
Septembrie, 2016 l  Știri și activități în raionul Rîșcani, Moldova de Mark Gilchrist, voluntar din Corpul Păcii, SUA.
În mod gratuit, fără politică, fără religie, fără publicitate, fără SPAM, datotorită ... S.U.A.!

Conținutul acestui buletin informativ în nici un fel nu reflectă pozițiile guvernului SUA sau al Corpului Păcii.

În medie, Corpul Păcii SUA voluntar își petrece aproximativ 800 de zile de servire într-o țară străină.

cântece și dansuri frumoase de grupul elevilor de dans:
,, Mostenitorii "

Centrul intră în al doilea an cu expansiune ambițioasă
de a doua fază de funcționare. Construcția a inceput pe
o facilitate rezidențială pentru persoanele în vârstă, care
ar trebui să ajute sprijinul
centrului în sine.

Cele Invizibile - Multe
persoane cu handicap stau
acasă toată ziua, pentru că
eate imposibil, de a călă-
tori, sau pentru că handica-
pul este jenat.

Această problemă a fost
agravată aici în timpul erei
sovietice, atunci când per-
soanele cu dizabilități au
fost ascunse la domiciliu
sau în instituții. A fost im-
portant pentru liderii acelui structuri utopice, care as-
cundeau existența oamenilor cu dizabilități.

Acest lucru înrăutățește problema, deoarece per-
soanele cu dizabilități sunt rar văzute aici - ele devin in-
vizibile - și deci comunitatea va crede în mod greșit că
nu există o problemă.

Centrul Phoenix va ajuta la eliminarea acestor bariere
și mai mult, și va ajuta persoanele cu dizabilități să con-
tribuie la comunitățile lor.

Copiii cu dizabilități sunt pietre ale viitorului nostru

Hawks Tony; cartea, centrul și film

Rîșcani sărbătorește Hramul

Primul sunet pentru elevi
Este ușor în Moldova să ne amintim că calendarul

școlar,  înceape mereu  de la 1 septembrie și sfîrșește la
31 mai.

Acestea sunt zile foarte speciale, cînd elevii se îm-
bracă în haine frumoase, aduc flori pentru profesorii
lor, și de a se aduna dimineața devreme pentru o cele-
brare a educației, cu cântec, dans și ... anunțuri!

Fotografie și videos, la:

www.Markstrail.com

Studiu în SUA cu FLEX
Studiii gratis în SUA timp de un an!

Test pînă la 14 octombrie.
Inregistreaza-te: Click

informație: Click

ALEXANDRU GAVRILIUC

Rîșcani a sărbătorit Hramul său la 21 septembrie,
cu evenimente pe parcursul zilei. A început cu curse
de biciclete pentru copii, iar apoi șoul cu motoci-
cletele în centru. Festivitățile s-au încheiat cu un con-
cert frumos și spectacol splendid cu focuri de artificii.

Alexandru Gavriliuc sa năs-
cut în 1926, în satul Mali-
novscoe. El a intrat în armata
rusă în al doilea război mon-
dial, și a servit timp de șapte
ani în Pacific.

El a câștigat medalii, inclu-
siv Ordinul Război pentru
Apărarea Patriei, gradul II. La
vârsta de 91, el trăiește în
Rîșcani cu soția sa și îi place
să joace șah cu prietenii săi.

Centrul Phoenix din Rîșcani celebrează și ridică bani pentru a continua ajutorarea copiilor cu dizabilități.    Fotos: Click

La liceul Liviu Damian. Photos: Click

La mulți ani, Rîșcani!  Fotos: Click

Copiii se joacă în timpul deschiderii unui loc de
joacă pentru acces la Centrul Phoenix. 

Fotos: Click 

Comunități prospere atunci când își dau seama că
copiii lor, care au dizabilități fizice sau mentale vor de-
veni intr-o zi adulți cu dizabilități, și că, cu un pic de aju-
tor, ei pot deveni adulți productivi care contribuie la
comunitate.

