelor despre progresul oblinut de

beneficiarii identiГrcЩi in raion;

5. Faciliteze qi sus}inё campanii de sensibi|izarc

necesitatea interven{iilor timpurii pentru copiii

competen{ilor pfinte9ti pentru ingrijirea 1оr;

informare а publicului larg referitor la

virstй 0-7 ani gi necesitatea consolidйrii

6. Дsigurе resursele umano песеSаrе pentru buna func{ionare а serviciilor 9i programelor

dezvoltate, сопfоrm prevederilor proiectului;

7. Delege реrSоапе relovante care чоr beneficia de cursuri de pregйtire profesionalё qi са urmаrе

чоr lucra in cadrul serviciilor qi а programelor prevёzute de prezentul acord,

8. Дsigurе preluarea Serviciilor ý1 Programelor dezvoltate ;i implementate prin planificar.ea

mijloacelor bйneýti in bugetul piTS 
9-i а DASPF сате vor acoperi choltuielile pentru serviciile

dezvoltate, dupё finali zateaproieclului;

g. Garanteze utilizarea tuturor forrJurilor, echipamentulrli 9i altor resurse oferite de РРFС doar

репtru atingerea scopului pi obiectivelor cbnlinute in acest acord qi pentru implementarea

activitфlor specificate in Anexa 2;

10. Colecteze gi analtzeze datele referitoare la situa}ia beneficiarilor din raion qi sй participe

imрrеuпб сu РрFс qi organizatia donatoare 1а рrосеsul continuu de evaluare, monitorizare а

progresului inregistrat in cadrul proiectului dezvoltat;

11. Informeze РРFС in scris, cit mai curind posibil, despre orice circumstante 1осаlе caIe аr putea

impiedica capacitatea Consiliului raional de а administra Proiectul;

12. РrоmоЧ eze lanivel local qi national experienta pozitivё acumulat1 in rezultatul implementйrii

proiectului.

РРFС se angajeazi sй:

1. cartografierea serviciilor destinate copiilor cu necesitёli speciale cu virsta cuprinsй intre 0-7 ani

qi identificarea golurilor existente in sistemul еduсаflЪпаl 9i cel de protectie, рrесum 9i,

evaluarea rr.ceriфilor de instruire pentru speciali'tii cafe аu tangen{6 cu ace'ti copiii,

2. sustina autorita}ile in elaborarea unui program de instruire 9i implementarea acestuia, punind

accent ре dezvolt жеа capacltбtilor рrоiеsйrrulе ale_ persoanelor de decizie 9i аlе specialiqtilor

din educalie, servicii ,o"iul. qi smbate implicali in implementare programelor dezvoltate in

cadrul proiectului; сu ýсорul de а asigura implementalea cu Succes а рrоgrаmеlоr de suport 9i

educalie.

3. Дsigurе dezvoltarea qi pilotarea noilor programe qi servicii Mellow Parenting, Portage 9i

Teripla prin muzica, йе vor fi implementate ре paTcursul proiectuluii

4. Sustin1 autoritйtile in dezvoltarea serviciilor sociale, educationale sau de sйпйtаtе, axate ре

intervenlia timpurie qi prevenire, ре dezvoltaTea copiilor сu necesit6li speciale, ре suportul oferit

acestor copii qi familiei lor;

5. Sё ofere asisten!б tehnicё, asigurind implementarea.Proiectului conform pro_Pчerii de.proiect,

procedurilor staйilite de donator 9i in lйita fondurilor disponibile qi а condiliilor accoptate in

icris.
6. .Promov eze |anivel 1оса1 qi na{ional experien{a pozitivй acumulatй in rezultatul impleinentйrii

Proiecфlui.
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2. Administrare:
t. DiTectia 1nvй{6mint,DiTectia Invй{6mint, Tineret 9i Sport 9i Directia Asisten{ё Socialё 9i Proteclie а Famili

delegate de сйtrе Consiliul raional са institu}ii responsabile de implementarea Proiectului;
Socialё 9i Proteclie Familiei sint

2. Comitetul de conducere, creat 1а nivel de rаiоп prin Dispozitia Pre;edintelui raionului, vа ачеа
in responsabilitatea ýа facilitarea, sustinerea qi administrarea implementйrii proiectului.
Componen}a nominalё а Comitetului va fi coordonatй qi stabilitй de соmuп acord,

3. Parfile se vor informa reciproc, in scris, cu privire la orice schimbйri in cadrul componen{ei
Comitetului de conducere;

3. Durabilitate

РаЦilе suslin сй obiectivele stabilite de prezentul Acord vor fi atinse pinй 1а 1 ianuarie 20Т9. tn aqa
mod autoritёtile vor asigura continuitatea argumentatё а serviciilor 9i programelor dezvoltate in
perioada de implementare а proiectului.

