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ASOCIAȚIA OBȘTEASCĂ ”VERBINA”

Asociația”Verbina”, înregistrată oficial la 24 august 2001, este o Asociație Obștească
Neguvernamentală, fondată în scopul susținerii persoanelor defavorizate.
Asociația este o organizație non-profit și nepolitică. Are statut de persoană juridică,
dispune de bilanț autonom, conturi în instituțiile bancare, inclusiv valutare,
ștampilă.
Este creată pe o perioadă nelimitată și acționează pe întreg teritoriul Republicii
Moldova, inclusiv și Transnistria.
Asociația este în drept să creeze filialele sale, instituții, secții și departamente.
Asociația colaborează cu structurile de stat și cele obștești, naționale și
internaționale, și activează pe teritoriul Republicii Moldova în scopul dezvoltării
SCOPUL
serviciilor de alternativă la cele
oferiteMAJOR
de stat.AL AO “VERBINA

Consolidarea şi îmbunătăţirea capacitatăţilor de lucru şi acţiune a actorilor societăţii
civile şi funcţionarilor publici din Republica Moldova, care se angajează activ în
promovarea drepturilor persoanelor cu dizabilitati si în implementarea inițiativelor
ce țin de interesul tinerilor defavorizați social.

MEMBRU RETELE NATIONALE
•

Asociatia „Verbina” este membru al Aliantei ONG-urilor active în domeniul Protectiei Copilului si
Familiei din RM (APSCF) si membru al Consiliului de Administrare al (APSCF);

•

Membru fondator al Aliantei Organizatiilor pentru Persoane cu Dizabilitati (AOPD) si membru al
Consiliului de Administrare al AOPD;

•

Membru fondator al Federatiei pentru Drepturi si Resurse a Persoanelor cu Tulburari in Spectrul
Autist în Republica Moldova (FEDRA) si membru al Consiliului de Administrare.
MEMBRU RETELE INTERNATIONALE

•

Asociatia „Verbina” este membru al European Association of Service Providers for Persons with
Disabilities (EASPD), Belgia;

•

Membru al Retelei Handiplanet Echanges, Franta;

•

DIZABNET, Romănia.
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ACTIVITĂȚI ÎN 2019

A fost lansat în 2015 cu susținerea PROIECTUL
financiară a IM Swedish Developemenrt Partner
cu continuarea activităților și în anul 2019.
”Dezvoltarea modelului de educație incluzivă pentru copii cu dizabilități intelectuale

Proiectul reprezintă un program complex de instruire și sensibilizare privind
severe”
educația incluzivă.

Activitățile proiectului sunt adresate copiilor cu dizabilități intelectuale, cât și
persoanelor responsabile de realizarea dreptuluii copiilor la educație: părinţi,
pedagogi.
Obiectivele proiectului:
1) Promovarea educației incluzive, prin modelarea procesului și formarea
cadrelor didactice din instituțiile de cultură generală
2) Accesibilizarea mediului de învățare, adaptat la cerințele copilului

REZULTATE
➢ Pe parcursul anului 2019 au fost realizate consultări și susținere în aplicarea Suportului
didactic ” Îndividualizarea procesului de învățare a citi scrisului la copii cu cerințe
educaționale speciale” pentru 187 pedagogi, părinți și specialiști din domeniu;
La solicitarea pedagogilor împlicați în educația copiilor cu Cerințe Educative Speciale a
fost lansat un nou proiect pentru elaborarea ”Suportului Didactic în ănvățarea calculului
matematic ” și „ Suportului Didactic în Învățarea Științelor Naturii cu Formarea
Elementelor de Cultură Ecologică”.
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PROIECTUL
”Consolidarea capacităților reprezentanților APL din raioanele Ungheni, Orhei și Leova
în domeniul incluziunii școlare a copiilor cu dizabilități intelectuale și autism, pentru
îmbunătățirea accesului la educație egală pentru toți”

Proiectul a fost lansat, în mai 2017 cu susținerea financiară a Ambasadei Finlandei
la București în colaborare cu Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii
Moldova, cofinanțat de APSCF în cadrul programului “The Civil Society Education
Fund 2016-2018 in Moldova”.
Acest proiect a făcut posibilă procurarea și importarea primului Testului ADOS-2 în
Republica Moldova pentru evaluarea copiilor ce prezintă tulburări de spectru autist.

