Achievements of Lumos Moldova in 2015
Protecting Children. Providing Solutions.

Lumos is an international non-governmental organisation
founded by J.K. Rowling to end the institutionalisation of
children by 2050. Our vision is a world in which all children
have the opportunity to grow up and fulfill their potential
in a safe and caring family setting or, where there is no
alternative, in family substitute services that meet all their
needs.
Lumos started its activity in the Republic of Moldova in
2006 and operates on the basis of cooperation agreements
with central and local public authorities. Lumos provides
assistance to the Republic of Moldova in order to: reform the
residential child care system; reintegrate deinstitutionalised
children into their families and prevent child-family
separation; create family support social services and family
substitute services; develop inclusive education; support and
promote child participation activities; prevent and reduce
under-five child mortality at home; develop normative and
methodological framework.

49

In 2015, with Lumos’
support, 49 children were
deinstitutionalised. We
provided assistance to local
authorities in closing 2
residential institutions: the
residential institution no. 2 from
Chisinau and the residential
institution for orphans and
children left without parental
care from Orhei.

With our efforts, we
prevented the separation
of 122 children from their
families. 42 children were
placed in family substitute
services, thus preventing their
institutionalisation.

323

2,600

323 children and young people
with and without disabilities
took part in Lumos’ child
participation programmes.

The results of Lumos Moldova in reforming the residential
child care system and developing inclusive education were
highly appreciated at the Zero Project Conference in Vienna,
as well as at UK Charity Awards in London, where Lumos won
the overall Charity of the Year award.

164

We strengthened the capacity
of nearly 2,600 specialists
working in social assistance,
education, health care, and
public administration. Local
authorities from 24 districts
benefitted of technical
assistance in developing districtlevel strategic plans on inclusive
education development.

1,066

1,066 children with special
educational needs were
assisted through inclusive
education programmes
in mainstream schools. In
Ialoveni, we helped to create
educational support services
for children with severe
disabilities and children
attending preschool.

319

We offered support to local
multidisciplinary teams in
assisting 319 families at risk,
in order to prevent deaths
of children aged 0-5 years at
home.

Rezultatele activităţii Lumos Moldova în anul 2015
Protecting Children. Providing Solutions.

Lumos este o organizație internațională
neguvernamentală, fondată de către J.K. Rowling,
pentru a pune capăt instituționalizării copiilor până
în anul 2050. Viziunea noastră este o lume în care toți
copiii au oportunitatea să crească și să-şi realizeze
potențialul într-un mediu familial sigur şi protector sau,
atunci când nu există alternative, în servicii substitutive
de tip familial, care răspund tuturor necesităților lor.
Filiala din Republica Moldova a organizaţiei Lumos
activează din anul 2006, în baza acordurilor de
colaborare cu autorităţile publice centrale şi locale.
Lumos acordă asistenţă Republicii Moldova pentru a
reforma sistemul rezidenţial de îngrijire a copilului, a
reintegra copiii dezinstituţionalizaţi în familiile lor şi
a preveni separarea copiilor de familii, a crea servicii
sociale de sprijin familial şi servicii substitutive de
tip familial, a dezvolta educaţia incluzivă, a susţine şi
promova activităţile de participare a copiilor, a preveni
şi reduce mortalitatea copiilor mai mici de 5 ani la
domiciliu, a dezvolta cadrul normativ şi metodologic.

Rezultatele Lumos din Republica Moldova privind reforma
sistemului rezidenţial de îngrijire a copilului şi dezvoltarea
educaţiei incluzive au fost înalt apreciate în cadrul conferinţei
„Zero Project” de la Viena, precum şi în cadrul forului Charity
Awards, organizat la Londra, unde Lumos a obţinut marele premiu
„Organizaţia de caritate a anului”.
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În anul 2015, cu
suportul Lumos, au fost
dezinstituţionalizaţi 49
de copii. Am oferit sprijin
autorităţilor locale pentru a
închide 2 instituţii rezidenţiale:
Gimnaziul-internat nr. 2 din
mun. Chişinău şi Gimnaziulinternat pentru copii orfani şi
rămaşi fără îngrijirea părintească
din or. Orhei.

323

323 de copii şi tineri cu şi
fără dizabilităţi s-au implicat
în programele Lumos de
participare a copiilor.

Am depus eforturi pentru ca 122
de copii să nu fie separaţi de
familiile lor. 42 de copii au fost
plasaţi în servicii substitutive
de tip familial, pentru a preveni
instituţionalizarea acestora.

2.600

Am consolidat capacităţile
a circa 2.600 de specialişti
din domeniile asistenţei
sociale, educaţiei, sănătăţii
şi administraţiei publice.
Autorităţile locale din 24
de raioane au beneficiat de
asistenţă tehnică în elaborarea
planurilor strategice de
dezvoltare a educației
incluzive la nivel raional.

1.066

1.066 de copii cu cerințe
educaționale speciale au fost
asistaţi prin programe de
educaţie incluzivă în şcoala
generală. În Ialoveni, am
susţinut crearea serviciilor de
suport educaţional pentru
copiii cu dizabilităţi severe
şi pentru copiii de vârstă
preşcolară.

319

Am oferit suport echipelor
multidisciplinare locale în
asistenţa a 319 familii în
situaţie de risc, pentru a
preveni decesul copiilor mai
mici de 5 ani la domiciliu.