4. Clauze finale

Prezentul Acord de colaborare poate fi modificat prin acordul соmuп dintre Рёr!i.

Рrорuпеrеа de Proiect este parte integrantй а prezentului Acord de colaborare. tn cazul existenfei
unei incompatibilitйli intre termenii Proiectului qi cei ai Acordului de colaborafe, va prevala се1 din
uшпё document. a

Prezentul AcoTd de соlаЬоrаrе intrб in vigoare 1а momentul semnёrii lui de сйtrе reprezentanlii
autorizali ai Pёrlilor.

Prezentul Acord poate fi modificat sau completat numai printr-un acord соmuп semnat de
reprezentantii imputernici{i ai pйrýilor contractante.

Prezentul Acord va fi interpretat in conformitate cu Legisla{ia Republicii Moldova.

n numele пumеlе

Consiliului raional Сilёrаqi

Sergiu Artene

Prepedintele raionului Сёlйrаqi

Semnёtura:

Data

АО <<Раrtепеriаtе pentru fiесаrе copib>

Daniela МЁmёligй

Director Interimar

L. ý. I Sеmпйturа: L. ý.

Data



Апеха 1.

Proiect

"Sроrirеа accesului copiilor сu necesitй{i speciale la servicii comunitare de suport qi educa{ie
In primii ani de via{й"

Ianuarie 20lб - Ianuarie 2019

Proiectul igi рrорuпе sй intervinЁ de timpuriu, ре diferite nivele, pentru а sus}ine copiii cu necesitйli
speciale in сrеgtеrеа gi dezvoltarea lor qi репtru a-i ajuta ре plrin{ii acestora sй-qi consolideze
capacit5lile plrintegti.

Totodat6, proiectul iqi рrорчпе si contribuie la:

- imbunйtбtirea cooperбrii dintre Autorit5lile Publice Locale 9i Organizaliile Societl{ii Civile, саrе
lucreazб cu copii cu neoesitйji speciale de чАrstй pregcolarI,

- fortificarea cunogtinlelor gi capacitllilor actorilor-cheie in lucrul cu aceqti copii, la nivel comunitar,
- dezvoltarea unor modele noi de servicii qi programe de suport in educa{ie pentru copiii cu necesitйli

speciale, sus{inAndu-i in procesul de dezvoltare chiar din primii ani de viatЁ,
- imbunltllirea calitйlii sprijinului pentru plrin{ii copiilor cu necesitlli speciale, in саdrul comunitйlii,

pentru а 1е asigura acestora сеа mai Ьuпй ingrijire.
Раrtепеriаtе qi suport in implementafe: t i

Proiectul va fi implementat de АО ,,Parteneriate pentru fiесаrе copil" in соlаЬоrаrе cu organizфii|e
Mellow Parenting qi HealthProm din Маrеа Britanie qi cu suslinerea Ministerului Muncii, Protectiei
Sociale qi Familiei, Ministerului Educa{iei qi а Administrфiilor Publice Locale din raioanele Сйlбrа9i,
Nisporeni, Cahul, Ungheni 9i Fйlegti, cu sus{inerea financiarl a Uniunii Europene.

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

Beneficiarii indirec{i, pйrintii copiilor cu necesitёli speciale, personalul profesionist din саdrul
Autoritatrile Publice Locale qi Organiza{iile Societё{ii Civile, educatorii 9i administratorii din grldinilele
de copii, рrесum 9i publicul larg, vor dobAndi cunoqtin}e 9i чоr putea inlelege mai bine exigen{ele qi

drepturile tinerilor vulnerabili cu necesitlli speciale, importan{a educatiei incluzive in primii ani de
via{ё, dificultalile cu care se сопfruпtЁ acegti copii, pйrinlii qi ingrijitorii lor. Ac[iunea va facilita qi

dobAndirea abiliйtilor practice necesare pentru suslinerea copiilor cu necesitlli speciale 9i familiilor lor,

Un rоl aparte iп sensibilizarea opiniei publice cu privire la efectele negative ale stigmatizйrii copiilor cu
necesititri speciale in comunitate, ?l чоr ачеа serviciile mass-media, care, рriп reportaje qi/sau emisiuni
tematice, чоr contribui la sporirea gradului de responsabilizare 9i la о schimbare de atitudini din раrtеа
societй{ii fa!6 de copiii cu necesitйli speciale qi pбrinlii acestora.

