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Alianța ONG-urilor active 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 practicilor de implementare, asigurând respectarea și protecția reală a copilului și
familiei.
Fondată în 2002, APSCF a fost legal înregistrată la Ministerul Justiției al Republicii Moldova la 24.09.2014. APSCF
numără 58 de membri, reprezentând ONG-uri locale, naționale și internaționale prezente pe întreg teritoriul țării,
inclusiv raioanele din stânga Nistrului și Autonomia Găgăuzia. Membrii APSCF sunt ONG-uri cu o experiență
remarcabilă în diferite domenii ale protecției sociale, inclusiv domenii asociate și complementare: furnizarea de
servicii sociale, promovarea drepturilor copiilor, dezvoltarea timpurie a copiilor, combaterea violenței împotriva
copilului, educația incluzivă, participarea copiilor etc.

PREZENTARE

Organul administrativ al alianței este Adunarea Generală, care se întrunește o dată pe an. Consiliul Coordonator
este organul permanent de conducere al APSCF subordonat Adunării Generale, are un mandat de 3 ani, este
format din 7 membri, și se întrunește la cel puțin o dată la 3 luni. Președintele APSCF este concomitent și
Președintele Consiliului.
Secretariatul APSCF este organul executiv al alianței, și este responsabil de implementarea strategiei APSCF, a
tuturor proiectelor rețelei, și de managementul general al activităților. Secretariatul este format din: secretar
general, coordonator relații publice și comunicare, contabil, coordonator proiecte și asistent administrativ.
APSCF este membru fondator al rețelei regionale ChildPact, ceea ce sporește considerabil vizibilitatea și forța pe
care o are vocea societății civile din Republica Moldova în Europa.

MISIUNE

APSCF ACȚIONEAZĂ PENTRU CREAREA UNUI CADRU COERENT ȘI
FUNCȚIONAL DE DEZVOLTARE A FACTORILOR DE DECIZIE, A
MECANISMELOR ȘI PRACTICILOR DE IMPLEMENTARE, ASIGURÂND
RESPECTAREA ȘI PROTECȚIA REALĂ A COPILULUI ȘI FAMILIEI.

I. APSCF PROMOVEAZĂ ȘI CONTRIBUIE LA REALIZAREA DE POLITICI PUBLICE
ADECVATE ȘI FUNCȚIONALE ÎN DOMENIUL PROTECȚIEI COPILULUI ȘI FAMILIEI.

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

DIRECȚII STRATEGICE
III. APSCF FACILITEAZĂ SCHIMBUL DE EXPERIENȚĂ ÎNTRE FACTORI INTERESAȚI DE
PROTECȚIA COPILULUI ȘI FAMILIEI LA NIVEL NAȚIONAL, REGIONAL ȘI
INTERNAȚIONAL.

OBIECTIVE

• Facilitarea dialogului dintre membrii APSCF;
• Consolidarea capacităților organizațiilor non-guvernamentale active în domeniul protecției sociale a copilului
și familiei;
• Informarea reciprocă a membrilor despre activitățile desfășurate, identificarea domeniilor neacoperite și
consolidarea eforturilor ONG-urilor în aceste domenii;
• Elaborarea programelor comune de colaborare a ONG-urilor din domeniu;
• Participarea în luarea deciziilor la nivel central și local în ce privește modificarea legislației în vigoare și a
mecanismelor administrative ce asigură implementarea legislației în practică;
• Formarea parteneriatelor cu Administrația Publică Locală în crearea serviciilor comunitare în interesul copiilor;
• Monitorizarea continuă a implementării Convenției ONU cu privire la drepturile copilului și contribuirea la
implementarea acestui document.

