APSCF
11 ani de activitate și experiență
valoroasă
Adunarea Generală anual 2013

Membrii APSCF: o simplă listă cu nume
și adrese sau fiecare cu un rol anume
 Peste 100 de ONGuri membre vs. Nr celor prezenți la AG
anuală
 Angajamente ferme și foarte importante relative protecției
copilului, promovării și apărării drepturilor copilului
 (+) Dezinstituționalizarea. Educația incluzivă. Copiii cu nevoi
speciale. Copii migranților. (servicii, suport tehnic, pledoarie, etc.)
 (-) Apelul despre susținerea proiectului Mecanismului regional de
cooperare pentru protecția copilului pentru care au votat doar 5
ONGuri din RM

 Platformă de comunicare și schimb de informații care încă nu
este utilizată la capacitate deplină

Managementul rețelei
 Consiliul de coordonare
 Cît de mare sau mică ar trebui să fie entitatea de coordonare, avînd în
vedere și numărul mic de ONGuri care real se regăsesc ca și membri ai
APSCF.
 A sosit oare momentul cînd CC APSCF este, de fapt, compus din toți
membrii APSCF?

 Secretariatul
 Este real să vorbim despre un Secretariat susținut și din taxele de
membru al APSCF?

 Președintele APSCF

Activități în 2013
 Capitalizarea PROCOPIL
 Web-inar, atelier la Chișinău, interviuri aprofundate, etc.
 Instrument/ repere: parteneriate societate civilă – autorități publice locale; formare continuă;
management transnațional al proiectului, etc. (de curînd va fi disponibil pe pagina web APSCF
și SL)

 Parteneriate transfrontaliere// plus oportunități 2014 (vedeți pe
www.fondromania.org )
 Educație incluzivă pe axa Cahul – București
 Audierea legală a copiilor pe axa RM - ROM
 Susținerea Ambasadei Franței

 Extinderea APSCF spre est (regiunea Transnistreană)
 Oferim platforma creată și pentru dezvoltarea altor inițiative, pornind de la
misiunea APSCF de a dezvolta capacitățile ONGurilor membre
 Susținerea UNWOMEN

Activități în 2013 (exemple)
 Legea 140 din 14.06.2013
 Platformă de consultare, comunicare și expertiză
 Gradul de satisfacție?!

 Instrucțiunile privind mecanismul intersectorial de cooperare
pentru asistenţa şi monitorizarea copiilor victime şi potenţiale
victime ale abuzului, neglijării, exploatării, traficului
 Pledoarie – voce unică sau cel puțin spusă și

auzită

 Proiectul Strategiei Naționale pentru Protecția Familiei și
Copilului
 Pledoarie pentru dezinstituționalizare – Campania Regionala
Opening Doors for Europe s Children

ChildPactCoaliție de rețele naționale (peste
500 ONG, care se preocupă de mai mult de
500 000 de copii)
• Mecanismul Regional de cooperare pentru
protecția copilului
• Indexul pentru protecția copilului

Acordul de asociere RM-UE
(1) dezvoltarea relaţiilor politice și economice RM-UE,
(2) promovarea reformelor în drepturile omului și protecția sociala,
inclusiv
Articolul 138
favorizează cooperarea pentru „prevenirea și combaterea tuturor
formelor de exploatare (inclusiv munca infantilă), abuz, neglijență și
violență împotriva copiilor, dezvoltarea și întărirea directivelor legale
si instituționale, precum și campanii de conștientizare în domeniul
protecției copilului”.
„schimbul de informații și de bune practici în ceea ce privește
combaterea sărăciei infantile, politici sociale vizând bunăstarea
copiilor și promovarea și facilitarea accesului copiilor la educație.”

Provocări 2014
 Documente de politici
 Calitate mai bună,
 Analiză cost-eficiență

 Urmăriți http://particip.gov.md
 Planul de acțiuni al Strategiei Naționale privind Protecția
familiei și copilului
 Raportul alternativ la CDC etc. etc. etc.

Provocări 2014
 Dezvoltare de capacități pentru ONGurile membre


Proiect susținut de MAE al României, prin intermediul World Vision (în
cadrul ChildPact)

 Testarea Indexului pentru protecția copilului


Solicitări depuse cu asistența Secretariatului ChildPact

 Pledoarie
 pentru dezinstituționalizarea copiilor


Sprijinul autorităților în implementarea Convenției ONU cu privire la
drepturile copilului și alocarea resurselor necesare pentru susținerea familiei,
dezvoltarea serviciilor și consolidarea capacităților resurselor umane din
sistemul de protecție a copilului

 pentru susținerea educației incluzive


Inițiativă negociată cu partenerii de la Campania arabă pentru educație

Mulțumiri
 În primul rînd colegilor mei de la AVE Copiii pe care i-am
privat de prezență, uneori în defavoarea lor
 Celei mai bune Secretare de la APSCF – Natalia
Sicinschi, pentru reacție rapidă și pentru capacitatea de
a găsi răspunsuri la orice întrebare
 Membrilor CC APSCF pentru implicare
 Tuturor membrilor APSCF pentru că există și lucrează
pentru copii
 Partenerilor interni și externi, din societatea civilă și din
administrația publică, mediu academic, etc. – pentru
tenacitate și pentru angajamentele asumate

Ce urmează mâine?
 În primul rînd MUNCĂ, MULTĂ muncă
 Indiferent de deciziile de la alegerile din acest
an, am să sprijin foarte activ APSCF din două
perspective:
 Transferul de competențe (proiecte, relații,
angajamente, etc.)
 Suportul tehnic în calitate de Consultant UNICEF

