
ADUNAREA GENERALĂ 

APSCF 

CHIȘINĂU 

8-9 decembrie 2015  



Organigrama 
• Adunarea Generală = 89 membri (fluctuație în 

2015: 1 cerere de aderare și 1 cerere de 

excludere) 

• Președinte (mandatul expiră în 2015) 

• Consiliul de Coordonare = 11 membri 

(denumirile ONG-urilor) 

• Secretariat: Secretar General (Stela Vasluian), 

Ofițer de presă (Polina Cupcea), Contabil (Elena 

Babchina), Voluntar (Angela Robu) 



TREI PROIECTE 
• Consolidarea capacităților APSCF pentru un 

sistem puternic de protecție a copilului în RM – 
UNICEF – 02.2015 – 01.2017, 1.328.781 MDL, 
inclusiv 1.024.781 UNICEF și 304.000 APSCF 
(fonduri MAE România – CPI) 

• Voci unificate pentru copii (United Voices for 
Children) – BMZ – 06.2015 – 12.2017, 39.460 
Euro 

• Dinamizarea procesului de educație incluzivă în 
R. Moldova – GCE (implementat direct de CCF 
Moldova) – 01.2014 – 12.2015 



Consolidarea capacităților APSCF pentru 
un sistem puternic de protecție a 

copilului în RM – UNICEF 
• Dezvoltarea și aprobarea 

documentelor de funcționare internă a 
APSCF 

• Organizarea AG APSCF  

• Susținerea dezvoltării capacităților de 
advocacy ale APSCF 

• Dezvoltarea Planului Strategic 2015-
2020 

• Dezvoltarea Politicii de Protecție a 
Copilului pentru APSCF 

• Dezvoltarea Politicii de Protecție a 
Copilului pentru cel puțin 25 ONG 
membre  

• Analiza capacităților APSCF de 
implicare efectivă a copilului 

• Documente de ordine internă 

elaborate și aprobate – 

propuneri de îmbunătățire 

• 2 Adunări Generale ale APSCF 

organizate 

• Plan Strategic elaborat – în curs 

de aprobare  

•  Politica de Protecție a Copilului 

elaborată – în curs de aprobare  



Pentru cei care n-au participat   

  



Spiritele abia încep sa se aprindă 

 



 



Discuțiile încep a prinde formă  



Finalul încununează opera  



Monitorizarea și realizarea drepturilor 
copilului 

• Dezvoltarea și pilotarea Indexului de 
Protecție a Copilului în Republica Moldova 

• Coordonarea, elaborarea și prezentarea 
Raportului Alternativ la Convenția ONU cu 
privire la Drepturile Copilului 

• Dezvoltarea unui instrument de monitorizare 
pentru măsurarea progresului de 
implementare a Acordului de Asociere MD-
UE și a Agendei de Asociere 

• Participarea și raportarea către CNPDC a 
subiectelor de interes pentru protecția 
copilului 

• Organizarea unui dialog politic național între 
Guvern și societatea civilă pe segmentul de 
protecție a copilului 

• Indexul de Protecție a Copilului 
elaborat, prezentat, tradus în 
limba română 

• În proces de selectare a expertului 
pentru elaborarea Raportului 
Alternativ  

• Instrument de monitorizare a 
Acordului de Asociere UE-RM 
(cap. 27) elaborat 

• Participarea APSCF la ședințe de 
consultare organizate de MMPSF, 
inclusiv pentru Planul de Acțiuni 
pentru Strategia de Protecție a 
Copilului   



Susținerea implementării strategiei de 
protecție a copilului 2014-2020 

• Dezvoltarea și susținerea implementării unui 
plan de comunicare a mesajelor cheie 
preluate din Raportul de Evaluare a 
Reformei Sistemului rezidențial de îngrijire a 
Copilului 2006-2012 

 

• Contribuție la dezvoltarea Planului Național 
de Acțiuni pentru Strategia de Protecție a 
Copilului 2014-2020  

 

• Susținerea schimbului de experiență între 10 
raioane (5 cu practici puternice și alte 5 cu 
practici limitate de dezvoltare și finanțare a 
serviciilor sociale) 

• 5 cluburi de presă organizate 

• 45 articole scrise 

• 10 reportaje  

 

 

• Participarea APSCF la atelierul de 

lucru pentru consultarea PNA 

pentru Strategia 2014-2020 

• Prima tentativă eșuată din cauza 

alegerilor în Transnistria.  



