Strategia APSCF
2021-2025

Alianţa ONG-urilor active în domeniul Protecţiei Sociale a Copilului și Familiei (APSCF) este o reţea de
organizaţii non-guvernamentale care acţionează pentru crearea unui cadru coerent și funcţional de
dezvoltare a factorilor de decizie, a mecanismelor și practicilor de implementare, asigurând
respectarea și protecţia reală a copilului și familiei.

DESPRE APSCF
MISIUNE

VIZIUNE

VALORI

O lume mai bună pentru
ﬁecare copil și familie

APSCF acţionează pentru
crearea unui cadru coerent
și funcţional și pentru
dezvoltarea actorilor,
mecanismelor și practicilor
de implementare care
asigură respectarea și
protecţia reală a copilului
și familiei

• proactivitate
• interesul superior al copilului
• solidaritate
• dezvoltare durabilă
• responsabilitate
• echitate
• transparenţă

Strategia APSCF / despre noi
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APSCF are un număr de 60 de
membri, a caror activitate se
desfășoară pe patru domenii
principale de activitate: 1)
asigurarea, monitorizarea și
facilitarea respectării drepturilor
copilului; 2) prestarea serviciilor
sociale pentru copii și familii; 3)
asistenţă tehnică și consolidarea
de capacităţi; 4) politici publice
(participare la elaborare,
implementare și monitorizare).
Membrii APSCF oferă un număr
de 42 de servicii sociale.

ORGANIZAȚII MEMBRE APSCF 2021
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Strategia APSCF / membri

CONTEXT
Strategia APSCF 2021-2025 a fost elaborată pe baza unui proces participativ desfășurat în perioada noiembrie 2020 –
februarie 2021, proces care a inclus analiza percepţiei membrilor și factorilor interesaţi cu privire la activitatea și modul
de funcţionare al APSCF în exerciţiul de planiﬁcare strategică 2016-2020, viziunea membrilor APSCF cu privire la direcţiile
principale de acţiune ale Alianţei pentru perioada 2021-2025 și deﬁnirea succesului pe aceste dimensiuni. Procesul a
inclus realizarea a 20 de interviuri semi-structurate online în perioada 26.11.2020 – 11.01.2021, la care au participat 4
membri ai echipei Secretariatului, 7 membri ai Consiliului Coordonator în mandatul 2018-2020, 6 membri ai Alianţei care
nu sunt reprezentaţi în Consiliul Coordonator și 3 reprezentanţi ai altor factori interesaţi (ﬁnanţatori și autorităţi),
consultări online realizate în cadrul Adunării Generale APSCF din 18.12.2020, la care 28 de reprezentanţi ai organizaţiilor
membre au venit cu contribuţii, și 3 ateliere participative dedicate membrilor APSCF realizate online în perioada 19-21
ianuarie 2021 cu contribuţia celor 42 de participanţi.
Consultările ﬁnale ale Strategiei APSCF 2021-2025 au avut loc în cadrul atelierului online din 8 aprilie 2021, la care au
participat 30 de reprezentanţi ai organizaţiilor membre.

Strategia APSCF / context

DIRECȚII STRATEGICE
PROTECȚIE SOCIALĂ
EFICIENTĂ ȘI SERVICII
SOCIALE ACCESIBILE ȘI
DE CALITATE
FURNIZATE ȘI DE
CĂTRE ORGANIZAȚIILE
SOCIETĂȚII CIVILE

ACCES LA EDUCAȚIE
DE CALITATE ÎNTR-UN
MEDIU ȘCOLAR
INCLUZIV ȘI SIGUR
PENTRU TOȚI COPIII

ORGANIZAȚII ACTIVE
ȘI IMPLICATE,
CONECTATE ÎNTR-O
REȚEA DINAMICĂ ȘI
RECUNOSCUTĂ

Strategia APSCF / direcții strategice

OBIECTIVE STRATEGICE
PROTECȚIE SOCIALĂ EFICIENTĂ ȘI
SERVICII SOCIALE ACCESIBILE ȘI DE
CALITATE FURNIZATE ȘI DE CĂTRE
ORGANIZAȚIILE SOCIETĂȚII CIVILE

