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Alianța ONG-urilor ac�ve în domeniul Protecției Sociale a Copilului și 

Familiei (APSCF) este o rețea de organizații non-guvernamentale care 

acționează pentru crearea unui cadru coerent și funcțional de dezvoltare 

a factorilor de decizie, a mecanismelor și prac�cilor de implementare, 

asigurând respectarea și protecția reală a copilului și familiei.

Ÿ promovăm crearea de poli�ci publice funcționale, care asigură respectarea și 
protecția drepturilor copilului și familiei, și contribuim la luarea deciziilor privind 
modificarea legislației în domeniul protecției sociale

Ÿ contribuim la creșterea capacității organizaționale a membrilor cu resurse de 
exper�ză și informații, ateliere de formare profesională, schimb de experiențe, etc.

Ÿ facilităm dialogul între cei implicați în protecția socială a copilului și familiei 
(organizații ale societății civile, autorități publice centrale și locale, donatori, etc.)

Ÿ monitorizăm implementarea drepturilor copilului în țara noastră, având drept 
model Convenția ONU cu privire la Drepturile Copilului, și raportăm progresele 
făcute

INTRODUCERE
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POLITICI PUBLICE

CREȘTEREA CAPACITĂȚII

DIALOG & EXPERTIZĂ

MONITORIZARE
& RAPORTARE



MEMBRII APSCF

Membrii APSCF sunt 83 de ONG-uri internaționale (filiale), naționale și 

locale de pe întreg teritoriul țării, inclusiv raioanele din stânga râului 

Nistru și Unitatea Teritorială Autonomă Găgăuzia, care respectă 

interesul superior al copilului cu responsabilitate, flexibilitate și 

transparență, inițiind și dezvoltând parteneriate cu autoritățile de stat, 

sectorul privat, mass media, etc.

În 2017, CC APSCF a 
retras calitatea de 
membru a 3 organizații, 
datorită încetării 
ac�vității acestora, și a 
acordat calitatea de 
membru altor 2 
organizații. De asemenea, 
au fost încheiate acorduri 
de parteneriat cu Filiala 
din Moldova a Fundației 
„S�ch�ng Dorcas Aid 
Interna�onal" și Filiala 
din Moldova a Fundației 
„Children's Emergency 
Relief Interna�onal" 
(SUA).Grupul EFA

Grupul de lucru pentru educația incluzivă din cadrul APSCF (grupul EFA) 

este des�nat abordării subiectelor din domeniul educațional, și este 

deschis atât organizațiilor membre APSCF, cât și celor non-membre. 

Membrii grupului sunt organizații care ac�vează în domeniul educației 

și ins�tuții de învățământ.

În 2017, la grup au aderat 
5 membrii noi, as�el 
încât în prezent grupul 
EFA are 21 membrii.

PROFIL

ORGANIZAȚII

MEMBRE

SERVICII

60% ONG-uri 
prestează 
servicii 
pentru copii 
și familiiDREPTURILE

COPILULUI

45% ONG-uri 
asigură, 

monitorizează 
și facilitează 
respectarea 
drepturilor 

copilului ADVOCACY

33% ONG-uri 
elaborează, 
implementează 
și 
monitorizează 
poli�cile 
publiceASISTENȚĂ

TEHNICĂ

31% ONG-uri 
oferă 

asistență 
tehnică și 

consolidare 
de capacități
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Consiliul Coordonator (CC) al APSCF este organul 

permanent de conducere al alianței. În componența 

acestuia intră 9 organizații membre, care trasează 

direcțiile principale ale ac�vității APSCF pentru a 

a s i g u ra  d e z v o l t a r e a  ș i  s u c c e s u l  a l i a n ț e i , 

implementarea programelor și îndeplinirea misiunii și 

promovarea valorilor de bază ale APSCF. CC APSCF se 

întrunește trimestrial și ia decizii care sunt ulterior 

puse în prac�că de către Secretariat.