SCOPUL PROIECTULUI:

Formarea resurselor umane calificate, privind evaluarea și diagnosticarea copiilor
cu dizabilități și autism, pentru îmbunătățirea accesului la educație egală pentru
toți, în trei raioane pilot Ungheni, Leova și Orhei.
Obiectivele specifice:
1. Reprezentanții Serviciului Raional de Asistență Psihopedagogică (SAP) din 3
raioane pilot, din R.M., dețin cunoștințe privind evaluarea și diagnosticarea nivelului
de dezvoltare a copiilor cu dizabilități intelectuale și autism, pentru incluziunea
acestora în școala de masă.
2. Copiii cu dizabilități intelectuale și autism beneficiază de un mediu educațional
REZULTATE
incluziv în conformitate cu drepturile
lor prevăzute de lege și standardele
internaționale.
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REZULTATE
➢ Testul ADOS

continuă să fie aplicat de către Centrul Republican de Asistență

Psihopedagogică în toate raionale Republicii Moldova;
➢ În același timp, a fost efectuată o analiză a situației în procesul de aplicare a mecanizmului
de acreditare, contractare și finanțare a serviciilor de diagnosticare a copiilor cu autism,
din perspectiva furnizorilor privați și de stat, cu identificarea verigilor slabe atât a
sistemului de servicii socio-medicale de stat cât și a organizațiilor societății civile.
În realizarea analizei următoarele tehnici au fost aplicate în colectarea de informații:

- Studiul legislației în domeniul socio - medical;
- Analiza bugetului de stat 2018-2019 (cheltuieli pentru servicii de diagnosticare);
- Sondaj de opinie a 23 organizații ale societății civile, membre al Federației pentru
Drepturi și Resurse a Persoanelor cu Tulburări din Spectrul Autist din Republica
Moldova;

- Interviuri cu reprezentanți ai OSC.
➢ În rezultatul analizei situației existene, AO VERBINA a elaborat pachetul de documente
pentru acreditarea, contractarea și finanțarea serviciilor de diagnosticare a copiilor cu
autism de către stat, care urmează să fie depus la CNAM.

AO VERBINA PARTE A SOCIETĂȚII CIVILE
Echipa AO VERBINA a monitorizat politicile Guvernamentale și Parlamentare prin
analiza Ordinii de zi a ședințelor de Guvern și ședințelor Comisiilor Parlamentare. De
asemenea, au fost monitorizate paginile web a Ministerelor de resort, Cancelariei de Stat
și pagina particip.gov.md. În 2019, au fost consultate șimonitorizate 40 inițiative noi sau
documente cu referire la subiecte precum: Proiectul Hotărîrii Guvernului „Cu privire la
aprobarea Planului de acțiuni al Guvernului pentru anii 2019-2020"; Proiectul hotărârii
Guvernului „Cu privire la aprobarea Regulamentului-cadru cu privire la organizarea și
funcționarea Centrului regional de asistență integrată a copiilor victime/martori ai
infracțiunilor și a Standardelor minime de calitate"; proiectul de lege Nr. 224 din
04.10.2019 privind modificarea unor acte legislative (asigurarea protecției cadrelor
didactice împotriva amenințărilor și acțiunilor de violență îndreptate împotriva
acestora):
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➢ Regulamentul Direcției Municipale pentru Protecția Drepturilor Copilului;
➢ Proiectul de hotărâre cu privire la Consiliul Național pentru protecția drepturilor
copilului;
➢ Planul de acțiuni al Guvernului pentru anii 2019-2020, elaborat de Ministerului
Sănătății, Muncii și Protecției Sociale;
➢ Planul de acțiuni al Guvernului pentru anii 2019-2020 elaborat de Ministerului
Educației, Cercetării și Culturii;
➢ A fost semnat demersul adresat Parlamentului și Comisiei parlamentare cultură,
educație, cercetare, tineret, sport şi mass-media prin care s-a solicitat încadrarea
specialiștilor Serviciilor de Asistență Psihopedagogică în categoria de salarizare,
nu mai joasă decât a cadrelor didactice, modificând Legea nr. 270, din 23.11.2018,
privind sistemul unitar de salarizare din sectorul bugetar și prevederea
resurselor financiare în BS 2020 pentru acoperirea acestor costuri;
AO VERBINA MEMBRU REȚELE
AO VERBINA, fiind membru, membru al consiliului de administrare și fondator la mai
multe rețele din domeniu, a participat activ la toate activitățile lansate de aceste rețele:
ședințe de lucru, ședințe de consultare, conferințe, seminare, elaborare de planuri
strategise, elaborare proiecte , etc.

MULŢUMIM TUTUROR FINANŢATORILOR ȘI PARTENERILOR NOŞTRI
PENTRU ÎNCREDERE ȘI SPRIJIN!

CONTACTE:
Adresa juridică:
Str. Sucevița 31/72,

Tel/fax: (+373) 22 51 66 22

Chișinău, MD – 2051, R.Moldova

GSM: (+373) 69 361 757
E-mail: ngoverbina@gmail.com

Adresa fizică/oficiului:

verbinaados@gmail.com

Str. Gheorghe Ureche 30,
Chișinău, MD – 2051, R.Moldova
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