Inova{ia proiectului:

Proiectul va sprijini, in рrеmiеr6, pentru Republica Moldova, dezvoltarea unei versiuni locale а
limbajului Makaton adaptat cerinielor !ёrii noastre. Makaton este un program lingvistic extrem de
flexibil, care implic1 folosirea semnelor gi а simbolurilor pentru а ajuta oamenii sЁ comunice. Acesta
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) adullii qi copiii cu dificultйli de iпчй{аrе sau de

comunioare, рrесum 9i cei din jurul lor, сum ar fi familiile lоr, ingrijitorii, 9i profesorii; (Ь) gcolile
generale - pentru а ýprijini incluziunea socialй qi academicй а copiilor mai pulin capabili sй comunice;
(с) реrsоапеlе саrе au grijй de sugari qi copii mici; existб un limbaj Makaton creat special pentru
bebeluqi, disponibil pбrin}ilor, mеmЬrilоr familiei gi profesionigtilor саrе doresc sй foloseascй semnele
in соmuпiсаrеа lor cu bebelugii qi copiii ре care ii ingrijesc. 

,, 
,

Terapia рriп muzicй - este о metodй de соmuпiсаrе,. рriп intermediul muzicii, cu un copil sau cu uп
grup mic de copii, prin саrе copilul ini\iazё, сеа mai mаrе раrtе а activitatii muzicale qi de comunioare.
De;i aceastй metodб а fosi aplicatб ре о sсаr1 micй - in Republica Moldova, Tadjikistan gi Kirgizstan, а
reu;it, in scurt timp, sб atingб succеse destul de bune. "Теrарiа prin muzic6 nu necesitй anumite
cunogtin{e tehnice sau muzicale, dar, in schimb, necesitй schimbare de atitudini din раrtеа adullilor.



Aceastб metodё este fоаrtе eficient5 in lucrul cu copiii саrе fac foarte pu{inй migcare fizic6 9i care au
intArziere in dezvoltare sau саrе аu devenit retragi, urтпаrе а neglijйrii qi/sau а traumelor suferite iп
trecut. Este foarte eficientё iп cazul copiilor ou autism (care fie nu pot, sau nu doresc s1 vorbeasc1),
intrucAt li se оfеr1 о alt1 posibilitate inofensivй de a-gi exprima emo{iile. Terapia prin crearea muzicii
interactive poate fi utilizatЁ in interac{iunea cu copiii chiar de la vArsta de 7 luni gi este о modalitate
ехtrеm de eficientl prin саrе ingrijitorul primar аr putea fоrmа un atagament puternio cu copilul.

Portage este о аЬоrdаrе educalionalй la domiciliu, care utllizeazб un model holistic de sprijin atit
репtru familii, cAt qi pentru copii, репtru а facilita un proces mai bun de comunicare, ?nvй{are, joc qi
dezvoltare а relaiiilor. Acest proces educalional se dеsй9оаr1 in casa oopilului/familiei cu participarea
unui Vizitator Portage, care este angajat de сЁtrе Autoritatile Publice Locale gi/sau de Organizaliile
Societltrii Civile pentru а sprijini copiii 9i familiile vulnerabile, la nivel local, adicй la ei in comunitate.
Personalul Portage este се1 care creeazй legltura vitalЁ dintre proaspetii-pйrinli qi lumea exterioarй,
tocmai atunci cAnd aceqtia se simt depйqi{i de situa{ie.

Mellow Parenting este о metodЁ de intervenlie timpurie bazatd ре relalii gi сопсепtrаtё ре
imbunЁtёlirea rela{iei parinte-copil. Grupurile Mellow Parenting sunt intense qi se deruleazй timp de 14
sйptйmAni, 1 zi ре sйрtimfiпё. Grupurile yizeazб, cele mai vulnerabile familii, inclusiv cele in саrе existй
dificultёli iп rela{ia pйrinte-oopil, cele саrе se сопfrцпt1 cu probleme de s6n5tate mintalё, sau in саrе se
face abuz de substante, familii in саrе este pusй in pericol protec{ia copilului, familii in care pбrin{ii se
confruntl cu dificultйli de iпчйfаrе sau care au un nivel redus de alfabetizare.

Activitй{i prevйzute iп саdrчl proiec/ului: 'i
- Identificarea serviciilor de suport in primii ani de via!й 9i in educalia рrеqсоlаrй, existente in cele 5

raioane beneficiare de suport, pentru а сrеа о imagine global5 а seгviciilor de suport qi pentru а
identifica lacunele din cadrul sistemului.

- Ечаluаrеа aprofundatё а necesitetilor diferitor profesioni;ti саrе lucreaz1 in cadrul serviciulrri de
suport iп primii ani de via{6 qi in structura Autoritafilor Publice Locale.

- Dezvoltarea unui model specific de instruire in funcjie de necesitйlile identificate in cadrul evaluйrii
men{ionate mai sus.

- Implementarea programelor gi metodelor inova{ionale (Makaton, Terapia prin muzic6, Portage,
Mellow Parenting).

- Realizarea unui рrоgrаm de granturi mici, prin care Autoriti{ile Publice Locale qi Organiza{iile
Societёlii Civile чоr avea oportunitatea de a-gi рrоmоча qi implementa serviciile comunitare de suport
gi educalie pentru copiii сu necesitйli speciale in primii ani de viali in raionul lоr.

Ре parcursul implementйrii proiectului, Ministerul Educafiei 9i Ministerul Muncii, Protec{iei Sociale 9i
Familiei, vоr fi suslinute sё includ5 serviciile de asisten{i qi educalie privind intervenlia timpurie in
planurile politicilor de proteclie а copilului 9i familiei gi educalie, pentru са, ulterior, acestea sй fie
lansate Ia nivel na{ional, datoritй unui schimb de practi ci realizat atбt la nivel local, cit gi la nivel
na{ional. In plus, in anul 3 de implementare а proiectului, alte б raioane din {аrё чоr ачеа posibilitatea s1
participe la vizite de studiu iп raioanele implicate in proiect, care чоr da dovadй de colaborare in lucru qi

чоr demonstra eficienJa modelului de sprijin comunitar pentru copiii cu necesitЁli speciale deja testat.

Ac{iunea рrорчsй аrе scopul de а atinge urmйtоаrеlе rezultate:

- Cregterea cooperЁrii dintre Organiza(iile Societl{ii Civile 9i Autoritйlile Publice Locale саrе se
suЬоrdопеаzё Ministerului Educa{iei qi Ministerului Muncii, Protec{iei Sociale qi Familiei, pentru
implementarea proiectelor comune in raioanele implicate in proiect;

- Sporirea capacitёlilor Organizatiilor Societйlii Civile qi Autoritйlilor Publice Locale privind
рrоmочаrеа accesului la servicii comunitare de suport in primii ani de via|i qi in educa(ia preqcolarб
pentru copiii cu necesitёli speciale, fapt саrе va duce la сrеаrеа uпоr servicii qi modele noi, се vor fi

- Oferirea unui suport mai consistent plrinlilor si ingrijitorilor vulnerabili ai copiilor cu necesitйli
speciale, саrе ча contribui la reducerea nivelului de izolare,,la consolidarea relaliilor dintre pйrin{i 9i
oopii, la sensibilizarea opiniei publice 9i la accesarea mai frесчепtб а serviciilor;'

- Ob{inerea unui model testat de servicii comunitare de suport gi educalie pentru copiilor cu necesitйli
speciale cu virsta cuprins5 intre 0-7 ani, рrесum ;i.,dezvoltarea capacit6lilor necesare pentru
implementarea acestui model la nivel national - fapt се va'duce la asumarea unui angajament sporit
din partea autoritatilor publice locale qi centrale fa{6 de serviciile, modelele gi аЬоrdбrilе sus-
menlionate.



Апеха 2

Planul de activitйli репtru anul I, Ianuarie, 20|6 - iarruarie, 2017

Activitйt la nivel naJional

1 Ianuarie-martie,
20lб

Stabilirea comitetului de conducere la nivel na{ional qi
semnarea acordurilor de colaborare intre
AO "Parteneriate pentru fi есате copil", Ministerul
Muncii, Protectiei Sociale qi Ministerul Educa{iei

2. Aprilie,201б Stabilirea Comitetului de conducere репtru adaptarea
Limbaiului Makaton in Moldova

J. Mai Octombrie,
20|6

Adaptarea Limbajului Makaton 1а contextul R.Moldova

4. Septembrie
ianuarie,2016

Implementarea campaniei de соmuпiсаrе la nivel local qi
national pentru рrоmочаrеа necesitйlii de servicii de
supprt pentru copiii cu nevoi speciale de чirstё fragedй

5. Iunie - septembrie,
20l-6

ЕlаЬоrаrеа strategiei de instruire pi а materialelor
didactice qi de suport pentru profesioniqti

6. Septembrie
decembrie,2016

Adoptarea primei versiuni а limbajului Makaton pi
testarea in practicй

Activitati а nivel local

1. FеЬruаriе,2016 Prezentarea activitйlilor proiectului in fiecare raion

2, Martie - iulie,2016 semnarea acordurilor de colaborare cu 5 consilii
raionale: Fйlegti, Cahul, Nisporeni, Сйlйтаqi gi Ungheni

aJ. Iunie-iulie, 2016 Implementarea exerciliului de cartografiere а serviciilor
de suport pentru copiii cu necesitйti speciale in fiесаrе
raion precum qi Evaluarea Necesitёlilor de instruire
pentru profesioni;tii din domeniu 9i pentru
pйrin{i/ingrij itori ai acestor copii

4. Octombrie,2016 Instruirea Mellow PaTenting

5. octombrie
dесеmЬriе,201б

Instruirea Portage