ACCES LA EDUCAȚIE DE CALITATE
ÎNTR-UN MEDIU ȘCOLAR INCLUZIV
ȘI SIGUR PENTRU TOȚI COPIII

1.1. Ajustarea cadrului legal care
reglementează contractarea
socială și monitorizarea
implementării și funcţionării
acesteia (acreditare, contractare,
ﬁnanţare)

2.1. Facilitarea contribuţiei membrilor
APSCF la creșterea preocupării
pentru educaţia de calitate într-un
mediu incluziv și sigur pentru toţi
copiii pe teritoriul Republicii
Moldova

1.2. Dezvoltarea capacităţii membrilor
APSCF de a accesa mecanismul de
contractare a servicilor sociale

2.2. Facilitarea colaborării dintre
membrii APSCF și instituţiile de
învăţământ pentru respectarea și
protejarea drepturilor copiilor cu
cerinţe educaţionale speciale

1.3. Implicare activă în elaborarea și
implementarea programului
naţional de protecţie a copilului

ORGANIZAȚII ACTIVE ȘI
IMPLICATE, CONECTATE
ÎNTR-O REȚEA DINAMICĂ ȘI
RECUNOSCUTĂ
3.1. Consolidarea procedurilor și
practicilor de guvernanţă ale APSCF
3.2. Consolidarea prezenţei publice și
recunoașterii APSCF la nivel
naţional și internaţional
3.3. Consolidarea capacităţilor
operaţionale interne ale APSCF și
ale membrilor

2.3. Consolidarea capacităţilor APSCF și
organizaţiilor membre de a practica
activităţi de pledoarie, cu implicarea
în mod direct a beneﬁciarilor

Strategia APSCF / obiective strategice

REZULTATE STRATEGICE
PROTECȚIE SOCIALĂ EFICIENTĂ ȘI
SERVICII SOCIALE ACCESIBILE ȘI DE
CALITATE FURNIZATE ȘI DE CĂTRE
ORGANIZAȚIILE SOCIETĂȚII CIVILE

ACCES LA EDUCAȚIE DE CALITATE
ÎNTR-UN MEDIU ȘCOLAR INCLUZIV
ȘI SIGUR PENTRU TOȚI COPIII

1.1.1. Mecanism de contractare socială
funcţional și accesibil pentru organizaţiile
societăţii civile

2.1.1. Participarea sporită a membrilor APSCF de la
nivel local în proiecte care sprijină educaţia de
calitate într-un mediu școlar incluziv și sigur

1.1.2. Contribuţie la actualizarea și
eﬁcientizarea mecanismului de
contractare a serviciilor sociale pe baza
experienţei membrilor

2.2.1. Un număr sporit de instituţii de învăţământ de la
toate nivelurile dezvoltă și implementează în
mod participativ politici instituţionale de
protecţia copilului în colaborare cu membrii
APSCF

1.2.1. Acces sporit al membrilor APSCF la
mecanismul de contractare și ﬁnanţare a
serviciilor sociale
1.3.1. Program naţional de protecţia copilului
care abordează integrat protecţia socială
a copilului și familiei
1.3.2. Plan de acţiune realist, cu susţinere
ﬁnanciară adecvată și implementat prin
colaborarea tuturor actorilor relevanţi
(inclusiv societatea civilă)

2.2.2. Colaborarea dintre organizaţiile membre APSCF și
actorii locali pentru asigurarea unui mediu școlar
incluziv și sigur pentru toţi copiii este
îmbunătăţită
2.3.1. Participarea directă a beneﬁciarilor în activităţi de
pledoarie implementate de APSCF și organizaţiile
membre în domeniul educaţiei de calitate într-un
mediu incluziv și sigur este crescută

ORGANIZAȚII ACTIVE ȘI
IMPLICATE, CONECTATE
ÎNTR-O REȚEA DINAMICĂ ȘI
RECUNOSCUTĂ
3.1.1. Implicare și motivare crescută a
membrilor pentru activităţile APSCF
3.1.2. APSCF practică în mod constant
guvernanţa funcţională, etică și eﬁcientă
3.2.1. Recunoaștere crescută pentru APSCF ca
partener de dialog relevant pentru
autorităţi și structuri naţionale și
internaţionale relevante din domeniu
3.3.1. Comunicare internă eﬁcientă și
bidirecţională, echipă stabilă și eﬁcientă
la nivelul Secretariatului, proceduri
operaţionale funcţionale și eﬁciente,
stabilitate ﬁnanciară și operaţională
crescută la nivelul APSCF
3.3.2. Capacităţi interne crescute ale
membrilor APSCF