Cluburile de presa – un instrument de 
advocacy la nivel local  

• 5 cluburi de presă organizate 

• 45 articole scrise 

• 10 reportaje  

 

 

• Participarea APSCF la atelierul de lucru pentru consultarea PNA pentru 

Strategia 2014-2020 

• Prima tentativă eșuată din cauza alegerilor în Transnistria.  



CHIȘINĂU – Casa de copii nu e 

acasă – DI până la capăt!  

 



BĂLȚI – Casa de copii nu e acasă – DI 

până la capăt! 

 



COSTEȘTI (Ialoveni) - Școala este 

pentru toți (EI) 

 



ORHEI – Educația incluzivă în 

grădinițe 

 



ȘTEFAN VODĂ – Participarea copiilor: un 

mod de a trăi democrația 



Dinamizarea procesului de Educaţie 

Incluzivă (Campania Globală pentru 

Educaţie, proiect implementat în parteneriat 

cu CCF Moldova) 



Obiective 

1. Participarea societăţii civile (GL) la dialogul public 
referitor la domeniul EFA 

2. Consolidarea capacităţii şi creşterea conştientizării 
organizaţiilor membre ale GL şi APSCF 

3. Iniţierea şi/sau participarea în procesul de evaluare şi 
analiză a tendinţelor în domeniul EFA 

4. Participarea la dialogul şi schimbul regional şi global 



Realizări 

• Membrii GL şi APSCF – membri ai grupurilor, consiliilor 
consultative în domeniul EI (regulamente consultate, 
plan de acţiuni, discutarea conceptelor) 

• Conferinţa EI – martie 2015 

• Gala EI – martie 2015  

• Săptămâna Globală pentru Acţiune – 2014 şi 2015 
(evenimente publice, conferinţe de presă, publicaţii şi 
evenimente follow-up) 



Realizări 2014-2015 
• Instruiri pentru GL şi pentru ONG – membre APSCF (9 

zile instruire, total cca 100 participanţi) 

• Campanie de sensibilizare (spot video, evenimente 
media, lansarea în cadrul Civic Fest) 

• Evaluarea implementării Programului EI 2011-2020  

• Atelierul de validare a rezultatelor şi de formulare a 
recomandărilor 

• Susţinerea ME pentru proiect per ansamblu (cercetarea, 
campania de sensibilizare, Gala, SGA) 

• Traducerea în limba română a Indexului Incluziunii 

• Seminarul cu Tony Booth (Indexul Incluziunii) 



Conferința și Gala EI  



Studiu Evaluarea modelelor EI – 2015 – în 
română și engleză (cu suportul SOIR) 



Saptămâna Globală pentru 

Acțiune - 2015 



Atelier 17-20 noiembrie 



Indexul Incluziunii – in română 



Provocări 

• Planul de acţiuni încă n-a fost aprobat 

• Şedinţele grupurilor sunt ad-hoc, neplanificate şi 
sporadice – impact nesemnificativ 

• Lipsa de timp pentru a dinamiza procesul de lucru în 
reţea 

• Schimbările politice care au afectat comunicarea cu 
APC, dar au şi afectat priorităţile în domeniul educaţiei 

• Lipsa de interes fin partea multor membri ai APSCF 
pentru consolidarea capacităţii şi pentru domeniul EI 



Planuri de viitor 

• Să iniţiem colaborarea cu comisia parlamentară de profil 

• Să identificăm şi să iniţiem colaborarea cu LEG (Local 
Education Group)  

• Prezentarea recomandărilor la ME (şi a altor iniţiative ale 
APSCF) 

• Solicitarea către ME de includere a APSCF ca membru 
al GL şi consiliilor consultative 

• Elaborarea şi aplicarea (cu succes) a următorului 
proiect!!! 



