Advocacy pentru asigurarea finanț ării de stat pentru serviciile de intervenț ie
timpurie prestate de CIP „Voinicel” ș i alte instituț ii
Centrul de Intervenț ie Precoce „Voinicel”, î n parteneriat cu Fhi 360 Moldova, au lansat,
î ncepând cu luna octombrie a anului 2017, proiectul „Advocacy pentru asigurarea finanț ării de
stat pentru serviciile de intervenț ie timpurie prestate de CIP „Voinicel” ș i alte instituț ii”, care are
scopul de a promova intervenț ia timpurie la nivel naț ional ș i de a consolida capacităț ile de
advocacy ale părinț ilor, beneficiari ai CIP „Voinicel”.
Proiectul include un ș ir de acț iuni care se vor desfăș ura pe parcursul următoarelor 6 luni, printre
care: semnarea Acordurilor de colaborare cu instituții ce acordă suport familiilor copiilor cu
dizabilități sau risc sporit din Floreș ti, Ungheni, Criuleni, municipiul Bălț i ș i oraș ul Ialoveni;
desfăș urarea a 3 training-uri de advocacy pentru 60 de părinț i, care vor fi instruiț i î n drepturile
parentale ș i aspectele legislaț iei naț ionale; elaborarea e-petiț iei, care va fi lansată pe site-ul
www.voinicel.md, pentru a determina susț inerea financiară a intervenț iei timpurii de către stat;
promovarea intervenț iei timpurii î n sursele media, pentru a sensibiliza opinia publică faț ă de
realităț ile actuale ș i importanț a serviciilor de intervenț ie timpurie pentru familiile aflate î n situaț ii
de criză, analiza efectelor serviciilor de intervenț ie timpurie asupra vieț ii cotidiene a
beneficiarului etc.
Prin intermediul acestui proiect CIP „Voinicel” î ș i reiterează angajamentele asumate î n legătură
cu dezvoltarea serviciilor de intervenț ie timpurie, asigurarea calităț ii ș i accesibilităț ii acestora
pentru societate.
Este de menț ionat că î n luna curentă au fost semnate deja două Acorduri de colaborare cu
Centrul de plasament temporar și reabilitare pentru copii din Bălț i ș i Direcția Asistență Socială și
Protecția Familiei din Ialoveni – instituții ce au potențial de a iniția Servicii de Intervenție
Timpurie în regiuni. Acest fapt determină o nouă etapă î n fortificarea eforturilor comune de
cooperare, atât la nivel metodologic cât ș i la nivel de advocacy pentru obț inerea finanț ării de
către Stat a serviciilor oferite copiilor cu nevoi speciale și familiilor acestora.

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.

