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VIZIUNE 

• O lume mai bună pentru fiecare copil 

și familie  



MISIUNE 

• APSCF acționează pentru crearea unui 

cadru coerent și funcțional și pentru 

dezvoltarea actorilor, mecanismelor și 

practicilor de implementare care asigură 

respectarea și protecția reală a copilului și 

familiei 



DIRECȚII STRATEGICE 

 APSCF promovează și contribuie la realizarea de 
politici publice adecvate și funcționale în domeniul 
protecției copilului și familiei  

 

 APSCF contribuie la creșterea capacității organizațiilor 
membre de a aborda problematica protecției copilului 
și familiei 

 

 APSCF facilitează schimbul de experiență între factori 
interesați de protecția copilului și familiei la nivel 
național, regional și internațional 



 

Direcția strategică I   

 
 

ACȚIUNI CHEIE INDICATORI DE SUCCES 

Dezvoltarea unor relații de 

consultare și conlucrare funcționale 

cu instituții cheie în protecția 

copilului și familiei 

APSCF este membru cu drepturi depline în structurile consultative ale organismelor 

decizionale naționale (CNP, Colegiu ME, MS, MMPSF, etc.) 

APSCF este invitată în mod constant la consultări de către insittuțiile statului pe teme 

conexe protecției copilului și familiei 

Realizarea activităților de lobby 

și advocacy în vederea influențării 

politicilor publice în domeniul 

protecției copilului și familiei 

APSCF reușește să infuențeze alocarea bugetară în domeniul său de interes 

APSCF inițiază 1 caz de litigare strategică pe an 

APSCF inițiază 1 campanie de informare pe an pe teme de interes pentru membri 

(temele sunt alese de Consiliul Coordonator la propunerea membrilor) 

Numărul de propuneri ale APSCF adresate autorităților și numărul propunerilor care se 

regăsesc în politicile publice adoptate 

APSCF susține, la cerere, inițiativele locale ale membrilor săi 

Creșterea prezenței APSCF în 

spațiul public 

APSCF inițiază o campanie de pledoarie/informare tematică pe an (pe teme strategice 

care influențează toți membri – alese de Consiliul Coordonator la propunerea membrilor) 

APSCF realizează cel puțin 1 declarație / poziție publică pe an pe teme de interes pentru 

membri (temele sunt alese de Consiliul Coordonator la propunerea membrilor) 

Monitorizarea implementării 

politicilor publice 

APSCF aplică Indexul Protecției Copilului la fiecare 2 ani în Republica Moldova 

APSCF realizează un raport de progres în implementarea politicilor publice la fiecare 2 

ani pe baza datelor culese cu ajutorul indexului 

APSCF comunică public cu privire la progresele în implementarea politicilor publice în 

domeniul protecției copilului și familiei cel puțin de 2 ori pe an 

Raportul Alternativ  



Direcția strategică II  

Dezvoltarea unui plan de 

creștere a capacității 

membrilor prin instruire  

APSCF gestionează 1 bază de date actualizată anual cu expertiza membrilor  

APSCF realizează evaluarea nevoilor de instruire a membrilor anual 

APSCF realizează un catalog al ofertelor de instruire disponibile și îl promovează către 

membri 

APSCF oferă cel puțin 1 instruire pe an membrilor bazată pe rezultatele analizei de 

nevoi 

Crearea unui cadru 

structurat care facilitează 

schimbul de experiențe între 

membri  

APSCF realizează un catalog al bunelor practici în protecția copilului și familiei culese 

de la membri 

În cadrul APSCF funcționează cel puțin 5 grupuri de lucru pe teem relevante pentru 

membri 

APSCF împuternicește și sprijină 5 membri care își asumă coordonarea activității 

grupurilor de lucru 

Fiecare grup de lucru are un set de obiective clar stabilite, un plan de activități anual și 

un raport anual de activitate 

APSCF monitorizează implicarea membrilor în activitățile grupurilor de lucru (1 raport 

de monitorizare pe an) 

APSCF facilitează dezvoltarea de proiecte comune între membri și/sau implică membri 

în proiectele dezvoltate de alianță conform expertizei lor 

Dezvoltarea unei strategii 

de comunicare internă și 

externă 

APSCF realizează un buletin informativ trimestrial  

Buletinul informativ este trimis către o bază de date de destinatari (factori interesați 

diverși) de cel puțin 1000 de destinatari (până în 2020) 