Organul execu�v al APSCF este Secretariatul, în a cărei componență 

intră: Secretar General, Asistent Proiecte, Coordonator Relații Publice 

și Comunicare, Contabil, Asistent Administra�v. Secretariatul asigură 

implementarea planului strategic al APSCF, comunicarea cu membrii 

(cu detalii despre ac�vitățile APSCF, oportunități profesionale și de 

finanțare, evenimente, etc.) și persoanele de interes (donatori, 

parteneri, profesioniș� din domeniul protecției sociale, autorități 

locale și naționale, publicul larg), monitorizarea poli�cilor publice din 

domeniul protecției copilului și familiei.

În 2017, CC APSCF a aprobat planul general al ac�vităților alianței, a elaborat 
amendamente la Statutul APSCF și a ins�tuit organul execu�v al alianței -  
Secretariatul și funcția de Secretar General al alianței.

În 2017, Secretariatul a desfășurat ac�vități în conformitate cu Strategia APSCF, a asigurat comunicarea 
internă și externă a alianței, a coordonat desfășurarea programelor implementate în rețea, a consultat 
membrii privind documente de poli�ci și, ulterior, a elaborat avize la proiecte de legi, regulamente, etc.

Daniela Sîmboteanu
membru CC

Ana Levinte
membru CC

Iosif Moldovanu
membru CC

CONSILIUL
COORDONATOR

SECRETARIATUL

Ludmila Malcoci
membru CC

Liliana Rotaru
membru CC

Paraschiv Oleg
membru CC

Stela Vasluian
membru CC

Victoria Secu
membru CC
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C O N S O L I D A R E A 
CAPACITĂȚILOR ONG-URILOR 
M E M B R E  P E N T R U 
DEZVOLTAREA UNUI SISTEM 
SOLID  DE  PROTECȚIE  A 
COPIILOR DIN REPUBLICA 
MOLDOVA

DINAMIZAREA PROCESULUI 
DE EDUCAȚIE INCLUZIVĂ ÎN 
REPUBLICA MOLDOVA

Proiectul a fost implementat 
în perioada 2015-2017 și a 
v i z a t  î m b u n ă t ă ț i r e a 
p r o t e c ț i e i  c o p i i l o r  î n 
Republica Moldova prin 
consolidarea capacităților 
ONG-urilor membre ac�ve 
în  domeniu l  protecț ie i 
sociale a familiei și copilului.

FINANȚATORI: OAK Founda�on, prin 
intermediul UNICEF Moldova.

Proiectul este implementat 
î n  p e r i o a d a  0 1 / 2 0 1 6 -
12/2018, și are ca scop 
promovarea unui dialog 
poli�c construc�v la nivel 
n a ț i o n a l  ș i  s p o r i r e a 
r e s p o n s a b i l i t ă ț i i 
autorități lor publice  în 
vederea garantării accesului 
la o educație echitabilă, 
incluzivă și de calitate.

FINANȚATORI: Global Campaign for 
Ed u ca� o n ,  p r i n  i nte r m e d i u l  A ra b 
Campaign for Educa�on for All.

Proiectul a fost implementat 
în perioada 2015-2017 de 
către APSCF și ceilalți nouă 
membri ai rețelei ChildPact. 
Scopul proiectului este 
consolidarea coalițiilor de 
protecție a copilului din 
E u r o p a  d e  S u d - E s t  ș i 
Caucazul de Sud pentru a 
monitoriza, influența și 
ex�nde acțiunile guvernelor 
în numele a 1,5 mil. de copii 
vulnerabili.

FINANȚATORI: Ministerul Federal German 
p e n t r u  C o o p e r a r e  E c o n o m i c ă  ș i 
Dezvoltare, prin World Vision Germania și 
Agroinvest Founda�on Serbia.