• Caritas Austria
• Fundația Servicii de Dezvoltare din Liechtenstein (LED)
• UNICEF Moldova
• Global Campaign for Education
• Oxfam IBIS

DONATORI & PARTENERI
DE DEZVOLTARE

• Fundația Soros Moldova
• OAK Foundation
• Ministerul pentru Cooperare Economică și Dezvoltare (BMZ) al Republicii Federale Germane prin intermediul
World Vision Germania și Agroinvest Serbia
• Ministerul Român al Afacerilor Externe, prin Programul de Asistenţă Oficială pentru Dezvoltare prin
intermediul Fundaţiei World Vision România
• Ministerul Afacerilor Externe al Franței, prin intermediul Solidarite Laique

AFILIERE

• Grupul local de țară, creat în scopul consultării și validării aspectelor ce țin de elaborarea și implementarea
Planului de Dezvoltare a Sectorului Educațional
• Consiliul Național pentru Protecția Drepturilor Copilului
• Consiliul Național al ONG-urilor din Republica Moldova
• Platforma Națională a Forumului Societății Civile a Parteneriatului Estic
• Global Campaign for Education
• ChildPact
• Child Rights Connect

Raport privind mecanismele de acreditare, contractare și finanțare a serviciilor sociale
Cartografierea activităților care se încadrează în strategiile INSPIRE privind reducerea violenței împotriva
copiilor
Set de instrumente în sprijinul unui proces participative de învățare realizat în baza Indexului Incluziunii
Evaluarea eficienței și eficacității Direcției Municipale pentru Protecția Drepturilor Copilului Chișinău
Copiii, apărători ai drepturilor omului
Indexul Incluziunii – dezvoltarea procesului de învățare și participare în școli
Promovarea educației incluzive în Republica Moldova: obiective clare, angajamente puternice, politici
responsabile
Implementarea Educației Incluzive în Republica Moldova – sumar studiu sociologic
Внедрение Инклюзивного Образования В Республике Молдове – pезюме социологического
исследования
Raportul alternativ privind implementarea Convenției cu privire la drepturile copilului în Republica Moldova

PUBLICAȚII

Implementarea educatiei incluzive în Moldova, studiu sociologic
Child Protection Index Moldova
Incluziunea copiilor cu CES în școlile din comunitate, studiu sociologic
Raport complementar privind implementarea Convenției ONU cu privire la drepturile copilului în Republica
Moldova

Familia și școala, parteneri în educația copilului

MATERIALE
VIDEO

Școala este pentru toți copiii!
Educație de Calitate
Moldova trebuie să investească în educația de calitate!
Cum funcționează o rețea națională de protecție socială
Despre educația incluzivă și de ce să încurajăm visele tuturor copiilor!

RAPOARTE
ANUALE

Raport anual 2019

Raport anual 2018

Raport anual 2017

Raport anual 2016

Raport anual 2015

Raport anual 2014

Raport anual 2013

Raport anual 2012

Raport anual 2011

Raport anual 2010

Raport anual 2009

1 rețea

PROIECTE
18 ani de activitate

DENUMIRE

FINANȚATOR

BUGET

DURATĂ

SUMAR

Societatea civilă
pentru dreptul la
educație pentru toți
copiii din Moldova

OXFAM Ibis

185 605
USD

07/2020 12/2021

Împreună pentru
educație de calitate

Liechtenstein
Development
Service (LED)

30 780
EUR

07/2020 02/2021

Consolidarea
capacităților de
advocacy a
membrilor APSCF
privind mecanismul
de contractare a
serviciilor sociale

Caritas Austria

56 114
EUR

03/2020 02/2022

Servicii sociale mai
bune printr-un
parteneriat dintre
societatea civilă și
guvern

