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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  dec iz ie ,  a  mecanismelor  ș i  prac�c i lor  de 
implementare, asigurând respectarea și protecția reală a 
copilului și familiei.

▪ promovăm crearea de poli�ci publice 

funcționale, care asigură respectarea și 

protecția drepturilor copilului și familiei, și 

contribuim la luarea deciziilor privind 

modificarea legis laț iei  în domeniul 

protecției sociale;

▪ contribuim la creșterea capacității 

organizaționale a membrilor cu resurse de 

exper�ză și informații, ateliere de formare 

profesională, schimb de experiențe etc.;

▪ facilităm dialogul între cei implicați în 

protecția socială a copilului și familiei 

(organizații ale societății civile, autorități 

publice centrale și locale, donatori etc.);

▪ monitorizăm implementarea drepturilor 

copilului în țara noastră, având drept model 

Convenția ONU cu privire la Drepturile 

Copilului, și raportăm progresele făcute.
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MEMBRII APSCF
Membrii APSCF sunt 66 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 2018, a fost retrasă, conform statutului APSCF, calitatea de 
membru a 20 organizații. Mo�vele acestei decizii au fost încetarea 
ac�vității organizațiilor datorită lipsei resurselor umane și financiare, 
lichidarea organizațiilor sau nerespectarea prevederilor Statutului 
APSCF. Familiei APSCF li s-au alăturat în 2018 alte trei organizații: AO 
„Părinți de gemeni”, AO „Viitorul” și AO „Forța Susținerii”, as�el încât 
în prezent APSCF are 66 de membri.

este grupul de lucru des�nat abordării subiectelor din domeniul educațional. 
Grupul 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.

MEMBRII APSCF

CĂUȘENI

BASARABEASCA

BĂLȚI

BRICENI

CHIȘINĂU

ȘTEFAN VODĂ

UTA
GĂGĂUZIA

HÎNCEȘTI
IALOVENI

ORHEI

SÂNGEREI

TARACLIA

TELENEȘTI

REZINA

SOROCA

REG.TRANSNISTREANĂ

LEOVA

UNGHENI

STRĂȘENI

CRIULENI

DROCHIA

CAHUL

CANTEMIR

CĂLĂRAȘI

EDINEȚ

FĂLEȘTI

CIMIȘLIA

OCNIȚA

DONDUȘENI

RÎȘCANI FLOREȘTI

GLODENI
SOLDĂNEȘTI

NISPORENI

VULCĂNEȘTI

ANENII NOI

DUBĂSARI

26

1

2

1

1

4

1

3
2

2

2
2

2

1

1

21

1

1

5

1

2

2

A C O P E R I R E A  G E O G R A F I C Ă  A 
ORGANIZAȚIILOR MEMBRE APSCF

raioane în care alianța are cel puțin 1 membru

GRUPUL EFA
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CONSILIUL COORDONATOR (CC) al APSCF este organul permanent 
de conducere al alianței. În componența acestuia intră organizații 
membre, care trasează direcțiile strategice de ac�vitate ale APSCF 
pentru a asigura dezvoltarea, implementarea programelor și 
îndeplinirea misiunii rețelei. CC APSCF se întrunește trimestrial și ia 
decizii care sunt ulterior implementate de către Secretariat.

În cadrul adunării generale a membrilor APSCF din decembrie 2018 a 
fost aleasă o nouă componență a CC, cu un mandat de 2 ani: AO „CCF 
Moldova - Copil, Comunitate, Familie”, AO Asociația pentru abilitarea 
copilului și familiei „Ave Copiii”, AO „Centrul Național de Prevenire a 
Abuzului față de Copii” (CNPAC), Ins�tuția Religioasă Misiunea 
Socială „Diaconia” a Mitropoliei Basarabiei, „Centrul de Informare și 
Documentare privind Drepturile Copilului din Moldova” (CIDDC), AO 
„Concordia. Proiecte sociale”, AO Centrul Internațional pentru 
Protecția și Promovarea Drepturilor Femeii „La Strada”. Cu aceeași 
ocazie, Cornelia Cincilei, director execu�v al AO Programul 
Educațional „Pas cu Pas" (PEPP), a fost aleasă în calitate de Cenzor al 
APSCF.

CONSILIUL COORDONATOR
& SECRETARIATUL
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Liliana Rotaru - Președinte Mariana Ianachevici  - Membru CC

Stela Vasluian  - Membru CC

Daniela Sîmboteanu  - Membru CC

Ludmila Malcoci  - Membru CC Dumitru Dîrul  - Membru CC Victoria Secu  - Membru CC

Ana Levinte  - Membru CC Iosif Moldovanu  - Membru CC



Organul execu�v al APSCF este SECRETARIATUL, în al cărui 
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 (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.

Secretariatul APSCF monitorizează poli�cile guvernamentale și 
parlamentare prin analiza ordinii de zi a ședințelor de Guvern și 
ședințelor Comisiilor Parlamentare. De asemenea, sunt monitorizate 
paginile web ale ministerelor de resort, Cancelariei de Stat și pagina 
par�cip.gov.md. 

