Masa rotundă de lansare a proiectului „Advocacy pentru asigurarea finanțării de stat
pentru serviciile de intervenție timpurie prestate de CIP „Voinicel” și alte instituții –
discuții aprinse, planuri de colaborare și acțiuni
În data de 15 noiembrie 2017 a avut loc masa rotundă de lansare a proiectului „Advocacy pentru
asigurarea finanțării de stat pentru serviciile de intervenție timpurie prestate de CIP „Voinicel”
implementat de Centrul de Intervenție Precoce „Voinicel”, în parteneriat cu FHI 360 Moldova.
Scopul evenimentului a constat în lansarea proiectului și a discuțiilor cu privire la realitățile și
provocările serviciului de intervenție timpurie pentru copii cu dizabilități și familiile acestora. În
cadrul mesei rotunde au fost prezenți reprezentați ai viitorilor prestatori de servicii de intervenție
timpurie din cele 5 regiuni partenere: Florești, Ungheni, Criuleni, municipiul Bălți și Ialoveni,
reprezentanți ai organizațiilor care promovează drepturile sau prestează servicii persoanelor cu
dizabilități.
Îmbucurător este și faptul că noi parteneri aderă la acest proces de colaborare, menită să
faciliteze dezvoltarea serviciilor de intervenție timpurie în raioanele tării și contractarea acestora
de către stat. Astfel, în ajunul pregătirilor pentru masa rotundă de lansarea a proiectului, am fost
contactați de către Doamnele Valentina Panfilov, directoarea Centrului de Sănătate Căuşeni și
Vera Ciuchitu, şef serviciu resurse şi asigurarea durabilităţii investiţiilor, în aparatul
președintelui raionului Căuşeni, care au solicitat să se alăture grupului de parteneri. Iar la numai
o zi după acest eveniment, reprezentanții Centrului Phoenix pentru copiii cu dizabilități din
orașul Rîșcani, la fel s-au arătat interesați de colaborarea cu echipa din Centrul Voinicel” pentru
a primi suport metodologic, consultativ și de instruire a echipei locale.
În cadrul mesei rotunde au fost abordate subiecte ce țin de oportunitățile și probleme actuale
privind dezvoltarea serviciilor de intervenție timpurie la nivel național, angajamentele asumate
de către stat cu privire la dezvoltarea la nivel național a serviciilor de intervenție timpurie dar și
angajamentele asumate de către CIP „Voinicel” în acest proces,prin intermediul proiectului
implementat în parteneriat cu FHI 360 Moldova. În cadrul discuțiilor precedate de prezentarea
cadrului normativ și legislativ al intervenției timpurii și prezentării proiectului, au fost accentuate
următoarele :
§

§

§

Intervenția timpurie la momentul actual beneficiază de un cadrul legislativ asigurat prin
intermediul unui set de legi și acte normative care demonstrează angajamentele statului în
dezvoltarea acestui serviciu la nivel național dar și un plan de activitate cu privire la
implementarea serviciului, care oferă termeni și angajamente specifice necesare pentru
extinderea serviciilor de intervenție timpurie;
Centrul de Intervenție Precoce „Voinicel”, atât prin intermediul proiectului implementat
în parteneriat cu FHI 360 Moldova, cât și prin intermediul altor activități și proiecte
realizate, va contribui la implementarea serviciului de intervenție timpurie la nivel
național în calitatea sa de model de bune practici pentru 5 centre partenere din Florești,
Ungheni, Criuleni, municipiul Bălți și Ialoveni și alte regiuni;
Dezvoltarea serviciilor de intervenție timpurie presupune dincolo de asigurarea unui
cadru legislativ pentru prestarea a serviciului și un accent pe schimbarea abordării din

servicii centrate pe copil spre servicii centrate pe familie, iar părinții în acest sens vor
devini actori activi în susținerea dezvoltării potențialului copilului dar și beneficiari
nemijlociți ai suportului oferit de serviciile de intervenție timpurie.
Acest material este posibil datorită ajutorului generos al poporului american oferit prin
intermediul Agenţiei SUA pentru Dezvoltare Internaţională (USAID). Opiniile exprimate
aparțin Centrului de Intervenție Precoce „Voinicel”, și nu reflectă în mod necesar poziția
USAID sau a Guvernului SUA.