Delegația Uniunii
Europene prin
Fundația Soros
Moldova

20 779
EUR

07/2019 –
12/2020

SCOP
A contribui la realizarea ODD 4 – asigurarea unei educații de calitate incluzive și echitabile pentru copiii din Moldova.
OBIECTIVE
• creșterea nivelului de conștientizare a autorităților centrale și locale privind implicațiile bugetare asupra accesului la educație și
calității acesteia;
• consolidarea capacității APSCF pentru a se angaja și a participa plenar la dialogul de politici în educație și la procesele de bugetare;
• îmbunătățirea reprezentării grupurilor dezavantajate în acțiuni de advocacy și dialogul de politici.
SCOP
Dezvoltarea participativă unui program de pledoarie pentru subiectele selectate și relevante educației de calitate.
OBIECTIVE
• crearea de oportunități pentru implicarea în dialogul cu autoritățile și stabilirea priorităților principale în ceea ce privește educația
de calitate
SCOP
A oferi acces grupurilor vulnerabile la servicii accesibile, relevante și de înaltă calitate, prestate de structurile publice și private.
OBIECTIVE
• analiza principalelor probleme privind mecanismul de finanțare și contractare a serviciilor sociale și a legilor conexe, în vederea
elaborării recomandărilor și dezvoltării campaniei de advocacy;
• consolidarea capacitaților ONG-urilor membre pentru promovarea și sporirea accesului la mecanismul de contractare și finanțare ;
• organizarea unei vizite de studiu în Viena pentru schimb de experiențe și bune practici în domeniul contractării și finanțării
serviciilor sociale
• ședințe cu factorii interesați pentru activități de pledoarie
SCOP
Împuternicirea actorilor societății civile locale și autorităților publice pentru promovarea și implementarea unor soluții inovatoare care
vizează promovarea incluziunii sociale a persoanelor cu dizabilități mintale și a copiilor din grupuri vulnerabile.
OBIECTIVE
• Consolidarea capacităților a 60 de ONG-uri active în domeniul social pentru dezvoltarea și implementarea serviciilor sociale
inovatoare, bazate pe nevoile individuale ale persoanelor cu dizabilități mintale și ale copiilor din grupuri vulnerabile;
• Facilitarea dialogului și contribuirea la stabilirea de parteneriate între beneficiari, selectați din partea organizațiilor
neguvernamentale, și guvern, pentru a dezvolta servicii comunitare durabile;
• Consolidarea capacităților a 60 de ONG-uri, membrii celor două rețele care activează în domeniul social (APSCF și AOPD), în ceea ce
privește responsabilitatea socială, cu accent pe monitorizarea și evaluarea serviciilor și bunurilor publice sociale
REZULTATE
✓ Consolidarea membrilor celor două rețele pentru a deveni mai proactivi în asumarea responsabilității sociale la nivel local și național,
inclusiv prin organizarea instrurilor pe subiecte precum „Monitorizarea și evaluarea participativă - instrument de responsabilitate
socială”, ”Advocacy pentru servicii sociale sustenabile” și desfășurarea Forumului oragnizațiilor societății civile ” Monitorizarea și
evaluarea participativă - mecanism de responsabilitate socială”;
✓ Plan de acțiuni privind responsabilitatea socială elaborat și implementat de membrii rețelelor;
✓ Mai multe OSC-uri au aderat la cele două rețele;
✓ Dezvoltarea unui mecanism participativ durabil privind dezvoltarea și monitorizarea implementării serviciilor sociale.

DENUMIRE

FINANȚATOR

BUGET

DURATĂ

SUMAR

Campania regională
și națională de
advocacy privind
promovarea
pachetului INSPIRE

ChildPact

9 000
USD

04/2019 –
09/2020

Dinamizarea
Procesului de
Educație Incluzivă în
Republica Moldova

Global Campaign
for Education prin
intermediul Arab
Campaign for
Education for All

