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COMUNICAT DE PRESĂ
RESPONSABILIZAREA PENTRU OBIECTIVUL DE DEZVOLTARE DURABILĂ

4

PRIN

PARTICIPAREA CETĂȚENEASCĂ
Între 23-27 aprilie, Alianța ONG-urilor active în domeniul Protecției Sociale a Copilului și Familiei (APSCF)
organizează Săptămâna Globală de Acțiune pentru Educație 2018, având ca scop responsabilizarea guvernului
și a societății civile pentru îndeplinirea Obiectivului 4 de Dezvoltare Durabilă „Educație de Calitate”.
Săptămâna Globală de Acțiune pentru Educație (GAWE) este 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. Tema din acest an a evenimentului
vizează importanța finanțării domeniului educației, încurajarea implicării și participării civice și apelul către
autorități de a-și ține promisiunile privind implementarea Agendei 2030 și îndeplinirea Obiectivului de
Dezvoltare Durabilă 4 – Educație de calitate.
Activitățile organizate de APSCF în această săptămână promovează unul dintre cele mai importante aspecte
ale unei educații de calitate – incluziunea educațională. Asigurarea dreptului la educație de calitate a copiilor
și tinerilor în condiții de egalitate în cadrul instituțiilor de învățământ este un drept fundamental recunoscut
oficial și în Republica Moldova. Astfel, în vederea garantării dreptului la educație incluzivă a tuturor copiilor a
fost a aprobat Programul de dezvoltare a educației incluzive în Republica Moldova pentru anii 2011-2020. În
baza acestui program au fost dezvoltate servicii de suport precum Centrul Republican de Asistență
Psihopedagogică CRAP (la nivel central), Serviciul de Asistență Psihopedagogică (la nivel raional) și centre de
resurse și comisii interdisciplinare. Cu toate acestea, considerăm că este nevoie de o regândire a strategiei
utilizării mijloacelor bugetare pentru promovarea și asigurarea educației incluzive. De aceea, APSCF face
apel la autoritățile centrale pentru a defini obiective clare și a urmări realizarea acestor obiective prin
alocarea unui buget în funcție de nevoi și de cost standard per elev tipic și per elev cu cerințe educaționale
speciale.
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Săptămâna Globală de Acțiune pentru
Educație
G LOBAL A CTION W EEK FOR E DUCATION - GAWE
Săptămâna Globală de Acțiune pentru Educație (GAWE) este unul dintre evenimentele de bază ale mișcării
educaționale. Creat și condus de Campania Globală pentru Educație, aceasta oferă partenerilor de
implementare ocazia ideală organizării unor acțiuni focusate pe schimbări în domeniul educațional, cu
sprijinul a milioane de membri ai publicului din întreaga lume care se reunesc împreună sub o cauză comună.
După încheierea conferinței de finanțare a Parteneriatului Global pentru Educație (GPE) organizată la
începutul anului 2018, guvernele a 65 de țări în curs de dezvoltare, țările donatoare și diferiții parteneri s-au
angajat să sporească fondurile pentru educație. Acum este timpul ca guvernele să demonstreze că lucrează
efectiv la finanțarea publică și echitabilă a unei educații incluzive și gratuite. Este timpul să acționăm! De
aceea, împreună cu partenerii din 100 de țări din întreaga lume, solicităm guvernelor să își păstreze
promisiunile făcute pentru finanțarea ODD4, obiectiv al Agendei 2030 care trebuie implementată în mod
eficient, asigurându-se că toți copiii și adulții pot beneficia de o educație publică de calitate.
Educația de calitate ia în calcul necesitățile educaționale ale tuturor copiilor și este o educație incluzivă. De
aceea, APSCF plasează pe agenda publică subiectul angajamentului autorităților de a lua în considerare
necesitățile educaționale ale tuturor cetățenilor țării și apelul pentru consolidarea unor planuri credibile de
finanțare a educației și implementarea Agendei 2030.
În această săptămână, echipa APSCF va organiza următoarele acțiuni:
• responsabilizarea Guvernului pentru finanțarea educației incluzive, prin elaborarea, prezentarea și
promovarea documentului de poziție „Promovarea educației incluzive în Republica Moldova: obiective
clare, angajamente puternice, politici responsabile”
• plasarea pe agenda publică a subiectelor educaționale, prin lansarea unui spot video privind domeniul
educației, organizarea unor întâlniri cu media (conferința de presă, apariții TV/radio) și a unei campanii de
promovare pe social media
• sesiunea de informare a studenților Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă”
• discuția cu factorii de decizie privind finanțarea în educație, procesul de alocare a resurselor în RM,
aspecte privind finanțarea educației incluzive, provocările și bunele practici ale parteneriatului
educațional, în cadrul mesei rotunde „Finanțarea în educație: priorități, necesități, realitate”
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Despre APSCF
Alianța ONG-urilor active în domeniul Protecției Sociale a Copilului și Familiei (APSCF) este o rețea de
organizații nonguvernamentale care acționează pentru crearea unui cadru coerent și funcțional de dezvoltare
a actorilor, mecanismelor și practicilor de implementare a politicilor publice, asigurând respectarea și
protecția reală a copilului și familiei. Acțiunile întreprinse de APSCF constau în:
• influențarea și îmbunătățirea politicilor publice astfel încât acestea să asigure respectarea și protecția
drepturilor copilului și familiei, și contribuim la luarea deciziilor privind modificarea legislației în acest
domeniu
• creșterea capacității organizaționale a membrilor cu resurse de expertiză și informații, ateliere de
formare profesională, schimb de experiențe etc.
• facilitarea dialogului între cei implicați în protecția socială a copilului și familiei (organizații ale societății
civile, autorități publice centrale și locale, donatori, etc.)
• monitorizarea implementării drepturilor copilului în țara noastră, având drept model Convenția ONU cu
privire la Drepturile Copilului, și raportarea progreselor făcute

Membrii APSCF sunt ONG-uri internaționale (filiale), naționale și locale de pe întreg teritoriul țării, care
respectă interesul superior al copilului cu responsabilitate, flexibilitate și transparență, inițiind și dezvoltând
parteneriate cu autoritățile de stat, sectorul privat, mass media, etc. Familia APSCF este formată din 83 de
ONG-uri membre, din 27 raioane, care au peste 400 angajați, și 2300 voluntari, și care asistă mai mult de
30.000 copii și 9600 familii.