VOCI UNIFICATE PENTRU COPII
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Trofeul „Alexandra Grajdian"
pentru CURAJ și INOVAȚIE
în Promovarea Educației Incluzive
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Pentru a recunoaște meritele ins�tuțiilor care au avut o contribuție substanțială și de 
durată în dezvoltarea și promovarea educației incluzive, APSCF acordă anual Trofeul 
„Alexandra Grajdian" pentru CURAJ și INOVAȚIE în promovarea educației incluzive. Trofeul 
este înregistrat în Armorialul General al Republicii Moldova prin Decizia Comisiei de 
Heraldică nr.  43-V.02 din 26/09/2017.

În 2017, trofeul a fost acordat Școlii primare-grădiniță nr. 120 din Chișinău, în cadrul Galei 
Educației Incluzive desfășurată pe 16 noiembrie. Școala a fost prima ins�tuție din țară care 
a acceptat integrarea copiilor cu CES în școala de cultură generală.

Mențiuni speciale pentru promovarea educației incluzive au primit: Liceul Teore�c "Pro 
Succes" (Chișinău) pentru leadership în implementarea educației incluzive, Gimnaziul 
Mănoileș� (Ungheni) pentru cooperare și parteneriate în crearea condițiilor op�me pentru 
educație incluzivă, Școala primară-grădiniță „Alexandru Donici" (Cahul) pentru 
promovarea educației incluzive la nivel național, Liceul Teore�c "Mihai Eminescu" 
(Strășeni) pentru promovarea pro-ac�vă a experiențelor proprii în domeniul educației 
incluzive, Gimnaziul Izbiște (Criuleni) pentru ac�vism în consolidarea parteneriatului 
comunitar și promovarea educației incluzive, Ins�tuția de educație �mpurie nr. 5 "Licurici" 
(Ialoveni) pentru ac�vism în dezvoltarea serviciilor de suport pentru educație incluzivă 
�mpurie.



ACTIVITĂȚI
I. PROMOVAREA ȘI CONTRIBUIREA LA REALIZAREA DE POLITICI PUBLICE ADECVATE ȘI 

FUNCȚIONALE ÎN DOMENIUL PROTECȚIEI COPILULUI ȘI FAMILIEI 
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CAMPANII & PRODUSE MEDIA

2

• desemnarea procentuală
• accesul la educația echitabilă, 

incluzivă și de calitate

4

• campania globală pentru educație
• exploatarea prin muncă a copiilor

• situația copiilor refugiați din 
regiune

• protecția copilului și a familiei pe 
agenda acțiunii externe a UE

PRODUSE MEDIA
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CAMPANII NAȚIONALE

CAMPANII INTERNAȚIONALE

Secretariatul APSCF monitorizează poli�cile publice prin analiza 
ședințelor de Guvern și ale Comisiilor Parlamentare, paginile web ale 
Ministerelor de resort, Cancelariei de Stat și pagina par�cip.gov.md.

Membrii APSCF au elaborat și transmis un document de opinie 
privind proiectul Guvernului cu privire la Consiliul Național pentru 
Drepturile Omului și Secretariatul Permanent pentru Drepturile 
Omului, exprimându-și dezacordul în legătură cu intenția de lichidare 
a Consiliului Național pentru Protecția Drepturilor Copilului. De 
asemenea, membrii APSCF și reprezentanții secretariatului au fost 
implicați în procesul de consultare și elaborare a Planului Național de 
Acțiuni în domeniul drepturilor omului pentru anii 2018-2022.

Membrii grupului EFA au elaborat recomandări cu privire la proiectul 
Guvernului de aprobare a pachetului standard de servicii 
educaționale în învățământul general.