362 605
USD

01/2016 –
12/2019

SCOP
Implementarea, la nivel național și regional, a campaniei de advocacy bazată pe pachetul INSPIRE.
Campania este parte din proiectele „Întărirea capacității ChildPact” și „Crearea capacităților regionale și naționale de diseminare și
promovare a punerii în aplicare a pachetului INSPIRE în regiunea extinsă a Mării Negre” implementate de ChildPact.
OBIECTIVE
• Cartografierea activităților desfășurate în Moldova și în zona extinsă a Mării Negre în conformitate cu cadrul INSPIRE (Șapte Strategii
pentru Stoparea Violenței Împotriva Copiilor);
• Elaborarea și implementarea unui plan național de acțiune privind promovarea pachetului INSPIRE;
• Promovarea strategiilor INSPIRE pentru stoparea violenței împotriva copiilor pe canalele proprii de social media și în mass media
națională.
REZULTATE
✓ Un raport de analiză a chestionarului aplicat în Republica Moldova elaborat și publicat
✓ Un plan de pledoarie în baza strategiilor INSPIRE privind prevenirea și stoparea violenței împotriva copiilor elaborat;
✓ Acțiuni concrete de promovare a implementării Politicii de Protecție a Copilului în instituțiile de învățământ, prevenirea și stoparea
fenomenului de bullying în școli etc.
✓ Campanie media organizată.
SCOP
Promovarea unui dialog politic constructiv la nivel național și sporirea responsabilității autorităților naționale față de cetățeni în
vederea garantării accesului la educație echitabilă, incluzivă și de calitate.
OBIECTIVE
• Implicarea societății civile în planificarea politicilor publice și mobilizarea comunităților locale pentru consolidarea educației incluzive
în Republica Moldova.
• Consolidarea proceselor de reformă și bugetare in domeniul educației incluzive în Republica Moldova, bazate pe evidență și
drepturile omului.
REZULTATE
✓ Consolidarea colaborării cu Ministerul Educației Culturii și Cercetării și implicarea în dialogul de politici publice; APSCF a devenit
membru al Grupului local de țară constituit de MECC.
✓ Participarea la ședințe de rang european, precum ședințe bilaterale APSCF – Comisia Europeană, APSCF – Parlamentul European și
Dialogul pentru Drepturile Omului UE – RM;
✓ Consolidarea capacității APSCF de monitorizare a politicilor publice și implicare în consultarea/avizarea documentelor de politici;
✓ Sporirea vizibilității rețelei prin elaborarea noii pagini web, elaborarea manualului de identitate etc.;
✓ Sporirea capacităților profesioniștilor din domeniul educațional prin dezvoltarea activităților care promovează bunele practici în
implementarea educației incluzive, instruiri, mese rotunde etc.; Consolidarea capacităților membrilor Alianței prin desfășurarea
Adunărilor generale anuale și organizarea trainingurilor și atelierelor tematice etc. De ex: ”Procesele bugetare și managementul
finanțelor publice în domeniul educației”; ”Administrarea rețelelor de ONG-uri”; „Instrumente și Mecanisme de Fundraising”;
”Politica de Protecție a Copilului”, ”Instrumente și tehnici de comunicare și storytelling” etc.
✓ Acordarea Premiului anual „Trofeul Alexandra Grajdian” pentru Curaj și Inovare în promovarea educației incluzive oferite în cadrul
Galei Educației Incluzive. Organizarea a trei ediții a Galei Educației Incluzive (2017, 2018 și 2019);
✓ Desfășurarea a 3 ediții a Săptămânii Globale pentru Educație - un eveniment care se organizează simultan în fiecare an în 100 de
țări din toată lumea, și își propune sensibilizarea cetățenilor, autorităților, donatorilor și altor actori implicați în protecția socială în
privința subiectului educației.
✓ Realizarea Studiului sociologic „Implementarea educației incluzive în Republica Moldova”
✓ Elaborarea și publicarea „Setului de instrumente în sprijinul unui proces participative de învățare, realizat în baza Indexului
Incluziunii”
✓ Organizareacluburilor de presă pentru informarea și sensibilizarea publicului privind diverse subiecte din domeniul educațional
precum importanța accesului la educație pentru toți copiii etc.;

DENUMIRE

FINANȚATOR

BUGET

DURATĂ

Evaluarea eficienței
și eficacității
Direcției Municipale
pentru Protecția
Drepturilor Copilului
Chișinău

UNICEF Moldova

410 700
MDL

08/2018 –
03/2019

Voci Unite pentru
Copii

Ministerul Federal
German pentru
Cooperare
Economică și
Dezvoltare (BMZ),
prin World Vision
Germania și
Agroinvest Serbia

39 460
EUR

01/2015 01/2018

Consolidarea
capacităților ONGurilor membre
pentru dezvoltarea
unui sistem solid de
protecție a copiilor
din Republica
Moldova