VOCI UNIFICATE PENTRU COPII 
O INIȚIATIVĂ 

 

 

Finanțată de Ministerul Federal și Cooperare 
Economică al Germaniei 

 

 

prin intermediul  

WorldVision Germania  

și Agroinvest Serbia 

 



Beneficiari 
• Albania 

• Armenia 

• Azerbaijan 

• Bosnia și Herțegovina 

• Bulgaria 

• Georgia 

• Kosovo 

• Moldova 

• România  

• Serbia  



SCOP 
• De a contribui la bunăstarea, protecția și drepturile 

copilului prin consolidarea societății civile 



OBIECTIVE 

• Consolidarea rețelelor naționale ChildPact 

prin  

– Resurse durabile 

– Creșterea capacităților 

– Abordare bazată pe evidență a dezbaterilor 

politice  



Activități planificate – rezultate așteptate  

• Standarde minime 
operaționale și de finanțare 
pentru coalițiile naționale  

• Programe de formare și 
coaching pentru 
impmenentarea Manualului de 
Guvernanță 

• Strategii de obținere a 
fondurilor locale pentru coaliții  

• În curs de elaborare 

 

 

 

• În curs de elaborare 

 

 

• În curs de selectare a 
consultantului CeleBiz 



Rezultate așteptate  

• Dezvoltarea capacităților de 
lucru cu mass-media 

• Crearea materialelor de 
vizibilitate și comunicare  

• Dezvoltarea parteneriatelor 
durabile cu mediul de afaceri și 
cel al celebrităților 

• On-line traininguri, webinar în 
curs de desfășurare 

• On-line traininguri, webinar în 
curs de desfășurare 

• În curs de selectare a 
consultantului CeleBiz 



Activități planificate – rezultate așteptate  

• Indexul de Protecție a Copilului  

 

• Discuții regionale pe marginea 
Indexului – realizări, provocări  

 

 

• Lansarea Indexului de 
Protecție a Copilului 

• Indexul a fost tradus în limba 
română și curând va fi publicat 

• De fiecare dată, cu orice 
ocazie, IPC este adus în vizor 
și discutat la nivel național și 
regional  

 

• La publicarea versiunii române 
a IPC va fi organizat un 
eveniment de lansare 



Activități planificate – rezultate așteptate  

• Reprezentanță politică și 
diplomatică  

 

 

 

• Contribuții la dialog și politici  

 

 

• Schimb de bune practici  

• Participarea secretariatului 
ChildPact la evenimentul de la 
Bruxelles (HRD preparatory 
meeting) 

• Contribuția APSCF prezentată 
prin intermediul secretariatului 
ChildPact cu privire la situația 
de la Orhei  

• Schimb de bune practici 
permanente prin email, skype, 
facebook cu cele 9 țări 
partenere  



Donator/ Proiect 

Sold la 

01.01.2015 Intrari              2015 Cheltuieli 2015 Sold la 30.11.2015 

          

UN Women         

Proiectul: “Sporirea abilitării economice a femeilor din 

localitățile de pe ambele maluri ale râului Nistru în 

Republica Moldova” 0 MDL 146 606 MDL 146 606 MDL 0 MDL 

          

Fundatia World Vision România         

Proiectul: Împreună pentru Copii: Coaliții de ONG-uri 

mai puternice în regiunea Mării Negre”  3 800 MDL 51 078 MDL 54 878 MDL 0 MDL 

          

BMZ Germania         

Proiectul: ”United Voices for Children” 0 MDL 283 839 MDL 151 677 MDL 132 162 MDL 

          

UNICEF Moldova         

Proiectul: ”Strengthening the capacity of the NGO 

Alliance for a strong Child protection system in the 

Republic of Moldova” 0 MDL 640 398 MDL 422 598 MDL 217 800 MDL 

          

Total 3 800 MDL 1 121 921 MDL 775 759 MDL 349 962 MDL 