În 2017, Secretariatul APSCF a consultat 
membrii și grupul EFA pentru 22 
iniția�ve noi sau documente privind:
• Reforma Guvernului • aprobarea 
Programului național de incluziune 
socială a persoanelor cu dizabilități 
pentru anii 2017-2022 • Planul de 
acțiuni privind implementarea 
măsurilor de asigurare a accesibilității 
persoanelor cu dizabilități la 
infrastructura socială pe perioada 
anilor 2017-2020 • Pachetul standard 
de servicii educaționale în învățământul 
general • Proiectul de Lege privind 
măsurile și serviciile des�nate copiilor 
cu comportament deviant • Nota de 
concept privind viziunea Strategiei 
Naționale "Moldova 2030" • Strategia 
de Dezvoltare a Societății Civile pentru 
2017-2020 și Planul de acțiuni pentru 
implementarea Strategiei



Cu ocazia Black Sea NGO Forum, APSCF facilitează, în parteneriat cu 
ChildPact, atelierul „Importanța rețelelor regionale în monitorizarea 
Convenției cu privire la drepturile copilului". La eveniment s-a 
discutat importanța monitorizării de către rețele a implementării 
UNCRC și s-au iden�ficat oportunități de colaborare pentru a 
amplifica impactul acestora în asigurarea implementării Convenției.

Se lansează, în cadrul unui club de presă, spotul elaborat în 
parteneriat cu Centrul Media pentru Tineri promovând educația de 
calitate pentru toți copiii. La eveniment a fost abordat accesul și 
dreptul la educație în contextul angajamentelor Republicii Moldova 
de a se alinia la Agenda 2030 pentru Dezvoltare Durabilă.

Are loc un club de presă organizat în parteneriat cu asociația Ave 
Copiii și Centrul de Informare și Documentare privind Drepturile 
Copilului din Moldova (CIDDC) privind implementarea prevederilor 
UNCRC și Raportul Copiilor pentru aceeași Comisie, în cadrul căruia 
a fost diseminat și Raportul Alterna�v al APSCF.

14/12

30/11

19/09

16/07 APSCF semnează cu Ministerul Educației un Memorandum de 
Înțelegere vizând crearea unui cadru de colaborare în proiectul 
,,Dinamizarea procesului de educație incluzivă în Republica 
Moldova''.

18/04APSCF devine membru al Consiliului Național de Par�cipare (CNP). 
CNP are rolul de a consolida pla�orma de comunicare cu societatea 
civilă în procesul de elaborare, implementare, monitorizare, 
evaluare și actualizare a documentelor de planificare strategică. 
As�el, APSCF a contribuit la elaborarea Notelor informa�ve și 
Opiniilor CNP privind proiecte de lege, etc.

23/02 Are loc întâlnirea cu Ministrul Educației, în care a fost prezentat 
proiectul "Dinamizarea procesului de educație incluzivă în 
Republica Moldova", și discutate detalii privind semnarea unui 
Memorandum cu Ministerul

În anul 2017, Secretarul General al APSCF a par�cipat la 9 ședințe ale Consiliului Național de Par�cipare, abordând subiecte ca: • funcționarea și prioritățile CNP • Proiectul de lege cu 
privire la Guvern • reforma administrației publice centrale • Proiectul de lege cu privire la organizațiile necomerciale • cooperarea Cancelariei de Stat cu CNP • Strategia Moldova 2030 7



Organizațiile membre APSCF beneficiază de ac�vități de creștere și consolidare a capacităților, sunt 
implicate în schimb de experiențe și bune prac�ci, par�cipă la atelierele de lucru organizate de 
alianță pe subiecte de dezvoltare organizațională, protecția copilului, etc.

Are loc atelierul de lucru 
privind Poli�ca de Protecție a 
C o p i l u l u i ,  e v e n i m e n t 
organizat pentru membrii 
APSCF  ș i  desfășurat  în 
parteneriat cu Centrul de 
Informare și Documentare 
privind Drepturile Copilului 
din Moldova (CIDDC).

Cris�na Rigman, Secretar 
G e n e r a l  C h i l d P a c t , 
f a c i l i t e a z ă  t r a i n i n g u l 
" G o v e r n a n c e  f o r  N G O 
networks". Evenimentul a 
durat 3 zile și a constat în 
ses iuni  de lucru,  focus 
grupuri și discuții deschise 
pe subiectele conducerii și 
administrării rețelelor de 
O N G - u r i ,  s t r u c t u r ă 
o r g a n i z a ț i o n a l ă  c a r e 
definește cel mai bine APSCF.

