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LOCUINȚA PROTEJATĂ FĂLEȘTI



LOCUINȚA PROTEJATĂ FĂLEȘTI:

Este un serviciu tranzitoriu pentru persoanele care 
au nevoie de suport pentru a trăi independent într-

o comunitate.

Scopul serviciului este de a îmbunătăți calitatea 
vieții persoanelor adulte cu dizabilități, pentru care 

există condiții de integrare – reintegrare în 
comunitate.

Serviciul a fost dezvoltat pentru șase persoane cu 
dizabilități mintale, dezinstituționalizate din Casa 

Internat pentru copii cu deficiențe mintale din Orhei, 
care zilnic sunt antrenați în activități în scopul 

dezvoltării abilităţilor de gospodărit, de relaționare 
şi gestionare a resurselor financiare



Dezvoltarea abilităților se bazează pe NEVOILE 
individuale ale fiecărui beneficiar din serviciu:



Locuința protejată Fălești este primul serviciu care a reușit să ofere suportul necesar 
unuia dintre  beneficiari în perioada de tranziție de la INSTITUȚIE la TRAI INDEPENDENT



Eduard Turcu –a crezut în visele sale și în oamenii din jur: 

 1. Autonomie în desfăşurarea activităţilor cotidiene, şi în procesul de 
luare a deciziilor care îl vizează



2. Visul de-a avea propria casă….



3. …dar și o familie



Casa a fost procurată în cadrul Programului Comunitate 
Incluzivă-Moldova, cu suportul Fundației Soros-Moldova, 
în or. Fălești, satul Izvoare. 

 Lucrările de renovare și dotare au fost realizate cu suportul prietenilor, oamenilor din 
comunitate, Agenți Economici, Biserica, etc



De aproape 1 an de zile, Eduard împreună cu soția 
sa, Maricica, locuiesc în propria lor casă



Pentru realizarea obiectivelor propuse:

 Este foarte important ca interacțiunea dintre angajații 
Locuinței Protejate și reprezentanții Autorităților 
Publice Locale, să fie într-o manieră regulată și 
structurată.

 Climatul la locul de muncă să fie dominat de 
umanitate, căldură sufletească și oportunitatea de 
exprimare individuală.  

 Angajații să posede creativitate și flexibilitate în 
relația cu fiecare persoană individual.

 ” Să cunoască toți care este visul 
persoanei, ce-și dorește el pentru 
sine…”



VĂ MULŢUMIM PENTRU ATENŢIE! 