OAK Foundation
prin intermediul
UNICEF Moldova

53 645
USD

02/2015 02/2017

SUMAR
✓ Desfășurarea a 6 campanii naționale în social media;
✓ Elaborarea a 3 spoturi video în vederea sensibilizării și promovării importanței accesului la educație de calitate, disponibile aici, aici
și aici
SCOP
Consolidarea sistemului de protecție a copilului din municipiul Chișinău.
OBIECTIVE
•
Oferirea asistenței tehnice Primăriei municipiului Chișinău în domeniul protecției copilului;
•
Elaborarea și validarea participativă 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.
REZULTATE
✓ Un raport de evaluare a eficienței și eficacității Direcției Municipale pentru Protecția Drepturilor Copilului Chișinău;
✓ Foaie de parcurs pentru consolidarea sistemului de protecție a copilului în Chișinău elaborată și prezentată public.
SCOP
Consolidarea Coalițiilor de protecție a copilului în Europa de Sud-Est și Caucazul de Sud (zona extinsă a Mării Negre) pentru
monitorizarea, influențarea și extinderea acțiunilor Guvernelor în numele a 1,5 milioane de copii vulnerabili, care rămân în afara
serviciilor și mecanismelor de protecție.
REZULTATE
✓ Manual de Guvernare pentru ghidarea membrilor coaliției în ceea ce privește standardele operaționale și de finanțare;
✓ Dezvoltarea și pilotarea Indexului de Protecție a Copilului în RM, un instrument de analiză comparativă, care evaluează sistemul
de protecție a copilului în baza unui set comun de indicatori.
✓ Dezvoltarea unui instrument de monitorizare pentru măsurarea progresului de implementare a Acordului de Asociere MD-UE și a
Agendei de Asociere
✓ Elaborarea spotului video care explică publicului larg cine este APSCF și îndeamnă să direcționeze 2% pentru activitățile acesteia.
SCOP
Îmbunătățirea protecției copiilor în Republica Moldova prin consolidarea capacităților ONG-urilor membre active în domeniul protecției
sociale a familiei și copilului.
OBIECTIVE
•
Consolidarea capacităților APSCF;
•
Monitorizarea realizării drepturilor copilului în Republica Moldova;
•
Susținerea implementării Strategiei de Protecție a Copilului 2014-2020.
REZULTATE
✓ Aprobarea Planului Național de Acțiune pentru Strategia de Protecție a copilului 2014-2020. În acest sens mai multe scrisori au
fost transmise de către APSCF Guvernului și Parlamentului, APSCF a fost prezent și a participat la ședințele CNPDC;Datorită
intervenției APSCF, candidatura Ombudsmanului pentru Protecția drepturilor copilului a fost realeasă și s-a revenit la explicarea
conceptului de notorietate și experiență în domeniu;
✓ Dezvoltarea și susținerea implementării unui plan de comunicare a mesajelor cheie preluate din Raportul de Evaluare a Reformei
Sistemului de Protecție a Copilului 2006-2012;
✓ Elaborarea Raportului Alternativ privind Implementarea Convenției cu privire la Drepturile Copilului;
✓ Organizarea cluburilor de presă pentru informarea și sensibilizarea publicului privind diverse subiecte din domeniul protecției
copilului;
✓ Consolidarea capacității rețelei de a dezvolta documente precum Planul Strategic al Alianței, Politica de protecție a Copilului și alte
documente de politici.

DENUMIRE

FINANȚATOR

BUGET

DURATĂ

Împreună pentru
Copii: Coaliţii de
ONG-uri mai
puternice în
Regiunea Mării
Negre

Ministerul Român
al Afacerilor
Externe, prin
Programul de
Asistenţă Oficială
pentru Dezvoltare
prin intermediul
Fundaţiei World
Vision România