27-28/07

APSCF organizează pentru 
organizațiile membre, cu 
susț inerea   Agro invest 
Founda�on Serbia, atelierul 
de lucru „Instrumente și 
Mecanisme de Fundraising".19-21/10

A r e  l o c  t r a i n i n g u l 
„Ges�onarea și promovarea 
organizației prin u�lizarea 
tehnicilor și instrumentelor 
de comunicare", focusat pe 
consolidarea capacităților 
organizațiilor membre ale 
APSCF în ceea ce privește 
tehnicile de comunicare 
o r g a n i z a ț i o n a l ă  ș i 
importanța  aceste ia  în 
promovarea imaginii unei 
organizații.

21-22/06

18-20/07
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PUBLICAȚII

Studiul sociologic 
„Implementarea Educației 

Incluzive în Republica Moldova"

Indexul de Protecție a Copilului

disponibile pe 
www.aliantacf.md/publica�i

Chișinău, 2017

Implementarea educației incluzive 
în Republica Moldova 
sumar studiu sociologic

Raportul Alterna�v privind 
implementarea Convenției ONU 
cu privire la drepturile copilului 

în Republica Moldova

Chișinău, 2017

privind implementarea Convenției 

cu privire la drepturile copilului în 

Republica Moldova

RAPORTUL
ALTERNATIV

II. CREȘTEREA CAPACITĂȚII ORGANIZAȚIILOR MEMBRE DE A ABORDA PROBLEMATICA 
PROTECȚIEI COPILULUI ȘI FAMILIEI



APSCF a par�cipat și anul acesta, în calitate de partener la Civic Fest, cel mai 

important fes�val dedicat societății civile din Moldova, care a avut loc la Chișinău în 

perioada 29-30 septembrie. Civic Fest creează un context de întâlnire și dialog al 

organizațiilor nonguvernamentale cu cetățenii, autoritățile, organizațiile 

internaționale, voluntarii și experții din diverse domenii.

În cadrul primei zile a fes�valului, a cărei temă a fost Par�ciparea Civică, APSCF a 

facilitat desfășurarea Panelului I pentru cons�tuirea unei discuții despre Agenda 2030 

pentru Dezvoltare Durabilă. În cadrul acestui panel, Președinta APSCF Mariana 

Ianachevici a vorbit despre educația de calitate, obiec�vul 4 al Agendei 2030, și a 

relatat despre rolul și importanța educației pentru fiecare cetățean.

De asemenea, APSCF a facilitat organizarea Panelului II al Civic Fest, axat pe educația 

pentru dezvoltare durabilă. În cadrul panelului au fost invitați în calitate de vorbitori 

membri ai APSCF, care au abordat subiecte precum progresele înregistrate în 

implementarea educației incluzive în Moldova și unde este încă necesară intervenția 

societății civile pentru asigurarea și garantarea educației de calitate.

9
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III. FACILITAREA SCHIMBULUI DE EXPERIENȚĂ ÎNTRE FACTORI INTERESAȚI DE PROTECȚIA 
COPILULUI ȘI FAMILIEI, LA NIVEL NAȚIONAL, REGIONAL ȘI INTERNAȚIONAL

În scopul consolidării capacității specialiș�lor din domeniul educațional privind promovarea 

bunelor prac�ci în procesul de implementare a incluziunii educaționale, APSCF a desfășurat 

Forumul cadrelor didac�ce „Bune prac�ci și perspec�ve în implementarea educației 

incluzive". Evenimentul a fost organizat în perioada 16-17 noiembrie, în parteneriat cu Centrul 

Republican de Asistență Psihopedagogică (CRAP). La Forum au par�cipat 150 persoane, 

reprezentanți CRAP și ai Serviciilor de asistență psihopedagogică, cadre didac�ce, manageri ai 

ins�tuțiilor de învățământ și părinți, care împreună cu reprezentanți ai organizațiilor membre a 

APSCF au evaluat impactul poli�cilor educaționale incluzive din perspec�va cadrelor didac�ce.