Printre inițiativele APSCF de până acum se află:
• elaborarea, editarea și promovarea publicațiilor: Indexul de Protecție a Copilului (un instrument de
advocacy proiectat de World Vision și ChildPact și implementat în Republica Moldova prin APSCF),
Rapoartele Alternative de țară despre implementarea Convenției ONU privind Drepturile Copilului, Studiul
Sociologic: Implementarea educației incluzive în Republica Moldova
• recomandări pentru diverse documente de politici (legi, planuri de acțiune, strategii, etc.)
• acordarea anuală a Trofeului „Alexandra Grajdian” pentru CURAJ ȘI INOVAȚIE în promovarea educației
incluzive
• partener de dialog în domeniul protecției drepturilor copilului în Moldova la nivel european, prin calitatea
sa de membru fondator al ChildPact (o rețea regională cu membrii în 10 țări din regiune)
• partener la evenimente din domeniul protecției sociale a copilului și familiei, evenimente dedicate
organizațiilor societății civile (Civic Fest)
• campanii de informare privind: combaterea violenței împotriva copilului; necesitatea asigurării accesului la
educație; importanța educației incluzive și de calitate; prevederea de redirecționare a 2% din impozitul pe
venit spre organizațiile neguvernamentale
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Întrebări & Răspunsuri
CE ESTE SĂPTĂMÂNA GLOBALĂ DE ACȚIUNE PENTRU EDUCAȚIE?
Săptămâna Globală de Acțiune pentru Educație (GAWE) este 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. Tema din acest an a evenimentului
vizează importanța finanțării domeniului educației, încurajarea implicării și participării civice și apelul către
autorități de a-și ține promisiunile privind implementarea Agendei 2030 și îndeplinirea Obiectivului de
Dezvoltare Durabilă 4 – Educație de calitate. În Moldova, GAWE este organizată de către APSCF, cu suportul
financiar al Global Campaign for Education.
CE ESTE #ODD4?
#ODD4, sau Obiectivul de Dezvoltare Durabilă 4, este unul dintre cele 17 obiective ale Agendei 2030 – un
document asumat de toate statele membre ONU și care are ca scop eradicarea sărăciei și realizarea
dezvoltării durabile. ODD4 face referire la „educația de calitate” - garantarea unei educații de calitate și
promovarea oportunităților de învățare de-a lungul vieții pentru toți. În prezent, 103 milioane de tineri din
lumea întreagă nu au acces la educație primară sau sunt analfabeți. Dintre aceștia, procentul cel mai
semnificativ (60%) îl reprezintă tinerele femei sau fetele.
CE ESTE EDUCAȚIA INCLUZIVĂ?
Educația incluzivă înseamnă faptul că toți copiii au acces la educație de calitate într-un mediu incluziv și
presupune: respect pentru diversitate, beneficii pentru toți elevii și studenții, asigurarea accesului egal la
educație și stabilirea unor măsuri pentru copiii cu nevoie speciale de învățare fără ca aceștia să fie separați
sau excluși.
CUM ESTE FINANȚATĂ EDUCAȚIA INCLUZIVĂ ÎN MOLDOVA?

Misiunea de a implementa servicii de educație incluzivă revine unităților de învățământ, care au
obligația a implementa aceste servicii, dar nu au resurse. Guvernul susține că este obligația
instituțiilor de învățământ locale de a asigura aceste servicii, dar primăriile locale – din moment ce
școlile sunt la autogestiune financiară - se implică tot mai puțin în activarea acestor măsuri, din
cauza lipsei resurselor financiare.
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Resurse & Contacte
http://www.aliantacf.md/news/s%C4%83pt%C4%83m%C3%A2na-global%C4%83-de-ac%C8%9Biune-pentrueduca%C8%9Bie-2018 – press kit, materiale de informare despre Săptămâna Globală de Acțiune pentru
Educație (imagini și infografice), documentul de poziție „Promovarea educației incluzive in Moldova: obiective
clare, angajamente puternice, politici responsabile”

www.campaignforeducation.org – detalii despre Săptămâna Globală de Acțiune pentru Educație
www.aliantacf.md – detalii despre activitățile APSCF și ale membrilor săi
http://www.aliantacf.md/sites/aliantacf/files/publicatii/APSCF_studiu-sociologic-RO.pdf - informații despre
implementarea educației incluzive în Moldova

Pentru informații suplimentare despre acțiunile organizate de Alianța ONG-urilor active în domeniul
Protecției Sociale a Copilului și Familiei (APSCF) în Săptămâna Globală de Acțiune pentru Educație 22-28
aprilie 2018, dar și informații despre activitățile noastre și despre politicile de protecție a socială, puteți
contacta alianța la:
tel. 022 26 06 27
email: office@aliantacf.md

Vă mulțumim!
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