
 

 

 

Comunicat de presă 

”Vizita de studiu online” din 28 septembrie 2021 este parte a proiectului „Consolidarea capacităților 

de advocacy a membrilor APSCF privind mecanismul de contractare a serviciilor sociale” 

implementat de APSCF, în parteneriat și cu suportul Caritas Austria în perioada martie 2020 – 

februarie 2022. 

SCOPUL proiectului este de a oferi acces grupurilor vulnerabile la servicii accesibile, relevante și de înaltă 
calitate, prestate de structurile publice și private. 

Alte activități planificate și desfășurate în cadrul proiectului sunt: 

 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; 

 ședințe cu factorii interesați pentru activități de pledoarie. 

Sistemul de protecție socială este mecanismul prin care statul asigură securitatea socială, protejează 
oamenii împotriva sărăciei și a riscurilor sociale, a vulnerabilității și a excluziunii sociale. Securitatea și 
asistența socială este atât un drept al omului garantat în Declarația Universală a Drepturilor Omului, cât și 
o necesitate socială (de reducere a inegalității) și economică (de reducere a sărăciei). 

Însă protecția socială este un efort complicat și costisitor, atât din punct de vedere al resurselor umane, cât 
și al celor financiare, mai ales în componenta ei non-contributivă reprezentată de prestațiile sociale și 
serviciile sociale. Prestațiile sociale iau forma ajutorului material – compensații, alocații, indemnizații – și 
cad exclusiv în sarcina statului. În schimb, prestarea serviciilor sociale – măsuri și activități realizate 
pentru a satisface necesitățile sociale ale persoanei sau familiei, pentru a-i ajuta să depășească situațiile 
dificile, și pentru a preveni marginalizarea și excluderea socială – poate fi externalizată. 

Aceasta înseamnă că statul este responsabil pentru asigurarea accesului tuturor cetățenilor la servicii 

sociale, însă nu este neapărat și cel care prestează aceste servicii, având libertatea de a decide să le 
achiziționeze de la alte entități prestatoare private, fie ele companii (for-profit) sau organizații ale societății 
civile (non-profit). 

Pentru ca serviciile sociale să fie sustenabile, echitabile și eficiente, este nevoie ca toate părțile implicate – 
structurile de reglementare, prestatorii de servicii și beneficiarii serviciilor – să își îndeplinească rolul și să 
își asume responsabilitățile. Beneficiarilor le revine sarcina de a comunica nevoile lor autorităților și de a 
solicita accesul la serviciile de care au nevoie. Prestatorii serviciilor trebuie să se facă cunoscuți 
autorităților și să comunice acestora date despre tipul serviciilor pe care îl prestează și capacitatea de care 
dispun. Autoritățile publice asigură cadrul de reglementare, finanțează serviciile și asigură echilibrul dintre 
nevoile beneficiarilor și serviciile oferite de prestator. 

Mai multe detalii le puteți găsi la adresa web a APSCF: 

https://aliantacf.md/stiri/2021/07/19/contractarea-serviciilor-sociale-de-la-plan-la-realitate/ 

 



 

 

AGENDA 

Experiența Austriei privind contractarea serviciilor sociale de la organizațiile 

societății civile (OSC) 

 

Marți, 28 Septembrie 2021 

Ora Tematica Vorbitor 

9.30 - 10.00 Înregistrarea participanților / Cafea de bun venit  

10.00 – 10.30 Introducere Anna Belluz, Moderatoare, 

Manager de Programe - Moldova, 
Ucraina, România, Caritas Vienna 
Gudrun Gusel, departamentul 
Relații Externe, Caritas Vienna 
Liliana Rotaru, președinta APSCF 
Irina Popușoi, Secretar General 
APSCF 

10.30 – 12.30 Serviciile sociale privind dezinstituționalizarea  

 Prevenirea și oferirea de servicii alternative. 
Istoricul și succesele reformei 

 Experiențele autorităților responsabile în 
contractarea serviciilor sociale – politicile de 
stat 

 Metode de finanțare a serviciilor sociale/ 
costuri 

 Politici de motivare a angajaților din 
domeniu 

 Sericiile de tip familial 
 Factori de risc – prevenirea 

reinstituționalizării  
  

Ewald Filler,  
Șeful Departamentului Copii și 
Tineret, Cancelaria Federală 
Austria 
Silvia Rass-Schell 

Youth Welfare Authority of the 
State Tyrol 
Barbara Erblehner-Swann 

Children's and Young People's 
Advocacy of Salzburg 
Bettina Terp /  

Christian Posch /  

Monika Lengauer /  

Nicole Nassar   

FICE Austria 

12.30 – 12.45 Pauză de cafea   

12.45 – 14.00 Sesiune de întrebări și răspunsuri Ewald Filler, Silvia Rass-Schell, 

Barbara Erblehner-Swann, 

Bettina Terp / Christian Posch / 

Monika Lengauer / Nicole 

Nassar și toți participanții 

14.00 – 15.15 Pauză de prânz   

15.15 – 15.30  Prezentarea unui video de 10-15 min referitor la 
Serviciile Sociale din Moldova 
 

APSCF 



15.30 – 16.15 Contractarea serviciilor sociale din bugetul de 

stat și interacțiunea cu autoritățile 

 Comunicarea și interacțiunea între OSC și 
autoritățile publice - exemple de bune 
practici, abordări etc 

 Promovarea unor servicii sociale noi 
 Oportunitățile și provocările în 

implementarea serviciilor sau facilităților 
sociale noi 

 Exemple de advocacy de succes între ONG 
și autorități 

 

Martin Schelm, 

Șeful Departamentului Copii și 
Tineret, Caritas Austria 
 
 

16.15 – 16.30 Pauză de cafea   

16.30 – 17.30 Sesiune de întrebări și răspunsuri Martin Schelm și toți participanții 

17.30 – 17.45 Concluzii Moderatoarea Anna Belluz, Caritas 
Austria, Irina Popusoi, APSCF 

 

Link Zoom pentru ședință: 

Tema: APSCF Online Study Visit 

Data: 28.Septembrie 2021 ora 10:00  

https://caritas-at.zoom.us/j/97972665386?pwd=eGE4TEJuV0ZGMVVhaW9QdGZBc2U0Zz09 

Meeting-ID: 979 7266 5386 

Cod de acces: 841625 

Traducere: Germană – Română- Germană 

 