În 2018 secretariatul a coordonat elaborarea unui nou concept 
pentru pagina web a alianței, cu versiune în limba engleză, care a fost 
implementat ulterior pentru a crește accesibi l itatea și 
interac�vitatea prezenței APSCF în mediul online. Aceste modificări 
au contribuit la sporirea vizibilității rețelei inclusiv pentru partenerii 
internaționali.
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PROIECTE

DINAMIZAREA PROCESULUI DE EDUCAȚIE 
INCLUZIVĂ ÎN REPUBLICA MOLDOVA (2016-2018)
implementat cu suportul financiar al Global Campaign for Educa�on, 
prin intermediul Arab Campaign for Educa�on for All. Proiectul  
promovează un dialog poli�c construc�v la nivel național și sporirea 
responsabilității autorităților față de cetățeni în vederea garantării 
accesului la educație echitabilă, incluzivă și de calitate.

EVALUAREA EFICIENȚEI ȘI EFICACITĂȚII DIRECȚIEI 
MUNICIPALE PENTRU PROTECȚIA COPILULUI 
CHIȘINĂU (2018-2019)
implementat în cooperare cu Primăria Municipiului Chișinău și în 
parteneriat cu UNICEF Moldova. Obiec�vele proiectului constau în: 
oferirea asistenței tehnice Primăriei municipiului Chișinău în 
domeniul protecției copilului; elaborarea și validarea par�cipa�vă a 
unui raport de evaluare a eficienței și eficacității Direcției Municipale 
pentru Protecția Drepturilor Copilului Chișinău; elaborarea unei foi 
de parcurs pentru consolidarea sistemului de protecție a copilului în 
Chișinău.

SERVICI I  SOCIALE MAI  BUNE PRINTR-UN 
PARTENERIAT DINTRE SOCIETATEA CIVILĂ ȘI 
GUVERN (2018-2020)
finanțat de Uniunea Europeană prin Fundația Soros Moldova, cu 
Keystone Moldova și Alianța Orgnizațiilor pentru Persoane cu 
Dizabilități (AOPD) ca parteneri de implementare. Proiectul își 
propune să împuternicească actorii societății civile locale și 
autoritățile publice pentru promovarea și implementarea unor 
soluții inovatoare care vizează promovarea incluziunii sociale a 
persoanelor cu dizabilități mintale și a copiilor din grupuri 
vulnerabile.

Pentru a asigura financiar implementarea ac�vităților din planul strategic al 

APSCF pentru 2016-2020, secretariatul APSCF a elaborat și prezentat în acest 

an 7 propuneri de proiect.

SUSTENABILITATE
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AVIZE ȘI RECOMANDĂRI LA DOCUMENTE DE 
POLITICI

Împreună cu coaliția națională Viața fără Violență în Familie și 
Pla�orma Egalității de Gen, APSCF a elaborat recomandări cu privire 
la proiectul hotărârii Parlamentului privind aprobarea Planului 
național de acțiuni în domeniul drepturilor omului 2018-2022 
(PNADO III). Recomandările au menționat includerea în PNADO III a 
prevederii stopării defini�ve, nu doar graduale, a ins�tuționalizării 
copiilor cu vârsta de 0-3 ani și reducerea numărului de copii aflați în 
îngrijire rezidențială.

APSCF a elaborat și transmis opinia și recomandările alianței la 
Proiectul de Lege cu privire la organizațiile necomerciale, 
exprimându-și dezacordul față de redacția propusă pentru acest 
proiect de lege. As�el, s-ar putea crea posibilități de finanțare 
indirectă a unui candidat electoral dintr-o sursă interzisă de 
prevederile Legii 294 și Codului Electoral.

APSCF a avizat Instrucțiunea de aplicare în educația �mpurie a 
metodologiei de evaluare a dezvoltării copilului. 

În cadrul Săptămânii Globale de Acțiune pentru Educație 2018, 
APSCF a prezentat documentul de poziție „Promovarea educației 
incluzive în Republica Moldova: obiec�ve clare, angajamente 
puternice, poli�ci responsabile”. Documentul conține recomandări 
făcute către autorități pentru a asigura dreptul la educație de 
calitate a copiilor și �nerilor în condiții de egalitate (ODD 4) în 
cadrul ins�tuțiilor de învățământ.