Buletinul informativ cuprinde informații despre activitatea membrilor, schimbările 

legislative relevante, activitatea grupurilor de lucru, oportunități de parteneriat și 

oportunități de finanțare accesibile membrilor 

Pagina web a APSCF cuprinde o secțiune cu profilul membrilor actualizată anual 

APSCF are 1 regulament privind reprezentarea publică de către un membru 



Direcția strategică II (continuare) 

Motivarea și activarea 

membrilor 

Cel puțin 40% dintre membrii APSCF răspund la consultări și alte apeluri 

din partea alianței în termenul acordat în 2016 

Procentul de reacții din partea membrilor crește cu 10% pe an în fiecare an 

până în 2020 (când atinge 80%) 

APSCF organizează cel puțin o activitate de cunoaștere reciprocă a 

membrilor în fiecare an 

APSCF recunoaște succesele membrilor, activismul lor etc. în cadrul 

Adunării Generale a membrilor 

Consolidarea participarii organizatiilor din Transnistria in activitatile 

APSCF – fortificarea prezentei organizatiilor din Transnistria 

Sa nu ne intalnim doar la AG, propunere de mers in teritoriu, ziua usilor 

deschise 

Consolidarea capacității 

APSCF de a răspunde 

nevoilor membrilor 

APSCF funcționează corect, coerent și în conformitate cu legislația în 

vigoare și cu propriile documente programatice (statut, regulament, manual de 

guvernanță etc.) 

Adunarea Generală a membrilor APSCF aprobă planul de activități și 

bugetul fiecărui an în luna decembrie a anului anterior 

Bugetul APSCF este acoperit din mai multe surse de finanțare / nicio sursă 

nu acoperă mai mult de 40% din bugetul total 



Direcția strategică III 

Consolidarea profilului de 

actor activ și relevant în 

regiune în domeniul 

protecției copilului și familiei 

APSCF încheie parteneriate stabile (Memorandums of Understanding) cu 

cel puțin 3 organizații internaționale active în Republica Moldova în domenii 

conexe protecției copilului și familiei 

APSCF participă activ la acțivitățile structurilor internaționale cu care este 

afiliată  

APSCF comunică regulat cu donatorii activi în regiune cu privire la nevoile 

domeniului și actorilor activi în protecția copilului și familiei în vederea 

influențării priorităților de finanțare 

Facilitarea schimburilor 

de experiență la nivel 

internațional 

APSCF studiază, contextualizează și adaptează minim 3 modele eficiente 

de funcționare a rețelelor (pe teme precum advocacy, fund raising, guvernanță, 

management etc.) 

APSCF faclitează, la cererea membrilor săi, identificarea de parteneri 

externi prin intermediul rețelelor la care este afiliată  

APSCF inițiază relații de colaborare cu comunitatea academică activă în 

domenii conexe protecției copilului și familiei prin participarea la reuniunile 

de experți/conferințe (1 pe an), încheierea de parteneriate (cel puțin 3 până în 

2020) 

Mobilizarea publicului 

larg în vederea susținerii 

cauzei promovate de APSCF 

și membrii săi 

APSCF inițiază o campanie de pledoarie/informare tematică pe an (pe teme 

strategice care influențează toți membri – alese de Consiliul Coordonator la 

propunerea membrilor) 

APSCF construiește o comunitate de cetățeni care susțin cauza protecției 

copilului și familiei cu cel puțin 2500 de susținători până în 2020  



 

• Vă mulțumesc 

pentru 

încredere și  

Vă urez succes 

pentru următorii 

5 ani!  



Propuneri de îmbunătățire 

Recomandări AG 2015 
• Participarea tot mai activă, de la an la an, a membrilor la evenimente 

comune, inclusiv la AG – sa ajungem la o prezență de circa 70% la 2020 

• Includerea mai activă a membrilor din Regiunea Transnistreană a R. 
Moldova 

• Aplicarea la fondurile de sporire a încrederii între cele 2 maluri ale Nistrului 

• Reluarea comunicării între membri prin intermediul Buletinului Informativ 
(newsletter) 

• Includerea Raportului Alternativ pentru CDC drept un indicator la 
monitorizarea implementării politicilor publice 

• Evaluarea necesităților de instruire a membrilor poate fi făcută anual, nu o 
dată la doi ani 

• De reformulat acțiunea Consolidarea profilului de actor activ și relevant 
în regiune în domeniul protecției copilului și familiei (consolidarea 
profilului de actor credibil și puternic la nivel național și regional, în 
domeniul protecției copilului și familiei) 

 

 

 

 

 

 




