
SuSținem incluziunea socială 
a tuturor perSoanelor



2 3

KeyStone moldova este o Asociaţie  
Obştească care sprijină persoanele cu  diza-
bilităţi şi familiile acestora, precum şi alte 
persoane aflate în dificultate, să depăşească 
situaţiile dificile şi să ducă o viaţă activă şi 
plină de sens în comunităţile lor. 

Keystone Moldova optează pentru drepturi 
egale, non-discriminare şi incluziunea socială 
a tuturor persoanelor, indiferent de naţionalita-
te, limbă, dizabilitate, vârstă, sex etc. 

Asociaţia Keystone Moldova a fost fondată în 
anul 2004 de către Keystone Human Services 
International din SUA.

KeyStone moldova acordă suport: 

 Persoanelor cu dizabilităţi intelectuale, 
psihosociale şi fizice, şi familiilor lor;

 Copiilor cu cerinţe educaţionale 
speciale şi familiilor lor;

 Altor grupuri vulnerabile, precum 
femeilor şi copiilor abuzaţi, persoanelor 
afectate de sărăcie ş.a.;

 Prestatorilor de servicii sociale;
 ONG-urilor locale;
 Autorităților publice centrale și locale.

Casa comunitară Hansca, r. Ialoveni

Locuința protejată Oxentea, r. Dubăsari

Casa comunitară  
Sculeni, r. Ungheni
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Ce faCem?
	oferim suport autorităţilor centrale și locale în incluziunea socială 

a persoanelor cu dizabilităţi şi a altor grupuri aflate în dificultate 

Keystone Moldova oferă asistenţă tehnică autorităților publice centrale și 
locale în: 

 dezvoltarea şi îmbunătăţirea cadrului legal privind incluziunea socială 
a persoanelor cu dizabilități și a altor grupuri vulnerabile; 

 dezvoltarea serviciilor sociale pentru persoane cu dizabilități și alte 
grupuri vulnerabile;

 capacitarea autorităților publice centrale și locale și a personalului din  
servicii;

 promovarea mediului incluziv și non-discriminatoriu  în societate; 
 monitorizarea și evaluarea calității serviciilor dezvoltate.

	oferim suport persoanelor cu 
dizabilități și familiilor lor în asigurarea 
traiului în comunitate 

Keystone Moldova susţine dezinstituţionaliza-
rea copiilor şi adulţilor cu dizabilităţi şi rein-
tegrarea lor în familia biologică sau extinsă, 
în servicii de tip familial  sau servicii comu-
nitare de plasament. De asemenea, organi-
zaţia oferă sprijin persoanelor care sunt în 
risc de a fi plasate în instituții rezidențiale şi  
familiilor lor. 

Cu suportul Keystone Moldova au fost dez-
voltate mai multe servicii comunitare şi de  
suport pentru persoanele cu dizabilităţi: 

 Locuinţă protejată; 
 Casă comunitară;
 Plasament familial pentru adulţi; 
 Asistenţă parentală profesionistă; 
 Echipă mobilă; 
 Respiro; 
 Asistenţă personală;
 Serviciul de asistență telefonică pentru 

persoanele cu dizabilități;
 Centre comunitare pentru copii în difi-

cultate.
Casa comunitară Baimaclia,  
r. Cantemir

Locuința protejată Fălești



4 5

	Susţinem copiii cu cerinţe educaţionale speciale să meargă la grădiniță 
și la şcoală

Keystone Moldova oferă asistenţă autori-
tăţilor publice centrale şi locale în: 

 dezvoltarea cadrului legislativ pri-
vind educația incluzivă;

 dezvoltarea serviciilor de suport 
pentru educaţia incluzivă; 

 capacitarea pedagogilor şi a părinţi-
lor copiilor cu CES;

 schimbarea atitudinii comunităţii 
faţă de copiii cu CES. 

Copiii cu cerințe educaționale speciale (CES), 
inclusiv cei cu dizabilităţi, necesită suport în re-
alizarea accesului egal la educaţie. 

Instituție preșcolară, r. Anenii Noi Instituție școlară, r. Ștefan Vodă

Instituție preșcolară, r. Strășeni

Keystone Moldova asigură implementarea educaţiei incluzive prin:

 mobilizarea comunităţilor şi dezvoltarea mecanismului de colaborare inter-
sectorială; 

 consolidarea capacităților specialiștilor din cadrul Serviciilor de asistenţă  
psihopedagogică raionale, reprezentanţilor APL şi membrilor echipelor inter-
sectoriale privind asigurarea incluziunii educaţionale; 

 facilitarea accesului la serviciile educaţionale, sociale şi medicale a copiilor 
cu dizabilităţi severe şi accentuate.
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	oferim suport persoanelor cu dizabilităţi să-şi găsească un loc  
de muncă sau o sursă de venit stabil

Keystone Moldova promovează incluziunea persoanelor cu dizabilităţi în 
câmpul muncii prin:

 încadrarea persoanelor cu dizabilități pe piața liberă a muncii;
 susținerea persoanelor cu dizabilități și a familiilor lor în inițierea unor 

mici afaceri, venitul cărora le-ar ajuta să ducă o viaţă decentă. 

