Parteneriatul dintre viitorii prestatori de servicii de Intervenție Timpurie din
regiuni și Centrul „Voinicel” ia amploare
Proiectul „Advocacy pentru asigurarea finanț ării de stat pentru serviciile de intervenț ie timpurie
prestate de CIP „Voinicel” ș i alte instituț ii”, care a luat start în octombrie 2017, a dat un nou
imbold relațiilor de colaborare dintre Centrul „Voinicel” și mai multe instutuții din republică,
care, actualmente, prestează servicii de reabilitate sau de sănătate copiilor cu dizabilităţi, însă
sunt gata să implementeze în următorii ani servicii de intervenție timpurie.
Astfel, au fost semnate deja 4 acorduri de colaborare cu centre/prestatori de servicii din Criuleni,
Ungheni, Ialoveni, Bălți, în care se specifică exact obiectivele și ariile de colaborare dintre
parteneri.
Mai multe activități au fost realizate cu scop de a facilita implementarea serviciilor de intervenț ie
timpurie în raioanele, în care au fost semnate acorduri de colaborare cu partenerii noștri.
În perioda de implementare a proiectului au fost purtate discuții, cu participarea reprezentanților
Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, unor donator internaționali, care vor să se
implice financiar în dezvoltarea sistemului de servciii de intervenție timpurie în Moldova și
administrația Instituțiilor Medico-sanitare Publice din Bălți, Florești și Ialoveni. Discuțiile au
atins problema ajustării actelor normative la nivel de APL-uri, reorganizării spațiilor, echipării
viitoarelor centre în aceste raioane. Expertiza Centrului „Voinicel” a fost solicitată în cadrul
acestei activități, precum și pentru elaborarea Modelului de servicii pentru toate raioanele țării
(modelul va fi aprobat în scurt timp de către MSMPS).
Sistematic, specialiștii de la Centrul de Intervenț ie Precoce „Voinicel” ajută familiile ce cresc
copii cu nevoi speciale să depășească problemele cotidiene, contribuind la stimularea dezvoltării
și abilitarea copiilor, asigurând o stabilitate a calității vieții acestora. Familiile beneficiare provin
atât din mun. Chișinău, dar și din regiunile în care au fost semnate acorduri de colaborare.
Tot mai des sunt utilizate în acest
sens, posibilitățile de video
conferință/consult online, care
necesită din partea beneficiailor din
teritorii doar un echipament simplu,
conectat la internet, Centrul
„Voinicel” posedând un echipament
video sofisticat, procurat cu suportul
donatorilor din Norvegia.
Aceasta formă de interacțiune dintre
parteneri reduce considerabil costurile
serviciilor, economisește timpul
profesioniștilor și beneficiarilor și

ceea ce este foarte important, face
accesibile serviciile de intervenție
timpurie de înaltă calitate pentru
familiile din satele/raioanele
îndepărtate de Chișinău.
Urmăriți-ne în continuare pentru a
afla cele mai recente noutăți, prinind
realizarea activităților proiectului și
dezvoltarea serviciilor de intrevenție
timpurie la nivel național.

Acest articol este elaborat datorită ajutorului generos al poporului american. Opiniile exprimate
aparț in Centrului de Intervenț ie Precoce „Voinicel”, ș i nu reflectă î n mod necesar poziț ia USAID,
FHI 360 Moldova sau a Guvernului SUA.