Obiec�vele acestui eveniment au fost:

Ÿ iden�ficarea problemelor/provocărilor pe care le întâmpină cadrele didac�ce în 

dezvoltarea și promovarea educației incluzive;

Ÿ iden�ficarea necesităților cadrelor didac�ce în procesul de garantare a accesului la 

educație echitabilă, incluzivă și de calitate;

Ÿ elaborarea recomandărilor privind soluționarea problemelor și necesităților iden�ficate;

Ÿ facilitarea stabilirii parteneriatelor dintre ins�tuțiile publice și societatea civilă pentru 

monitorizarea con�nuă și permanentă a respectării drepturilor copilului și familiei, precum 

și garantarea accesului la educația echitabilă, incluzivă și de calitate.



Centrul de Informare și Documentare privind Drepturile Copilului 
(CIDDC)  organizează, cu susținerea financiară a APSCF, 7 ateliere de 
formare (5 ateliere în sectoare din Chișinău, 2 ateliere în Anenii Noi 
și Orhei) privind Poli�ca de Protecție a Copilului pentru ins�tuțiile de 
învățământ. APSCF și membrii grupului EFA contribuie la desfășurarea 

consultărilor organizate de către Inspectoratul Școlar pentru 
elaborarea ches�onarelor de consultare a opiniei elevilor, părinților 
și profesorilor. Ches�onarele vor fi u�lizate în procesul de evaluare 
anuală a cadrului educațional și de autoevaluare a ins�tuțiilor de 
învățământ general.

AO Verbina susține 2 seminare de formare „Evaluarea copiilor cu 
dezabilități prin aplicarea Testului ADOS-2", evenimente co-
finanțate de APSCF. Beneficiarii au fost 37 de reprezentanți ai 
serviciilor de Asistență Psihopedagogică din toate raioanele țării și ai 
CRAP.

/10 - /11

/10 - /11

12-13/08
7-8/10

În cadrul Campaniei Globale pentru Educație, APSCF a desfășurat o 
campanie de promovare a educației de calitate și a lansat cercetarea 
„Implementarea educației incluzive în Republica Moldova".

10/05
APSCF prezintă rezultatele Cercetării Sociologice „Implementarea 
Educației Incluzive în Republica Moldova".

11/04

18-12/05

APSCF prezintă Indexul de Protecție a Copilului (IPC) - un instrument 
de advocacy care măsoară eforturile statului în domeniul protecției 
drepturilor copilului, proiect comun World Vision Interna�onal și 
ChildPact, implementat în Moldova în parteneriat cu APSCF.
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24,30/03
Centrul de Informare și Documentare privind Drepturile Copilului 
(CIDDC) organizează, cu susținerea financiară a APSCF, 2 ateliere de 
lucru privind Poli�ca de Protecție a Copilului pentru ins�tuțiile de 
învățământ.



PARTENERI MEDIAPARTENERI

APSCF este membru fondator
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MULȚUMIRI
DONATORI