Afacere cu ouă de prepelițe,
Locuința protejată Lăpușna, r. Hîncești

Angajare în câmpul muncii, 
Locuința protejată Călărași

Pentru a susține persoanele cu dizabilități să se încadreze în câmpul muncii 
și să obțină venituri suplimentare, Keystone Moldova a dezvoltat activitatea de 
antreprenoriat social eco vox. Eco Vox implică în activitatea sa persoane din grupurile 
dezavantajate, inclusiv persoanele cu dizabilități intelectuale și psihosociale.

www.facebook.com/ecovox.md  

Produse EcoVox

În cadrul Eco Vox sunt 
confecționate gentuțe pentru 
dame, suporturi pentru pixuri, 
portmonee, genți din material 
textil / torbe, felicitări pentru 
diferite ocazii și multe alte lu-
cruri. Produsele din gama Eco 
Vox sunt unice și durabile; ele 
sunt confecționate manual din 
materiale ecologice și reprezin-
tă, de fapt, vocea persoanelor 
dezavantajate care își doresc o 
viață trăită cu demnitate.
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	promovăm drepturile omului şi non-discriminarea persoanelor  
cu dizabilități

Keystone Moldova promovează crearea unui mediu incluziv și non-discriminatoriu 
pentru persoanele cu dizabilități prin:

 instruirea persoanelor cu dizabilități în documentarea și diseminarea istorii-
lor personale;

 campanii media de informare și sensibilizare;
 capacitarea ONG-urilor locale și implicarea lor în activități de Advocacy;
 instruirea jurnaliștilor privind utilizarea limbajului corect și diseminarea su-

biectelor de presă ce vizează persoanele cu dizabilități;
 istorii video, foto și scrise despre persoane dezinstituționalizate și integrate 

în comunitățile lor;
 spectacole de Teatru Forum;
 distribuirea bunelor practici în domeniul incluziunii sociale a persoanelor cu 

dizabilități;
 facilitarea participării persoanelor cu dizabilități în procesul de luare a deciziilor;
 realizarea materialelor informative, educaţionale şi de suport;
 realizarea studiilor în domeniul incluziunii sociale.

	antrenăm comunitatea și persoanele cu dizabilităţi în activități  
de auto-reprezentare

Este important ca persoanele cu dizabilităţi să fie independente, să ia decizii 
de sine stătător şi să participe activ la viaţa societăţii. Keystone Moldova acor-
dă suport persoanelor cu dizabilităţi şi părinţilor lor pentru a putea să se auto- 
reprezinte, să-şi cunoască şi să-şi ceară drepturile. 

Pe întreg teritoriul Republicii Moldova au fost dezvoltate Grupuri de auto-
reprezentanți și de părinți ai persoanelor cu dizabilități. Grupurile sunt instruite 
continuu și implicate în activități de Advocacy la nivel local și național în vederea 
soluționării problemelor cu care se confruntă. 

Ședința grupului de Auto-reprezentanțiÎntrunirea anuală Clinton Global Initiative, 
New York, 2016



6 7

	Centrul de instruiri Keystone moldova 

Centrul de instruiri a fost dezvoltat de Keystone Moldova sub formă de antreprenoriat 
social; acesta oferă organizațiilor și persoanelor interesate serviciile necesare în 
organizarea unor întruniri, instruiri, forum-uri, conferințe etc. 

Regimul „Whiteboard” – peretele pe care  
se proiectează se transformă în tablă

Sala mare a Centrului de instruiri

Fiind amplasat în centrul orașului 
Chișinău, într-un edificiu nou, Centrul 
dispune de o sală de instruiri modernă 
(care poate fi divizată în două săli 
mai mici), accesibilă persoanelor cu 
dizabilități fizice, cu multiple posibilități 
de amenajare a spațiului, echipată cu 
utilaj și echipament video/audio de ultimă 
generație, având posibilități de traducere 
sincron și cabine adaptate pentru 
traducători. 

Prin menirea sa socială, Centrul de in-
struiri Keystone Moldova oferă posibilitate 
clienților săi să contribuie direct la schim-
barea vieții persoanelor cu dizabilități inte-
lectuale și a familiilor acestora. 

Sala mare se transformă în două săli mai mici, 
cu ajutorul unui perete pliant

www.facebook.com/instruiri/ 
www.instruiri.md

profitul obținut din aCtivitățile Centrului de inStruiri eSte 
redireCționat Spre SuSținerea traiului în Comunitate a  
perSoanelor Cu dizabilități inteleCtuale dezinStituționalizate.
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date de ContaCt:
str. Sfântul Gheorghe, nr. 20

Chişinău, Republica Moldova, MD-2001
Tel./fax +373 22 92 91 98, 54 35 60

E-mail: khsima@keystonehumanservices.org 
www.keystonemoldova.md,        /keystonemoldova

Secţia Consulară a 
Ambasadei României  
la Chişinău

str. Sfîntul 
Gheorghe 20

Oficiul
Keystone Moldova

str. Grigore 
Ureche 2

ne găsiți aici:


