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Obiective strategice 2009 - 2012 

 Construirea de capacităţi de implicare în  

procese decizionale locale ce ţin de protecţia  

copilului la cel puţin 30 de organizaţii membre. 

 Dezvoltarea capacităţilor organizaţiilor membre de a  

presta 5 servicii sociale la standardele de calitate cerute. 

 Stimularea a cel puţin 30 de organizaţii membre să  

iniţieze la autorităţile centrale sau locale propuneri de 

schimbare sau implementare a unor politici sociale din  

domeniul protecţiei copilului. 

 Participare activă la toate procesele decizionale la nivel  

central care privesc protecţia copilului şi familiei.  



3 

Construirea de capacităţi de implicare în procese decizionale 

locale ce ţin de protecţia copilului la cel puţin 30 de 

organizaţii membre 

 Ca rezultat al Programului de Formare, 21 ONG-uri membre au beneficiat 
de instrire la cele 4 domenii: 

 1) Abuzul şi neglijarea faţă de copii    

 2) Copiii lipsiţi de mediul familial    

 3) Exploatarea economică, inclusiv munca copiilor  

 4) Educaţia, în special educaţia incluzivă, activităţile culturale şi 
recreative 

 Cîştigarea fondurlui pentru coaching: 8000 USD de la Fundaţia SOROS 
(octombrie 2008) pentru continuarea Programului de Formare în 2009 
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Construirea de capacităţi de implicare în procese decizionale 

locale ce ţin de protecţia copilului la cel puţin 30 de 

organizaţii membre (PO 2009) 

 Elaborare strategie de advocacy – iunie 2009: 

 Document strategic (concept / beneficiari / termene / 

metodologie / etc.) bazat pe cele 4 domenii: 

 1) Abuzul şi neglijarea faţă de copii    

 2) Copiii lipsiţi de mediul familial    

 3) Exploatarea economică, inclusiv munca copiilor  

 4) Educaţia, în special educaţia incluzivă, activităţile 

culturale şi recreative 

 Elaborare materiale pentru instruire în domeniul 

advocacy – noiembrie 2009 
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Dezvoltarea capacităţilor organizaţiilor membre de 

a presta 5 servicii sociale la standardele de calitate 

cerute 

 Evaluarea realizată în 2007 a permis şi elaborarea 

unei Strategii de formare a ONG-urilor membre ale 

APSCF (decembrie 2007); 

 Identificarea subiectelor de formare pentru perioada 

2008 – 2009 (ianuarie 2008):  

 Prevenirea abuzului şi violenţei 

 Servicii sociale adresate copiilor cu nevoi speciale 

 Activităţi socio-educative pentru copii, inclusiv animaţi 

de timp liber 

 Drepturile copilului 
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Dezvoltarea capacităţilor organizaţiilor membre de 

a presta 5 servicii sociale la standardele de calitate 

cerute 

 Organizarea procesului de formare a 20 de ONG-uri membre: 
 Activarea GLF - ONG-uri resursă (CNPAC, FCPS, PC, CIDDC) şi 

elaborarea împreună cu partenerii francezi (SL) şi români (FONPC) a 
4 curricule şi 4 complete de materiale de curs (februarie 2008 GLF, 
aprilie 2008 Atelier la Chişinău, octombrie 2008 Vizită studiu şi 
documentare Paris, decembrie 2008 Atelier planificare Bucureşti); 

 Organizare proces de preselecţie a beneficiarilor de formare: 
elaborare anunţ; publicitate; 42 de dosare evaluate; 20 de dosare 
selectate; 

 Realizarea atelierelor de formare pentru 20 de ONG-uri: trinomi 
(echipe moldo-franco-româneşti) de formatori (septembrie – 
noiembrie 2008); 

 Publicare rezultate de la formare (DidacticaPro, septembrie – 
decembrie 2008); 

 Căutare de fonduri pentru coaching: 8000 USD de la Fundaţia 
SOROS (octombrie 2008) pentru continuare programului în 2009 



7 

Dezvoltarea capacităţilor organizaţiilor membre de 

a presta 5 servicii sociale la standardele de calitate 

cerute 

 Vizită (26 octombrie – 01 noiembrie 2008) 
documentare şi schimb de experienţă pentru 
partenerii din România (FONPC: 6 ONG-uri 
participante) şi Bulgaria (RC: 2 ONG-uri 
participante) şi ONG-uri locale (APSCF: 13 ONG-uri 
participante) la ONG-uri din Republica Moldova 
care realizează activităţi în domeniul incluziunii: 
 prezentare de activităţi (Centrul de Zi “Speranţa”, 

ONG “Deschidere”, ONG “Motivaţie”, ONG ASCHF 
Peresecina, FCPS Criuleni;  

 ateliere de dezbateri cu autorităţi publice locale şi 
societatea civilă (Criuleni, s.Peresecina, r-ul Orhei);  

 sensibilizare opinie publică (talk show “Bună seara”)  
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Dezvoltarea capacităţilor organizaţiilor membre de 

a presta 5 servicii sociale la standardele de calitate 

cerute (PO 2009) 

 Continuarea procesului de formare a 20 de ONG-uri membre (iulie 

2009): 

 Prezentare de bune practici; 

 Zile ale uşilor deschise; etc. 