La 24 mai, APSCF a par�cipat la o ședință cu experții EU-RM Human 
Rights Dialogue organizată de Delegația Europeană în Republica 
Moldova. În cadrul ședinței, APSCF a prezentat recomandările 
pentru domeniul protecției copilului și familiei, mai exact: 
necesitatea finalizării  reformei de dezins�tuționalizare; 

APSCF promovează și contribuie la realizarea de 
poli�ci publice adecvate și funcționale în domeniul 
protecției copilului și familiei

OBIECTIV STRATEGIC 1

INIȚIATIVE NOI ȘI DOCUMENTE DE POLITICI 
EXPEDIATE SPRE CONSULTARE MEMBRILOR APSCF 
ȘI MEMBRILOR GRUPULUI EFA
Documentele transmise prin e-mail, cu �tlu de informare, 
membrilor APSCF și membrilor Grupului EFA, au făcut referire la: 
educația �mpurie, planul-cadru pentru învățământul profesional 
tehnic dual, metodologia de finanțare a învățământului superior 
public, metodologia de evaluare a dezvoltării copilului, modificarea 
legii bugetului asigurărilor sociale de stat, validarea educației 
formale și nonformale, organizarea și funcționarea serviciului social 
Centrul de zi pentru îngrijirea copiilor cu vârsta de 4 luni - 3 ani, 
procedura de repatriere a copiilor și adulților-vic�me ale traficului de 
ființe umane, a persoanelor aflate în situație de dificultate, precum și 
a copiilor neînsoțiți, stabilirea și plata îndemnizației pentru copii.

De asemenea, secretariatul APSCF a informat membrii APSCF despre 
oportunități de finanțare, evenimente, anunțuri privind 
oportunități de contractare consultanță pentru experți etc.
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îmbunătățirea sistemului de colectare a datelor prin crearea unui 
sistem centralizat pentru toate domeniile Convenției ONU privind 
Drepturile Copilului, și ins�tuirea unui proces de bugetare orientat 
spre copil; furnizarea unor misiuni clare sectoarelor și agențiilor 
relevante, care să conțină indicatori specifici și un sistem de urmărire 
a informației; ex�nderea serviciilor alterna�ve de îngrijire și 
asigurarea disponibilității acestora în toate regiunile țării; 
consolidarea capacităților ONG-urilor.

APSCF a elaborat recomandări pentru proiectul noului Regulament 
de ac�vitate al Direcției Municipale Pentru Protecția Drepturilor 
Copilului (DMPDC), recomandări discutate de către membrii CC 
APSCF cu reprezentanții DMPDC.

APSCF a prezentat recomandările privind importanța dreptului la 
opinie și par�cipare a copiilor în procese decizionale, ac�vități 
publice etc., în contextul organizării ședinței plenare din 1 noiembrie 
și audierii în Parlament a Avocatului Poporului pentru drepturile 
copilului privind par�ciparea copiilor în acțiuni publice.

8

recomandări cu privire 
la proiectul hotărârii 

Parlamentului privind 
aprobarea Planului 

național de acțiuni în 
domeniul drepturilor 

omului 2018-2022 
(PNADO III)

recomandări pentru 
instrucțiunea de 

aplicare în educația 
�mpurie a 

metodologiei de 
evaluare a dezvoltării 

copilului

recomandările privind 
domeniul protecției 
copilului și familiei 
adresate experților 

EU-RM Human 
Rights Dialogue

recomandările privind 
importanța dreptului 
la opinie și par�cipare 
a copiilor în procese 

decizionale

recomandări la 
Proiectul de Lege cu 

privire la organizațiile 
necomerciale

recomandări 
pentru a asigura 

dreptul la educație de 
calitate a copiilor și 

�nerilor în condiții de 
egalitate (ODD 4)

recomandări 
pentru proiectul 

noului Regulament de 
ac�vitate al Direcției 

Municipale Pentru 
Protecția Drepturilor 
Copilului (DMPDC)

P
O

LI
TI

C
I P

U
B

LI
C

E



EVENIMENTE NAȚIONALE ȘI INTERNAȚIONALE, LA 
CARE APSCF A PARTICIPAT ȘI  PREZENTAT 
INTERVENȚII
În perioada 1-3 mai, reprezentantele APSCF Liliana Rotaru - 
președinte, Mariana Ianachevici - membru CC, și Carolina Buzdugan - 
secretar general, au par�cipat la conferința internațională 
„Financing Educa�on 2030: revisi�ng the role of civil society in the  
region of Middle East & East Europe”. Conferința a fost organizată în 
Beirut, Liban, de Arab Campaign for Educa�on for All, și a avut ca scop 
consolidarea eforturilor societății civile din regiune în direcția unei 
strategii regionale care să asigure resurse suficiente de finanțare 
pentru realizarea obiec�velor Agendei 2030, în par�cular a ODD 4 – 
educație de calitate. Liliana Rotaru a vorbit despre experiența 
Moldovei în finanțarea educației, subliniind în special aspectele 
legate de finanțarea și implementarea educației incluzive la noi în 
țară.