Federal Ministry
for Economic Cooperation
and Development

Foundation Serbia

PERSOANE

Stela Dănilă, jurnalistă TVR Moldova

Ta�ana Dănilescu, avocată



Academia Duminicală pentru Copii și Părinți „2 ore + 3 iezi" • Filiala din 
Moldova a Asociației Amici Dei Bambini • Prietenii Copiilor • Asociația 
Asistenților Parentali Profesioniș� • Asociația de Susținere a Copiilor cu 
Cerințe Speciale • Tinerii Pentru Cristos Moldova • CCF  Moldova – Copil, 
Comunitate, Familie • Centrul de Informare și Documentare privind 
Drepturile Copilului din Moldova (CIDDC) • Centrul  „Speranța“ • Centrul 
Internațional pentru Protecția și Promovarea Drepturilor Femeii „La 
Strada" • Centrul Național de Prevenire a Abuzului față de Copii • Verbina 
• Asociația pentru Abilitatea Copilului și Familiei "Ave Copiii” • 
Parteneriate pentru fiecare Copil • Sănătate pentru Tineri • Asociația 
Reabilitării Copiilor cu Fenilcetonurie (ARC-PKU) • Deschidere • 
Generația Mea • Misiunea Socială „Diaconia" a Mitropoliei Basarabiei • 
Progres prin Alterna�vă • Keystone Human Services Interna�onal 
Moldova Associa�on • INTECO • Ajutor Copiilor • Asociația de Reabilitare 
și Integrare a Copiilor Nevăzători „PRO-ARIS“ • Dragostea Învinge • 
Reprezentanța „SOIR-MOLDOVA“ • Centrul de Servicii Sociale pentru 
Copil și Familie • Programul Educațional "Pas cu Pas" (PEPP) • Concordia. 
Proiecte Sociale • SOS AUTISM • Asociația pentru copii și �neret cu 
dereglări funcționale „STOICII” • Asociația Părinților și Pedagogilor 
„Vatra“ • Baș�na • Nicolida-Nord • Ar�zana • Promotorii Noului • 
Asociația Părinților, Pedagogilor și Copiilor „Prosperare“ • Asociația de 

Formare în Managementul Profesional (AFMP) • AZI • Speranța • 
Junimea în ac�vitate JUNACT • Centrul juridic de protecție a copiilor 
„Epitrop” • Asociația psihologilor Tighina • Viitorul Copiilor Noștri VICON 
• Frunza Codrului • Copil-siguranță-cămin • Femeia și Copilul - Protecție 
și Sprijin • Centrul de plasament de Zi de �p familial „Mihaela” • Călăuza • 
Centrul de reabilitare pentru copiii cu dezabilități „Încredere“ • Demos • 
Oamenii pentru Oameni • PRO Asistență și Dezvoltare Comunitară • 
Generația Mileniului III • Asociația Părinților și Pedagogilor • Asociația 
pentru �neret „Noi pentru viitor” • Consiliul  Municipal al Copiilor și 
Tinerilor din or. Hânceș� • Avântul • Compasiune • Orhideia • Asociația 
Pedagogilor și Părinților „Speranța“ • Adeona • Asociația de Sprijin a 
Copiilor cu Handicap Fizic" (ASCHF Peresecina) • Asociația de Sprijin a 
Copiilor cu Dizabilități "Paradis“ • Centrul pentru Copii și Tineret „Bineva” 
• Centrul pentru educație și reabilitare a adolescen�lor  „Adolescentul“ • 
Centrul de Tineret și Adolescenți Mateuți • Picături de suflet • Filiala 
Sîngerei a Scauților din R. Moldova • Asociația Dezvoltarea Durabilă 
Mileniul-III • Viitorul • Asociația Femeilor „Iniția�va“ • PRIMA • 
Drepturile Copiilor • Suflet de lumină • Casiopeea • Poarta Deschisă • 
Sprijin și Speranță • Alături de copil • Женская Инициатива • 
Ти р а с п ол ь с ка я  А с с о ц и а ц и я  с е м е й  де те й  и н в а л и до в  • 
Благотворительный Фонд Сердце • Родолюбец

Mulțumim membrilor APSCF, fără de care nimic 
din toate acestea nu ar fi fost posibil!



O LUME MAI BUNĂ PENTRU FIECARE COPIL ȘI FAMILIE.

CONTACT

Z Tower High-Tech Park & 
Business Center / str. Calea 
Ieșilor 8, et. 3, of. 7, Chișinău

022 922 131, 060 522 122

office@aliantacf.md

www.aliantacf.md

FB T Y

Alianța ONG-urilor ac�ve în 
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