Strategia APSCF / rezultate strategice

TIPOLOGIA INTERVENȚIEI
Activitatea APSCF se desfășoară pe patru direcții de intervenție speciﬁce: (1) Politici publice, (2) Pledoarie/Advocacy,
(3) Consolidare capacități, și (4) Reprezentare. Aceste tipuri de intervenţii se regăsesc în ﬁecare dintre cele trei direcţii
strategice în proporţii diferite și în combinaţii diferite, ﬁind adresate unor grupuri ţintă diferite. Tipologia intervenţiilor
este deﬁnită atât din perspectiva rezultatelor vizate, dar mai ales din perspectiva acţiunilor cheie care sunt realizate
pentru atingerea obiectivelor strategice deﬁnite.

POLITICI
PUBLICE

PLEDOARIE /
ADVOCACY

CONSOLIDARE
CAPACITĂȚI

REPREZENTARE

Strategia APSCF / tipologia intervenției

APSCF promovează și contribuie la dezvoltarea unor politici publice adecvate și funcționale în domeniul protecției
copilului și a familiei prin monitorizarea și oferirea de expertiză la elaborarea documentelor de politici. Alianţa este un
partener de dialog al autorităţilor, căruia i se cere părerea, care este invitat la consultări și a cărui părere reușește să
inﬂuenţeze rezultatul. Este membru cu drepturi depline în două platforme guvernamentale importante: Consiliul
Naţional pentru Protecţia Drepturilor Copilului și Grupul Local de Educaţie (LEG). Aceste două platforme sunt utilizate
pentru advocacy și comunicare, pentru a participa în mare parte la procesele de politici.
Alianţa dezvoltă campanii de socializare și acțiuni de advocacy pe probleme importante de protecţie a copilului. În
prezent, prin implementarea programului privind educaţia incluzivă în Moldova, reţeaua promovează un dialog politic
constructiv la nivel naţional și crește responsabilitatea autorităţilor naţionale faţă de cetăţeni pentru a garanta accesul
la educaţie echitabilă, incluzivă și de calitate.
Delegaţia UE în Moldova oferă de două ori pe an o oportunitate de advocacy pe care Alianţa o folosește frecvent Dialogul UE-MD privind drepturile omului. În cadrul acestei platforme sunt abordate principalele probleme privind
protecţia și educaţia copilului și a familiei. APSCF, de asemenea, reprezintă opinia membrilor săi în documente de
opinie, avize la documente de politici și prin apeluri către societatea civilă.
Alianţa monitorizează implementarea Convenției privind Drepturile Copilului în Republica Moldova. De la înﬁinţarea
sa (2002), Alianţa a elaborat 2 Rapoarte alternative privind implementarea Convenţiei Naţiunilor Unite cu privire la
Drepturile Copilului în Moldova. Rapoartele alternative includ o listă detaliată de recomandări bazate pe experienţa
membrilor APSCF ca practicieni, unele cercetări ale organizaţiilor internaţionale, precum și pe indicele de protecţie a
copilului. Alianţa este implicată într-un proces continuu de monitorizare a implementării Convenţiei Naţiunilor Unite cu
privire la Drepturile Copilului și a observaţiilor ﬁnale ale Comitetului ONU pentru Drepturile Copilului.
Strategia APSCF / tipologia intervenției

Alianţa facilitează schimbul de experiență între părțile interesate de protecția copilului și a familiei la nivel național,
regional și internațional, prin organizarea de evenimente ca ateliere, traininguri, conferinţe etc. Începând cu 2015,
APSCF organizează anual conferinţa naţională în domeniul educaţiei incluzive. De asemenea, anual se organizează
concursul de selectare a instituţiilor de educaţie cu rezultate remarcabile în promovarea și implementarea
responsabilă a educaţiei incluzive. Trofeul „Alexandra Grăjdian” pentru CURAJ și INOVAŢIE în promovarea educaţiei
incluzive este decernat anual câștigătorului acestui concurs în cadrul Galei Educaţiei Incluzive.
Periodic, Alianţa este implicată în activitate de cercetare și consultanță. Actualmente APSCF contribuie la elaborarea
viitorului program naţional pentru protecţia copilului pentru 2022-2026.

Strategia APSCF / tipologia intervenției
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