La 18 septembrie, experiența de mai bine de 15 ani a APSCF, cele mai 
mari succese dar și provocările din toți aceș� ani, a fost prezentată 
membrilor �nerei pla�orme Conven�on Droits d'Enfants (CDE) 
Maroc de către 2 membri ai CC APSCF - Asociația pentru Abilitarea 
Copilului și Familiei „AVE Copiii", reprezentată de Mariana 
Ianachevici și Filiala din Moldova a Asociației „Amici dei Bambini", 
reprezentată de Stela Vasluian. Chiar dacă provine dintr-o țară de 
două ori mai mică decât orașul gazdă al evenimentului – Casablanca, 
experiența APSCF a fost una valoroasă și apreciată de reprezentanții 
CDE, care sunt la început de drum în ges�onarea unei rețele și, mai 
ales, de elaborare a unui document atât de important precum 
Raportul Alterna�v privind respectarea drepturilor copiilor.

În 21 septembrie,  președinta APSCF Liliana Rotaru, secretarul 
general Carolina Buzdugan și membrii CC APSCF, Ludmila Malcoci și 
Daniela Sîmboteanu, au avut o întrevedere cu ES Peter Michalko, 

Ambasadorul Delegației Uniunii Europene. În cadrul întâlnirii, s-au 
discutat prioritațile din domeniul protecției sociale a familiei și 
copilului și modalitațile de colaborare eficientă dintre APSCF și 
Delegația UE la Chișinău, cu scopul de a contribui la dezvoltarea 
domeniului, elaborarea poli�cilor publice și monitorizarea lor și, nu 
în ul�mul rând, la bunăstarea copiilor și familiilor lor.

MEMORANDUMUL DE ÎNȚELEGERE CU CONSILIUL 
MUNICIPAL CHIȘINĂU ȘI UNICEF MOLDOVA
În 3 august, APSCF a semnat un Memorandum de Înțelegere cu 
UNICEF Moldova și Consiliul Municipal Chișinău, în vederea 
consolidării sistemului de protecție a copilului din municipiu. Acesta 
prevede oferirea de asistență tehnică Primăriei municipiului Chișinău 
în domeniul protecției copilului, elaborarea și validarea par�cipa�vă 
a unui raport de evaluare a eficienței și eficacității Direcției
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implementarea „Planului de Dezvoltare a Sectorului Educațional”. La 
ședințele grupului au fost discutate aspecte ce țin de desfășurarea 
procesului de evaluare a sectorului educațional din Republica 
Moldova.

În cadrul Forumului ONG, care a avut loc la 27 aprilie, APSCF a fost 
ales membru al comitetului de conducere al Consiliului Național al 
ONG-urilor din Republica Moldova, pla�ormă preocupată de 
ac�vitatea organizațiilor societății civile, legislația din domeniu, 
strategia de dezvoltare a societății civile etc.

Pe parcursul anului 2018, APSCF a par�cipat la 2 ședințe ale 
Consiliului Național pentru Protecția Drepturilor Copilului (CNPDC) 
și 3 ședințe al grupului tehnic al CNPDC, în cadrul cărora au fost 
discutate: realizările, provocările și planurile din domeniul protecției 
drepturilor copiilor pe parcursul ul�milor doi ani; proiectul planului

Municipale pentru Protecția Copilului Chișinău (DMPDC), și 
elaborarea unei foi de parcurs pentru consolidarea sistemului de 
protecție a copilului din Chișinău.

Pentru a evalua eficiența și eficacitatea DMPDC au fost contractați un 
expert care să ofere asistență tehnică Primăriei Municipiului Chișinău 
în domeniul protecției copilului și doi experți care să realizeze 
evaluarea DMPDC și să elaboreze foaia de parcurs. Colectarea 
datelor în teren a avut loc în perioada 26 noiembrie - 7 decembrie, iar 
informația culeasă reflectă ac�vitatea DMPDC din perioada 2015-
2017 (și par�al 2018). Pentru a asigura validitatea și credibilitatea 
analizei, datele au fost abordate printr-un mix de metode can�tave și 
calita�ve. Evaluarea a fost una par�cipa�vă: 159 persoane 
intervievate și consultate, 27 interviuri, 10 focus grupuri, vizite la 3 
suburbii ale Chișinăului (Sîngera, Bubuieci, Ciorescu), vizite la 3 
servicii pentru copii (CCCT „Satelit", Centrul de zi „Atenție", 
CMPRCVF), o anchetă de iden�ficare a nivelului de dezvoltare al 
DMPDC (158 respondenți).

Raportul de evaluare pentru îmbunătățirea eficienței și eficacității 
DMPDC și foaia de parcurs vor fi elaborate, defini�vate și prezentate 
părților interesate la începutul anului 2019.

ADERAREA LA NOI GRUPURI ȘI PLATFORME
În 2018, APSCF a obținut calitatea de membru Child Rights Connect 
(CRC). Smiljana Frick, consultantă pentru drepturile copilului la 
Centrul de Informare și Documentare privind Drepturile Copilului 
(CIDDC), a fost aleasă în calitate de membru al consiliului 
coordonator Child Rights Connect și reprezintă APSCF în rețeaua CRC.