De asemenea, ei știu că, dacă copiii cu dizabilități nu
sunt ajutați - ca și în perioada sovietică - atunci comuni-
tatea trebuie să le susțină pe tot parcursul vieții lor.

Aceasta este filozofia din spatele viziunii Victoria
Dunford, care crede că persoanele cu dizabilități doresc
în cele din urmă să contribuie la comunitățile lor.

O nativă din Rîșcani, Victoria sa mutat la Scutaru Isle
of White și sa căsătorit cu englezul John Dunford. În
2012, ea a fondat MAD-Aid (face o diferență), un ONG
care transporta utilizat sau eliminat echipament medical
din Regatul Unit în Moldova.

De atunci, voluntarii și partenerii MAD-Aid au adus
tone de scaune cu rotile, paturi, mese și alte echipa-
mente medicale valoroase aici, și le-au distribuit celor
care au nevoie cel mai mult.

După ce a vizitat Tony Hawks Centru din Chișinău,
(vedeți povestea,) Dunford știa că există o mare nevoie
de o facilitate similară din nordul Moldovei, asa că a luat
o provocare masivă de conversie a unei grădinițe vechi
într-o școală pentru copiii cu dizabilități.

Facilitatea modernă este adaptată persoanelor cu diz-
abilități, cu un loc de joacă pentru acces și băi, precum
și cea mai lungă rampa de scaune cu rotile și cel mai nou

ascensor în cartier.
Documentele Phoenix Centrul estimează că există

aproximativ 646,000 de persoane cu dizabilități pe în-
treg teritoriul Moldovei, până la 1,440 în orașul Râș-
cani, și, eventual, de trei ori mai mare decât în raion.

Deschis în septembrie 2015, personalul Phoenix a
sărbătorit prima aniversare în luna septembrie, cu o gală
de strângere de fonduri care a atras mai mult de 100 de
donatori din intreaga tara.

Evenimentul de seară, a avut loc pe Strada Tatarbunar
a fost memorabil și interesant. intitulat; "O șatră urcă la
cer", patronii au învățat despre cultura romă aici, prin

,,Persoanele cu
dizabilități

reprezintă un
izvor de talent
critic, care este

deservit și
insuficient
utilizat.” 

Shirley Davis

Moldovenii cu dizabilități pot
să mulțumească un singur meci
de fotbal pentru îmbunatațirea
grijei pe care o primesc aici.

În 1997, autorul britanic
Tony Hawks a văzut echipa de
fotbal a țării sale care a învins
echipa din Moldova. El a mus-
trat adversarii, și a pariat cu pri-
etenul său că el ar putea bate
fiecare membru al echipei
moldovenești la tenis.

Hawks a vizitat Moldova, și a jucat cu
bărbații cel mai puternic sport. El sa în-

drăgostit de moldoveni, de o
familie de moldoveni, și de
moldovenii cu dizabilități.

El a adoptat o facilitate pen-
tru copiii cu handicap, extinsă
și sprijinită în continuare.

Centrul lui Tony Hawks este
un lider national in tratarea si
ingrijirea persoanelor cu
handicap, și-a inspirat pe oa-
meni să dea importanță
aceastei problemei și atenția

pe care o merită. 
Uita-te la film: Click 

MOLDOVANUL LUNII

Un băiat în vârstă de nouă ani, a dispărut după
aplicarea unei creme care; "Te face să arăți cu 10 ani
mai tânăr."

BANCUL LUNII

În septembrie, am pe-
trecut trei zile lîngă
Costești pentru proiectul
,,Imagini Rîșcani,” și am
vizitat nouă sate fru-
moase. Pe parcursul ur-
mătoarelor câteva
săptămâni, voi publica fo-
tografiile din Damașcani,
Duruitoarea, Proscureni,
Costești, Avrameni,
Braniște, Reteni, Pascauți
și Petrușeni.  Fotos: Click 

Ca mine?
ACȚIUNE

cu un prieten!
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