 Vizită documentare şi schimb de experienţă în Bulgaria – domeniul 

“Integrarea tinerilor în societate”: ONG-urile participante: (Asociaţia 

“Prietenii Copiilor” or.Chişinău; Centrul juridic de protecţie a copiilor 

„Epitrop”, or. Călăraşi; Keystone Human Services International 

Moldova Association, or. Chişinău; Asociaţia “Mass media pentru 

copii”, or. Chişinău) (aprilie 2009); 

 Planificare proces de formare: proiect european (decembrie 2009) 
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Stimularea a cel puţin 30 de organizaţii membre să iniţieze la 

autorităţile centrale sau locale propuneri de schimbare sau 

implementare a unor politici sociale din domeniul protecţiei 

copilului 

 Elaborarea în baza domeniilor de interes 

strategic a tematicilor de advocacy 

(decembrie 2008); 

 Parteneriat în desfăşurarea Campaniei de 

comunicare “Observaţi-mă. Auziţi-mă. 

Ajutaţi-mă” (noiembrie 2008 – martie 2009); 
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Stimularea a cel puţin 30 de organizaţii membre să iniţieze la 

autorităţile centrale sau locale propuneri de schimbare sau  

implementare a unor politici sociale din domeniul protecţiei 

copilului (PO 2009) 

 Realizarea, în baza tematicilor stabilite a atelierelor 
regionale de advocacy (iunie 2009): 

 ONG-uri din Găgăuzia şi din Sudul Republicii 
Moldova; 

 ONG-uri din regiunea Transnistreană; 

 ONG-uri din Nordul Republicii Moldova; 

 ONG-uri din Centrul Republicii Moldova 

 Parteneriat în desfăşurarea Campaniei de 
comunicare “Observaţi-mă. Auziţi-mă. Ajutaţi-mă” 
(noiembrie 2008 – martie 2009); 
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Participare activă la toate procesele decizionale la nivel 

central care privesc protecţia copilului şi familiei 

 Elaborarea Raportului Complementar asupra 
implementării CDC (septembrie 2008): 

 Raportul APSCF (30 pag.; 3 limbi 
(ROM/RUS/ENG); 700/300/300 exemplare; 
accesibilitate pe web APSCF si NGO Group); 

 Raportul copiilor (CIDDC); 

 Prezentarea ambelor rapoarte la Comitetul ONU 
pentru Drepturile Copilului (octombrie 2008); 

 Prezentarea bunelor practici la Conferinţa 
Rregională din Bucureşti  4 - 5 iunie 2008 cu 
tematica :“Dreptul copilului şi egalitatea de şanse 
pentru accesul la educaţie” în Franţa, Bulgaria, 
Ungaria, Romania şi Slovenia. 
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Participare activă la toate procesele decizionale la 

nivel central care privesc protecţia copilului şi 

familiei 

 Pledoarie asupra organizării procesului de 
răspundere la întrebările lansate Guvenului de către 
Comitet: traducere în ROM; plasare pe web 
APSCF; întîlniri cu Ministrul PSFC şi Viceprim 
Ministru; (decembrie 2008); 

 Căutarea de fonduri pentru participare la 
prezentarea Raportului şi lansarea următorului 
proces de monitorizare a DC: NGO Group; 
Pestalozzi Children Fund (octombrie 2008); 

 Participare la diferite evenimente socio-politice de 
interes strategic al APSCF: lobarea calităţii de 
membru a CNPDC 
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Participare activă la toate procesele decizionale la 

nivel central care privesc protecţia copilului şi 

familiei (PO 2009) 

 Elaborarea conceptului de monitorizare a 

DC de către APSCF (februarie 2009); 

 Căutarea de fonduri pentru implementarea 

procesului de monitorizare a DC 

(septembrie 2009); 
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Lucrul în reţea 

 Nivel naţional: 

 4 Şedinţe ale Consiliului Coordonator  

 Comunicare cu membrii: activă şi via pagina web; 
acceptarea noilor membri (6 ONG-uri noi); oferirea 
informaţiilor despre membri (donatori, ONG-uri specializate 
în prestare de servicii, etc.); 

 Acţiuni comune: campanii (“Observaţi-mă. Auziţi-mă. Ajutaţi-
mă”); activităţi comune (pledoarie în favoarea incluziunii; 
eveniment comun de 1 iunie); etc.; 

 Vizibilitate: poster 

 Nivel internaţional: 

 Comunicare cu reţelele partenere: activităţi comune 
(PROCOPIL: APSCF, FONPC, RC, SL); evenimente 
regionale de advocacy (întîlniri / seminare / etc.); 

 Aderare la noi reţele (NGO Group): utilizarea resurselor web 
ale NGO Group; 
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Secretariat 

 3 persoane 

 Calitatea muncii 

 Managementul activităţilor 

 Planificare  

 Reprezentativitate 
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Finanţări 2008 

 Strategie formare + advocacy:  

Ministerul Afacerilor Externe al Republicii 

Franceze / Solidarite Laique / PROCOPIL – 

59983 euro; 

 Raportul complementar: UNICEF – 20590 

USD; Pestalozzi Children Fund - 1945 Euro; 

NGO Group - 561 Euro; 