APSCF a fost inclusă de către Ministerul Educației, Culturii și 
Cercetării în Grupul local de țară în domeniul educației pentru 
consultarea și validarea aspectelor ce țin de elaborarea și 
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omului la noi în țară. Acțiunile #DGD2018 au con�nuat în săptămâna 
24-30 septembrie cu o campanie de sensibilizare a opiniei publice 
desfășurată online pe canalele APSCF și ale partenerilor săi. Mesajele 
campaniei au fost rezultatul unui proces par�cipa�v în cadrul căruia 
au fost implicați copiii și reprezentanții organizațiilor membre APSCF, 
promovând protecția și împuternicirea copiilor care acționează ca 
apărători ai drepturilor omului.

Între 23-27 aprilie, APSCF a organizat Săptămâna Globală de Acțiune 
pentru Educație 2018 (GAWE), având ca scop responsabilizarea 
guvernului și a societății civile pentru îndeplinirea ODD 4 - educație 
de calitate. GAWE este un eveniment care se organizează simultan în 
fiecare an în 100 de țări din toată lumea și care a promovat, în 2018, 
importanța finanțării domeniului educației, încurajarea implicării și 
par�cipării civice și apelul către autorități de a-și ține promisiunile 
privind implementarea Agendei 2030 și îndeplinirea ODD 4.

național de implementare a Strategiei intersectoriale de dezvoltare a 
abilităților și competențelor parentale pentru anii 2016-2022; 
propunerile de poli�ci publice privind ex�nderea și diversificarea 
serviciilor de îngrijire de �p familial pentru copiii cu vârsta 0-3 ani și 
copiii cu dizabilități; proiectul foii de parcurs privind asigurarea 
securității în perimetrul ins�tuțiilor de învățământ, posibilitățile de 
monitorizare a situației privind prevenirea și iden�ficarea cazurilor 
de abuz, neglijență sau violență asupra copiilor în ins�tuțiile de 
învățământ; protecția copiilor străzii; acțiunile implementate de 
către Guvernul Republicii Moldova în perioada 2016-2018 în vederea 
realizării Convenției pentru Drepturile Copilului și Observațiile finale 
ale Comitetului pentru Drepturile Copilului a ONU din anul 2017.

APSCF a par�cipat la 4 ședințe Consiliului Național pentru 
Par�cipare (CNP), în cadrul cărora au fost discutate proiectul de 
viziune strategică  CNP pentru anul 2018 și a planului de acțiuni CNP; 
planificarea ședințelor CNP cu reprezentanții ministerelor referitor la 
prioritățile strategice; poziția CNP privind Consiliul pentru Drepturile 
Omului etc.

CAMPANII NAȚIONALE ÎN MEDIUL ONLINE
În contextul celebrării a 20 de ani de la adoptarea Declarației ONU 
privind apărătorii drepturilor omului și 70 de ani de la adoptarea 
Declarației Universale privind Drepturile Omului, și la iniția�va Child 
Rights Connect, a avut loc Ziua Discuțiilor Generale #DGD2018. În 
Moldova, #DGD2018 a fost promovată de către APSCF sub sloganul 
„Copiii - apărători ai drepturilor omului” cu organizarea unor 
ac�vități care au inclus desfășurarea a două ateliere de lucru cu 25 de 
copii beneficiari sau voluntari ai organizațiilor membre APSCF, în 
cadrul cărora aceș�a au formulat recomandări privind respectarea 
drepturilor copiilor, recomandări incluse în raportul despre protecția 
și împuternicirea copiilor ce acționează ca apărători ai drepturilor 
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În �mpul campaniei, echipa APSCF a organizat următoarele acțiuni:

Ÿ elaborarea, prezentarea și promovarea documentului de poziție 
„Promovarea educației incluzive în Republica Moldova: obiec�ve 
clare, angajamente puternice, poli�ci responsabile”;

Ÿ plasarea pe agenda publică a subiectelor educaționale, prin 
lansarea unui spot video privind ODD 4, organizarea unor întâlniri 
cu media (o conferință de presă, apariții TV/radio) și a unei 
campanii de promovare pe social media;

Ÿ sesiunea de informare a studenților Universității Pedagogice de 
Stat „Ion Creangă" privind domeniul educației incluzive;

Ÿ organizarea mesei rotunde „Finanțarea în educație: priorități, 
necesități, realitate”, în cadrul căreia s-a discutat despre 
finanțarea în educație, procesul de alocare a resurselor în 
Republica Moldova, finanțarea educației incluzive, provocările și 
bunele prac�ci ale parteneriatului educațional.

PUBLICAȚII
Documentul de poziție „Promovarea educației incluzive în 
Republica Moldova: obiec�ve clare, angajamente puternice, 
poli�ci responsabile” conține un șir de recomandări pentru 
a�ngerea obiec�velor stabilite în Planul de acțiuni privind 
implementarea programului național de incluziune socială a 
persoanelor cu dizabilități pentru anii 2017-2022 care vizează 
asigurarea dreptului la educație de calitate a copiilor și �nerilor cu 
diferite �puri de dizabilități în ins�tuțiile de învățământ, în condiții de 
egalitate cu ceilalți.