82 890
MDL

01/2014 –
12/2014

SUMAR

SCOP
Contribuirea la procesele de reformă în domeniul protecţiei copilului din ţările partenere, prin consolidarea coaliţiilor de ONG-uri pentru
copii din zona extinsă a Mării Negre.
OBIECTIVE
•
Capacitarea coaliţiilor naţionale care militează pentru drepturile și protecţia copiilor, astfel încât acestea să răspundă prompt
problemelor naţionale din aria lor de expertiză;
•
Împărtășirea experienţei de tranziţie a României pentru o mai buna aliniere a ţărilor partenere la cerinţele directive ale Uniunii
Europene privind protecţia copilului;
•
Reformarea sistemelor de protecţie a copilului din Armenia, Azerbaijan, Georgia și Republica Moldova, astfel încât să fie asigurate
respectarea drepturilor fundamentale ale copiilor, inclusiv copiilor din grupuri vulnerabile.
REZULTATE
✓ Documente de opinie/ Avize la documente de politici în domeniul protecţiei copilului elaborate de către partenerii de proiect;
✓ Audienţe parlamentare și întâlniri de nivel înalt, organizate în fiecare dintre ţările partenere;
✓ Vizită de studiu în România pentru reprezentanți ai autorităţilor publice și societăţii civile din fiecare ţară parteneră;
✓ Program de mentorat pentru viitorii experţii din domeniul protecţiei copilului dezvoltat și aplicat;
✓ Desfășurarea Adunării generale a rețelei ;
✓ Instrumente și suporturi informaționale și de comunicare, relevante atingerii obiectivelor prevăzute de proiect elaborate.
PROIECTE IMPLEMENTATE DE APSCF PÂNĂ LA ÎNREGISTRAREA OFICIALĂ
Programul
Ministerul
2015
SCOP
PROCOPIL: Metode
Afacerilor Externe
În etapa finală a Programului PROCOPIL, rețelele participante și-au propus să capitalizeze experiența în domeniul drepturilor copilului
de capitalizare
al Franței, prin
acumulată anterior.
intermediul
OBIECTIVE
Solidarite Laique.
• dinamica cooperării dintre țări (atât în gestionarea programului cât și în aplicarea a activităților);
• consolidarea legăturilor dintre asociațiile și autoritățile publice, în special printr-un proiect specific, proiectul „Consolidarea
Instituțională și Acțiunea Socială”.
Capitalizarea din cadrul programului PROCOPIL numără opt ani de dezvoltare a acestuia, din 2005 până în 2012. Obiectivele acestei
capitalizări au fost definite în modul următor:
• formalizarea practicilor și metodelor de lucru inovatoare și / sau de succes dezvoltate în cadrul PROCOPIL;

• împărtășirea experienței acumulate la nivel național, regional și internațional;
• valorificarea metodelor în proiectele viitoare începând cu practicile și experiențele analizate;
• consolidarea capacităților tehnice ale echipelor rețelelor FONPC / RNE / SL / APSCF prin participarea la procesul de capitalizare.

Programul regional
PROCOPIL

Ministerul
Afacerilor Externe
al Franței, prin
intermediul
Solidarite Laique.

2005 - 2012

REZULTATE
✓ Sinteza procesului de capitalizare este o broșură destinată pentru orice organizație care dorește să elaboreze un nou program la nivel
internațional inspirându-se din practicile PROCOPIL: manageri de program, parteneri tehnici și financiari, asociații, colectivități
teritoriale, autorități publice etc. Această sinteză se bazează pe o serie de 6 fișe pedagogice și 6 module video. Lectura fișelor este
complementară vizionării clipurilor video.
SCOP
Dezvoltarea capacităților rețelelor de organizații sau asociații în domeniul protecției copilului și de promovare a drepturilor copilului în
Franța, Bulgaria, România și Republica Moldova.
REZULTATE
✓ Peste 20 de ONG-uri membre, împreună cu parteneri locali au învățat să gestioneze proiecte mici de promovare de servicii la nivel
local;

DENUMIRE

FINANȚATOR

BUGET

DURATĂ

SUMAR
✓

Participarea activă și
responsabilă a ONGurilor în procesul de
politici publice din
domeniul protecției
copilului

