
De la demararea proiectului, beneficiarii serviciului 

de plasament �i-au facut multi prieteni noi, din 

diverse domenii, de la care au ce 1nvata �i care 

reprezinta modele demne de urmat: colaboratorii 

Penitenciarului nr. 15- Cricova; Preotul Pavel 

Bor�evschi, Biserica Sf. Dumitru din Chi�inau; 

administratia Bazei de Odihna "Dacia- Marin", din 

Vadul lui Vada; Asociatia Nationala a Scoutilor din 

Moldova; membrii Asociatiei "Hyde Park", 

absolventii programului "EmPower", al Fundatiei 

pentru Copii "Pestalozzi din Elvetia". etc.
����- ��l!llf§li. 

SrATUTUL SOCIAL VULNERABIL SAU CERINTELE 

EDUCATIONALE SPECIALE NU SUNT O SENTINTA! 

ORICINIE POATE REU$1, DAcA I SE OFERA $ANSA. NOi 

CREDEM TN OAMENI, IAR CU EFORTURI COMUNE 

VOM REU$1 SA CONSTRUIM O $COAL.A DESCHlsA, CU O 

ATMOSFERA CAI.DA $1 FAMILIAi.A PENTRU FIECARE 

COPIL! 

lncluziunea socio - �colara a copiilor din 

familii vulnerabile 'fn sistemul 

educational 

A.O. CEN1RUL PENTRU . �" � .. ffe\D:tJJm&CENl t
$1 Fla\MIILIE 11PRODO 

Adresa: Republica Moldova, mun. Chi�inau,               
str. Grenoble 163/5 

Telefon: 022762944; fax: 022248619 

E-mail: ccaf _chisinau@yahoo.com

Facebook: CCAF Prodocs 

Pestalozzi Children's Foundation 
E(luu,tloTI Jnd l11t11:r�,.ill1,11",I COfl',P41t,IWl• w.orh;fwh;lc 

Pestalozzi Children's Foundation 
Ei;1u,;..,tloTit1ndlrt,ri;.,,ilt1,1r,lcOfl'"t',.;e• w.orl�11)4: 

Proiect - pilot, implementat in perioada 

Februarie 2015- Decembrie 2016, de catre 

AO. Centrul pentru Copilarie, Adolescenta �i 

Familie (CCAF) "PRODOCS", cu suportul 

generos al Fundatiei pentru Copii "Pestalozzi", 

IElvetia. 

Parteneri: Directia Municipala pentru Protectia 

Drepturilor Copilului și Directia Generala

Educatie, Tineret și Sport.



Actovuiti1lfile diam aidlrui [P)roaectuiuu ciOJJ dlre[P)t soo[P) 
crcllnsrcll!i(d]air9 ap;idtitnrcllr srpedai!i�i!(O)r, rprecOJJm 
�i irufurmcireci �a serusulblm:zcireci socieiti�i (C!J [P)rovure 
lai ril�i�reai �i ciWD'UGijeie e(dJOJJatirei iriiduzive: 

1. Evaluarea initiala a copiilor din centre de plasament,
integrati in L.T.P.A. "Nicolae Sulac", L.T. ”Vasile Lupu”
și Gimnaziul cu profil teatral ”Ion Luca Caragiale”.

2. Suport $COiar - asistenta $i ajutor pentru cei 40 copii
aflati in plasament temporar în pregatirea temelor

3. Echiparea Centrelor de Resurse $i angajarea
Cadrelor didactice de sprijin in cele trei școli partenere.

4. Ateliere de socializare. În vacanța de vară, copiii 
sunt instruiti despre drepturile copilului, 
managementul conflictelor etc, dezvoltind deprinderi 
necesare pentru o viata independenta.

5. Act1v1tat1 de sensibilizare despre toleranta,

egalitatea drepturilor $i nediscriminare, pentru copiii
tipici din liceele partenere si parintii acestora.

6. Program de instruire și mentorat în educație 
incluzivă pentru cadrele didactice $i comisia 
multidisciplinara intra-$Colara din trei licee partenere.

plasament $i parintii/membrii familiei extinse ai 
acestora, avind ca scop consolidarea $i 
imbunatatirea relatiei dintre participanti, in vederea 
sporirii $ansel_Qr de reintegrare. 

8. Mese rotunde cu participarea DMPDC și
DGETS. Scop: identificarea resurselor financiare ce
ar asigura continuitatea activitatii de suport școlar in
centrele de plasament din mun. Chișinău..

,
Casa Gavroche și Centrul de Plasament pentru 

Copii.

Q�ijcectijv� 

Îmbunătățirea performanțelor școlare și 
dezvoltarea abilităților de comunicare și 

socializare a 40 copii, beneficiari ai serviciului de 
plasament temporar. 

Sensibilizarea copiilor tipici din instituțiile 
educaționale partenere și a părinților acestora, cu 

referire la beneficiile educației incluzive.

 Dezvoltarea capacităților cadreleor didactice și 
membrilor comisiilor multidisciplinare intra - 

școlare în domeniul educației incluzive.

Consolidarea parteneriatului intersectorial în 
vederea facilitării incluziunii socio-educaționale a 

copiilor aflați în plasament temporar.