Materialul „Promovarea și implementarea educației incluzive în 
Republica Moldova” punctează pașii cei mai importanți făcuți de 
țara noastră în procesul de implementare a educației incluzive.

PRODUSE MEDIA
APSCF a elaborat, în colaborare cu Centrului Media pentru Tineri, un 
spot video care promovează importanța stabilirii unui parteneriat 
viabil între mediul familial și cel școlar. Parteneriatul educațional 
are un impact important asupra dezvoltării personale a copilului și 
integrării eficiente a acestuia în comunitate. Spotul a fost realizat în 
cadrul proiectului „Dinamizarea Procesului de Educație Incluzivă în 
Republica Moldova”.
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apartenenței la rețea au fost evaluate în 2018 pe baza unui 
ches�onar. În urma răspunsurilor a reieșit că membrii APSCF sunt 
sa�sfăcuți de apartenența la alianță – nu a fost  recepționat nici un 
răspuns deprecia�v din categoria deloc/puțin sa�sfăcuți. Sunt 
apreciate în special ocaziile de a împărtăși experiențe și bune 
prac�ci, de a consolida capacitatea organizațională, accesul la 
informație și acțiunile de influențare a poli�cilor publice.

Cu toate acestea, membrii APSCF se consideră insuficient de implicați 
în ac�vitățile și procesul decizional al alianței, din considerentul 
personalului suprasolicitat sau ac�vității scăzute a organizației. 
Eforturile APSCF de influențare a poli�cilor publice sunt percepute ca 
sa�sfăcătoare, cu loc de îmbunătățire prin mai multe luări de poziție 
și o comunicare mai per�nentă a acestora. Pe de altă parte, 
secretariatul APSCF oferă suficiente informații u�le și foarte u�le 
membrilor. Domeniile în care membrii alianței au nevoie de suport 
sunt: strângere de fonduri, creșterea capacității și management 
organizațional, management de proiect, poli�ci publice și ac�vități 
de advocacy.

SERVICI I  SOCIALE MAI  BUNE PRINTR-UN 
PARTENERIAT DINTRE SOCIETATEA CIVILĂ ȘI 
GUVERN
Proiectul este finanțat de Uniunea Europeană prin Fundația Soros 
Moldova, și implementat în perioada 2018-2020 de Keystone 
Moldova, AODP și APSCF. Proiectul prevede consolidarea 
capacităților a 60 de ONG-uri ac�ve în domeniul social, inclusiv 
membrii ai alianței, pentru dezvoltarea și implementarea serviciilor 
sociale inovatoare, bazate pe nevoile individuale ale persoanelor cu 
dizabilități mintale și ale copiilor vulnerabili (inclusiv prin oferirea 
granturilor). În 2018 au avut loc 2 call-uri de granturi în cadrul cărora 
membrii APSCF, dar și organizații non-membre, au avut 
oportunitatea de a aplica pentru finanțare.

EVALUAREA NECESITĂȚILOR ȘI NIVELULUI DE 
SATISFACȚIE A MEMBRILOR APSCF
Necesitățile membrilor APSCF și nivelul de sa�sfacție al 

APSCF contribuie la creșterea capacități i 
organizațiilor membre de a aborda problema�ca 
protecției copilului și familiei
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schimburi de experiență

training pe teme specifice domeniului 
protecției copilului și familiei & creșterii 
capacității organizaționale

transmitere informații 
u�le & vizite de lucru



ADUNAREA GENERALĂ A MEMBRILOR APSCF
În perioada 6-7 decembrie, organizațiile membre APSCF s-au 
întâlnit �mp de două zile la Chișinău pentru adunarea generală. În 
cadrul adunării a fost prezentată ac�vitatea rețelei în 2018, a fost 
aleasă noua componență a Consiliului Coordonator și Cenzorul 
APSCF, și a fost discutat planul de ac�vitate pentru anul 2019. 
Evenimentul a debutat cu prezentarea Carolinei Buzdugan, secretar 
general APSCF, a raportului de ac�vitate și a celui financiar pentru 
anul 2018, și a con�nuat cu sesiunea de prezentare a recomandărilor 
copiilor pentru �tularii de obligații responsabili de împuternicirea și 
protecția copiilor ce acționează ca apărători ai drepturilor omului, 
moderată de Iosif Moldovanu, director execu�v CIDDC.

