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DECLARATIE

Noi, semnatarii prezentei declarafii, organiza(ii neguvernamentale din domeniul drepturilor
omului ;i implicit a drepturilor copilului (membri APSCF), ne exprimdm profunda indignare fatd de
colaborarea Ministerului Murcii, Protecliei Sociale Ei Familiei (MMPSF) cu funJalia privatd
Edelweiss in cadrul campaniei Familii Ocrotite.

Campania Familii Ocrotite promoveazd Serviciul public Telefonul Copilului (116111), finanlat
din bugetul de stat, ca fiind un serviciu privat al fundaliei respective. irAMpSf' este proprietarul qi
administratorul Telefonului Crlpilului, dar in comunicarea despre campanie aceastd instiiulie nu apare.
MMPSF a amdnat promovarea Telefonului Copilului in repetate rdnduri din cauza lipsei resurselor,
astfel cd Serviciul a fost promovat de cdtre mai multe ONG-uri din domeniul protecliei copilului prin
activitatile, materialele gi cornunicarea lor pe segmentul dat. Modalitateu pri.t caie este prezentat
Telefonul Copilului in aceastd campanie creeazd. riscul ca toli cei care uu pro-orrat gi vor promova in
continuare acest Serviciu public sd fie asociali cu fundafia respectiva. Lipsa resurselor linanciare
proprii nu poate fi motiv penlru exploatarea subiectului de cdtre organizairi private, in cazul dat a
fundafiei Edelweiss"

Alegerea perioadei electorale pentru desfEqurarea campaniei nu este deloc intdmpliitoare. in
acest sens, asocierea Telefonului Copilului cu imaginea fundaliei respective, care este implicati
politic, este inadmisibild, in detrimentul interesului superior al copilului Ei ridicd semnale alarmante
despre politica MMPSF privind dezvoharea Serviciului dat.

Suntem de , asemenea revoltali de neprofesionalismul autorilor campaniei in abordarea
drepturilor copilului. NoJiunile cu care opercazd, autorii campaniei sunt utilizate eronat (violenla in
familie, abuzul impotriva copilului, familii protejate), astfei cd mesajele transmise distorsio neazd
esenla conceptelor care au stat la baza acfiunilor prevdzute de planurile de acliuni qi strategiile
aprobate de Guvern pe aceste domenii gi confuzd publicul. in acest sens, sunt sfidate eforturile
intreprinse in domeniu de autoritdfile statului gi societitea civild in ultimii Z0 de ani. Este inadmisibil
ca o institulie de stat, cu mandat in domeniul protecliei copilului, sd admitd implicarea in astfel de
campanii gi pune la indoiald capacitatea MMPSF de a integra interesul superior al copilului in ac{iunile
sale.

Facem apel cdtre toate autoritdlile, inclusiv cdtre cele cu competenfe in domeniul protecliei
copilului gi partenerii de dezvoltare sd reaclioneze qi sd evalueze propriile acfiuni din perspectiva
interesului superior al copilului. in mod special solicitdm:

- MMPSF sd retragE informalia despre Telefonul Copilului din toate materialele campaniei
Familii ocrotite 9i sd asigure ca produsele gi con{inutul oricaror campanii care promoveaza
serviciile publice sd reflecte adecvat principiile qi drepturile copilului;

- Avocatului Poporului pentru proteclia copilului sd ia o atitudine vizavi de modul in care o
fundafie privatd foloseqte serviciile publice in interesul de auto-promovare; sd monitorizeze
acfiunile autoritdlilor din perspectiva interesului superior al copiiului;

- Cancelariei de Stat sd se autosesizeze;i sd comunice cu autoritdlile responsabile pentru a nu
admite utllizarea serviciilor publice in interesul fundaliilor private; sd moni toizeze
colaborarea intre MMPSF qi fundalia respectivd, inclusiv aspectele legale ale acestei
colabordri in cadrul campaniei Familii Ocroiite.



Organiza(ii semnatare:

1. Centrul Nalional de Prevenire a Abuzului fa1[ de Copii (CNPAC)
2. Centrul de Informare gi Documentare privind Drepturile Copilului (CIDDC)
3. Asocialia Obqteascd AVE Copiii
4. Centrul de Resurse Juridice din Moldova
5. Centrul de Drept al Femeilor
6. Centrul Intemational pentru Protectia qi Promovarea Drepturilor Femeii ,,La Strada"
7. CCF Moldova
8. Keystone Human Services Moldova
9. Centrul de zi ,,SperanJa"
10. Misiunea Sociald Diaconia a Mitropoliei Basarabiei
11. ONG Viitorul
12. AO Generalia Mea
13. AO ASCHF Peresecina
14. AO Junact
15. AO Alter-Ego
16. AO "Asociafia Psihologilor Tighina"
1 7. Transparency Intemational, Moldova
18. Asocialia Presei Independente
19.  Tena -  1530
20. A.O. Bios
21. A.O. EcoContact
22.Promo - LEX
23.Institutul de Politici Publice
24. Centrul pentru Politici Ei Analize in Sdndtate PAS
25. Fundalia pentru Dezvoltare din Republica Moldova
26. Asocialia Femeilor pentru Proteclia Mediului gi Dezvoltarea Durabild(AFPMDD)
27 . U niunea or ganiza[iilor invalizilor din Republica Mo ldova
28. AO "Femeia qi Copilul - Proteclie qi Sprijin"
2 9.,,Xeucr an Vlnntltrarvna"
30. Centrul Media pentru Tineri
31. Nicolae Beqliu

Lista semnatarilor este deschisd Ei vaJi actualizatd pe mdsura parvenirii cererilor de aderare din
p artea pers oanelor j uridice s au Jizice. u rmdrili-ne p e www. alisntacf,md ;i