UNICEF Moldova

12/2011 –
06/2012

Aproximativ 50 de persoane, lideri de ONG-uri sau voluntari au fost în contact permanent direct cu parteneri din Franța, Bulgaria și
România pe subiecte legate de: protecția și incluziunea copiilor cu dizabilități, educația copiilor cu nevoi speciale, ocuparea timpului
liber al copiilor, intervenții în situații de urgență, integrarea și protecția tinerilor, inclusiv a tinerilor absolvenți ai școlilor-internat etc.;
✓ Cel puțin 10 persoane din ONG-uri membre au fost recunoscuți drept formatori (pe diferite domenii) de către cele 3 rețele partenere
și participă la instruirea colegilor și partenerilor acestora;
✓ 20 de persoane delegate de ONG-uri membre APSCF au beneficiat de un curs de formare de formatori în animație de timp liber și au
diplome recunoscute de autoritatea competentă din România, care, la necesitate, pot fi apostilate fi folosite chiar în UE;
✓ Peste 50 de ONG-uri membre au beneficiat pe parcursul implementării de acces liber la vizite de studiu și schimb de experiență în
Franța, Bulgarie și România, în cadrul cărora au învățat și, unele din ele, deja aplică careva proiecte sau activități cunoscute ”afară”;
✓ APSCF, în calitate de rețea a învățat să gestioneze mai bine activitățile. Un an jumătate în urmă, APSCF a lansat un proiect de
regionalizare a alianței pe principii geografice și, parțial, politice: nord, centru, sud, Găgăuzia și regiunea din stânga Nistrului. Această
abordare este un pas în plus în dezvoltarea capacităților ONG-urilor membre de a participa la procesul de politici publice.
SCOP
Instruirea și consolidarea cunoștințelor ONG-urilor membre APSCF în domeniul politicilor publice la nivel central şi local în domeniul
protecţiei copilului.
REZULTATE
✓
✓

✓
Dezvoltarea
capacităților ONGurilor membre APSCF
în monitorizarea
Convenției pentru
Drepturile Copilului
Elaborarea
Raportului alternativ
la Convenția ONU cu
privire la Drepturile
Copilului

Crearea unui grup de experţi formatori în politici publice, cu specializare pe domeniul protecţiei copilului
Organizarea a 4 module de formare în politici publice, care au tratat etapele de elaborare, implementare şi monitorizare a unei
politici publice la nivel central şi local. Beneficiarii acestor instruiri au fost ONG-urile membre ale APSCF din cele 5 regiuni ale R.
Moldova: nord, sud, centru, UTA Găgăuzia şi regiunea Transnistreană.
Instruirea ONG-urilor beneficiare în domeniul participării copiilor în procesul de politici publice.

UNICEF Moldova

2010 - 2011

SCOP
Formarea a 20 de ONG-uri, preponderent din cele 5 regiuni ale R. Moldova: nord, sud, centru, UTA Găgăuzia şi regiunea Transnistreană
în domeniul procedurilor, metodelor și principiilor de monitorizare a drepturilor copilului.
REZULTATE
✓ 20 ONG-uri pregătite pentru participarea la procesul de elaborare a Raportului alternativ din 2015.

UNICEF Moldova
Pestalozzi
Children Fund,
Elvezia

2007 - 2009

SCOP
Elaborarea Raportului alternativ la UNCRC.
Procesul de consultare a avut loc la nivel local și național și a continuat cu generalizarea acestora la nivel de concluzii și recomandări,
care, la sfârșitul anului 2008, au fost prezentate Comitetului ONU pentru Drepturile Copilului. Parte din proces a fost și elaborarea
raportului alternativ al copiilor, activitate susținută de CIDDC.
REZULTATE

✓

Recomandările Comitetului ONU au inclus o mare parte din recomandările propuse în Raportul alternativ și în Raportul copiilor.

✓

Exercițiul de elaborare a Raportului alternativ a fost un bun moment și de evaluare a capacităților ONG-urilor membre în
monitorizarea CDC. Concluziile respective au constituit argumente pentru un nou proiect al APSCF – de formare a ONG-urilor membre
în regiuni pentru monitorizarea UNCRC.