Adunarea generală a mai cuprins prezentarea rezultatelor evaluării 
nivelului de sa�sfacție și a necesităților membrilor APSCF și a planului 
de ac�vitate al APSCF pentru anul 2019. Adunarea generală s-a 
încheiat cu o sesiune open space, în care membrii APSCF au 
împărtășit experiențele proprii și detalii despre ac�vitățile și 
proiectele implementate pe parcursul  anului 2018. 
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sănătate, violență, educație etc.

parteneriat în implementarea de proiecte

consultanță în managementul organizațional

asistență în elaborarea și argumentarea propunerilor de  
proiecte

elaborarea cadrului norma�v al serviciului social, 
consultanță juridică și advocacy



EVENIMENTE NAȚIONALE
La 25 aprilie, APSCF, în parteneriat cu Facultatea de Psihologie și 
Psihopedagogie Specială din cadrul Universității Pedagogice de Stat 
„Ion Creangă" din Chișinău, a organizat o sesiune de informare cu 
studenții privind iniția�vele de acțiune pentru educație. 
Evenimentul a avut drept scop animarea spiritului civic pentru 
par�ciparea la procesul decizional privind domeniul finanțării 
educației incluzive. Echipa secretariatului APSCF a relatat despre 
ac�vitățile desfășurate cu ocazia GAWE, descriind modalitățile prin 
care ar putea să se implice studenții pentru a sprijini eforturile de 
responsabilizare a guvernului privind implementarea poli�cilor 
publice care să asigure o educație de calitate.

În colaborare cu Fundația pentru Dezvoltare, APSCF a desfășurat pe 
26 aprilie masa rotundă „Finanțarea în educație: priorități, 
necesități și realitate”. Evenimentul a plasat pe agenda publică 
importanța u�lizării eficiente și corecte a resurselor financiare 
alocate ins�tuțiilor de învățământ în vederea asigurării calității în 

APSCF facilitează schimbul de experiență între 
factori interesați de protecția copilului și familiei la 
nivel național, regional și internațional
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Pentru al treilea an consecu�v, APSCF a organizat pe 5 decembrie 
Gala Educației Incluzive 2018, în cadrul căreia a fost acordat Trofeul 
„Alexandra Grajdian" pentru CURAJ și INOVAȚIE în promovarea 
educației incluzive. Trofeul este acordat anual de către APSCF pentru 
a recunoaște meritele ins�tuțiilor care au avut o contribuție 
substanțială și de durată în dezvoltarea și promovarea educației 
incluzive. Anul acesta, trofeul a fost acordat Școlii Primare-Grădiniță 
„Alexandru Donici" din Cahul, care s-a remarcat prin implementarea 
educației incluzive încă din anul 2000, atunci când a fost admis în 
ins�tuție primul copil cu necesități speciale. În plus, Ministerul 
Educației, Culturii și Cercetării, în parteneriat cu APSCF, a acordat 6 
mențiuni speciale pentru promovarea educației incluzive: Liceul 
Teore�c „Petre Ștefănucă", raionul Ialoveni – pentru promovarea 
educației incluzive la nivel național, Școala Primară nr. 21 „Spiridon 
Vangheli", municipiul Bălți – pentru inovație în organizarea ac�vității

educație. Discuțiile s-au concentrat pe ches�unile problema�ce în 
finanțarea educației și  iden�ficarea unor soluții  pentru 
îmbunătățirea calității acesteia.

În contextul implementării Programului de dezvoltare a educației 
incluzive în Republica Moldova pentru anii 2011-2020, APSCF a 
organizat în 5 decembrie conferința națională „Asigurarea dreptului 
la educație pentru copiii cu dizabilități”, în parteneriat cu Ministerul 
Educației, Culturii și Cercetării și UNICEF Moldova. Conferința a 
reunit peste 250 de par�cipanți și a avut ca scop consolidarea 
angajamentului tuturor actorilor implicați în  asigurarea dezvoltării 
con�nue a educației incluzive conform documentelor internaționale 
ra�ficate. Evenimentul a contribuit la sensibilizarea opiniei publice 
privind incluziunea copiilor, elevilor și studenților cu dizabilități în 
toate ins�tuțiile de învățământ din Republica Moldova.
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Centrului de Resurse pentru Educație Incluzivă, Liceul Teore�c 
„Mihai Eminescu", orașul Căușeni – pentru ac�vism în consolidarea 
parteneriatului comunitar și promovarea educației incluzive, 
Gimnaziul Hîjdieni, raionul Glodeni – pentru promovarea proac�vă a 
experiențelor proprii în domeniul educației incluzive, Grădinița 
incluzivă „Povestea", orașul Nisporeni – pentru leadership în 
implementarea educației incluzive, Liceul Teore�c „Ștefan Holban", 
raionul Hînceș� – pentru cooperare și parteneriate în crearea 
c o n d i ț i i l o r  o p � m e  p e n t r u  e d u c a ț i e  i n c l u z i v ă .

ATELIERE DE LUCRU ȘI TRAINING
Inițiind o serie de evenimente axate pe „Indexul Incluziunii”, APSCF a 
desfășurat pe 26 iunie un atelier de consultare a  unui set de 
instrumente în sprijinul unui proces par�cipa�v de învățare. În 
cadrul atelierului au fost prezentate ches�onarele des�nate facilitării 
evaluării gradului de incluziune a ins�tuțiilor de învățământ și 
iden�ficării aspectelor care trebuie îmbunătățite pentru asigurarea 
unui mediu de învățământ sigur și incluziv pentru copii.

În perioada 25-26 iulie, APSCF a organizat un atelier de consultare pe 
tema „Copiii sunt apărători ai drepturilor omului”. La atelierul 
facilitat de Centrul de Informare și Documentare privind Drepturile 
Copilului din Moldova (CIDDC) au par�cipat 25 de adolescenți 
selectați de către membrii APSCF, care au formulat recomandări 
privind respectarea drepturilor copiilor, recomandări care au stat la 
baza demarării campaniei naționale de pledoarie privind rolul 
copiilor ca apărători ai drepturilor lor. Atelierul a fost urmat de o 
ședință de follow-up, organizată pe 24 august, în care membrii CC al 
APSCF și reprezentanți ai copiilor au discutat obiec�vele, mesajele 
centrale și acțiunile campaniei desfășurate de către APSCF.

La 17 septembrie 2018, APSCF a organizat atelierul despre aplicarea 
Indexului Incluziunii pentru specialiș�i din Serviciile de Asistență 
Psihopedagogică (SAP), facilitat de profesorul Tony Booth, autorul 
Indexului. Reprezentanții SAP-urilor s-au familiarizat cu structura și 
conținutul Indexului Incluziunii, pentru a deprinde u�lizarea acestuia 
și aplicarea în diferite contexte educaționale.
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În perioada 18-20 septembrie 2018, APSCF a organizat un training de 
formare pentru cadrele didac�ce din grădinițe, școli și facultățile 
psihopedagogice din cadrul universităților din Moldova, privind 
aplicarea Indexului Incluziunii. Trainingul a fost facilitat de autorul 
Indexului, Tony Booth. Par�cipanții au iden�ficat situațiile 
problema�ce din procesul educa�v și apoi resursele și modalitățile în 
care acestea pot fi mobilizate pentru a sprijini învățarea, par�ciparea 
și dezvoltarea ins�tuțiilor de învățământ. În cadrul atelierului s-au 
elaborat planuri de ins�tuire a unor culturi incluzive în mediile de 
învățământ și comunități având ca scop final depășirea rezistenței la 
schimbare a actorilor educaționali și asigurarea incluzivității mediilor 
de învățământ.

În perioada 12-14 noiembrie 2018, APSCF a par�cipat la Bruxelles la a 
11-a ediție a Black Sea NGO Forum. În prima zi a forumului, APSCF a 
organizat, în parteneriat cu ChildPact, un atelier tema�c despre rolul 
rețelelor în promovarea unei mai bune incluziuni sociale a copiilor 
prin respectarea drepturilor omului, în special a dreptului la 
educație. Stela Vasluian, reprezentanta CC APSCF, a subliniat 
importanța rețelelor care prac�că exercițiul de advocacy pentru 
incluziunea socială și a prezentat experiența și principalele acțiuni de 
advocacy ale APSCF privind dreptul la educație.
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DATE FINANCIARE

VENITURI

DINAMIZAREA 
PROCESULUI DE 

EDUCAȚIE INCLUZIVĂ 
ÎN REPUBLICA 

MOLDOVA

79,570€

EVALUAREA 
EFICIENȚEI ȘI 
EFICACITĂȚII 

DMPDC CHIȘINĂU

29,795€

COTIZAȚIILE 
MEMBRILOR APSCF

2017-2018

309€

TOTAL 
VENITURI/

CHELTUIELI 2018

109,674€

CHELTUIELI 64,395€ 14,406€ 0€ 78,801€

30,873€
sold la 01/01/2019

19



PARTENERI MEDIAPARTENERI

MULȚUMIRI

DONATORI PERSOANE
Tony Booth
profesor & autor al 
„Indexului Incluziunii”

Stela Dănilă
jurnalistă TVR Moldova

Roxana Todea
consultant ITC

Ta�ana Dănilescu
avocată
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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 • Deschidere 
• Generația Mea • Misiunea Socială „Diaconia" a Mitropoliei Basarabiei 
• Progres prin Alterna�vă • Keystone Human Services Interna�onal 
Moldova Associa�on • INTECO • 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 • Promotorii Noului • Asociația Părinților, Pedagogilor și 
Copiilor „Prosperare“ • Asociația de Formare în Managementul 
Profesional (AFMP) • Speranța • 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 pentru 
�neret „Noi pentru viitor”• Orhideia • Asociația de Sprijin a Copiilor cu 
Handicap Fizic" (ASCHF Peresecina) • Centrul de Tineret și Adolescenți 
Mateuți • Picături de suflet • Asociația Dezvoltarea Durabilă Mileniul-III 
• Asociația Femeilor „Iniția�va“ • PRIMA • Suflet de lumină • Casiopeea 
• Poarta Deschisă • Sprijin și Speranță • Alături de copil • Женская 
Инициатива • Благотворительный Фонд Сердце • Родолюбец • 
Părinți de gemeni • Viitorul • Forța Susținerii

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



O LUME MAI BUNĂ PENTRU FIECARE COPIL ȘI FAMILIE
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