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- În anul 2014 au fost elaborate şi apro-
bate mai multe acte normative importante 
pentru dezvoltarea sistemului de protec-
ţie a copilului şi familiei din Republica 
Moldova, care sunt acestea şi care a fost 
scopul lor? 

- Într-adevăr, în anul 2014 au fost elabo-
rate şi aprobate mai multe acte normative 
în domeniu. În special vreau să menţionez 
că au fost revizuite, sub aspect de structură, 
regulamentele privind organizarea şi funcţi-
onarea serviciilor sociale adresate familiilor 
cu copii şi copiilor aflaţi în situaţie de risc. 
Astfel, ne propunem să 
uniformizăm toate re-
gulamentele, încât să 
fie mai simplu şi pen-
tru cei care instituie 
serviciile sociale, şi în 
procesul de prestare a 
acestora.

Totodată, a fost revi-
zuită şi structura stan-
dardelor minime de 
calitate a serviciilor sociale.  În acest docu-
ment, pe lângă faptul că este definit standar-
dul, sunt prevăzuţi expres şi indicatorii care 
trebuie să fie realizaţi de către prestatorii de 
servicii sociale, astfel încât să fie asigurată 
realizarea calitativă a acestora. În acelaşi 
timp, aceşti indicatori servesc drept reper 
pentru Inspecţia Socială, Consiliul Naţional 
de Acreditare a prestatorilor de servicii soci-
ale ş.a., atunci când este efectuat controlul 
calităţii serviciilor sociale prestate şi, respec-
tiv, în procesul de acreditare a prestatorilor 
de servicii sociale. 

Cel mai impor-
tant este că, toate 
aceste regulamen-
te şi standarde minime de calitate au fost 
ajustate la prevederile Liniilor Directoare 
ONU pentru Îngrijirea Alternativă a Copiilor, 
acestea fiind un element esenţial în ceea ce 
priveşte participarea copilului în procesul de 
luare a deciziilor care îl privesc, respectarea 
interesului superior al copilului, cerinţe con-
form cărora sunt create serviciile sociale re-
flectate în acest document. Aici aş vrea să 
adaug că, în premieră pentru regiune, cu su-

portul AO „Parteneriate 
pentru fiecare copil” a 
fost elaborat un ghid în 
care au fost descrise, pe 
înţelesul copiilor, preve-
derile Liniilor Directoare 
ONU pentru Îngrijirea 
Alternativă a Copiilor. 

De asemenea, în anul 
2014 a fost aprobat Re-
gulamentul şi Standar-

dele minime de calitate pentru Serviciul de 
asistenţă parentală profesionistă. Conform 
cadrului normativ aprobat pentru organiza-
rea şi funcţionarea serviciului, pe lângă fap-
tul că există managerul serviciului respectiv, 
a fost instituită funcţia de asistent social res-
ponsabil de copiii plasaţi în serviciul dat, cât 
şi de asistenţii parentali profesionişti. 

O realizare la fel de importantă a fost şi 
aprobarea Standardelor minime de calitate pri-
vind Serviciul social de sprijin pentru familiile 
cu copii, un serviciu extrem de necesar, care 
contribuie la reintegrarea copilului în familie, 
precum şi la prevenirea separării acestuia de 
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familie. Este un serviciu care are drept scop 
consolidarea capacităţilor părinţilor în creş-
terea şi educarea copilului. Un alt element al 
acestui serviciu este ajutorul bănesc de care 
pot beneficia familiile cu copii aflate în situaţie 
de risc. Aş vrea să menţionez că această pre-
staţie socială este unica, deocamdată, care 
este oferită condiţionat. Aceasta înseamnă 
că prestaţia menţionată se acordă în baza 
evaluării necesităţilor concrete ale familiei şi 
copilului, iar gestionarea acestui ajutor este 
monitorizată  de către asistentul social comu-
nitar. În momentul în care ajutorul bănesc nu 
este utilizat în condiţiile care au fost presta-
bilite, adică în interesul copilului, acesta poa-
te fi suspendat. Este foarte important pentru 
noi să avem siguranţa, în cazul respectiv, că 
ajutorul financiar este utilizat pentru copil şi 
conform necesităţilor acestuia. Sperăm foarte 
mult că şi în cazul altor prestaţii vor fi revizuite 
criteriile de acordare a acestora şi vom avea 
elementul de condiţionare. 

Totodată, vreau să menţionez că în anul 
2014, de către Guvern au fost aprobate In-
strucţiunile prind mecanismul intersectorial 

de cooperare pentru asistenţa şi monitoriza-
rea copiilor victime şi potenţiale victime ale 
violenţei, neglijării, exploatării, traficului. Ţin 
să menţionez că, datorită suportului acordat 
de AO „Parteneriate pentru fiecare copil” au 
fost realizate, deja, câteva runde de instruiri 
la nivel raional pentru consolidarea capaci-
tăţilor profesioniştilor privind implementarea 
acestor instrucţiuni, iar în prezent instruiri 
similare au loc şi pentru autorităţile publice 
locale de nivelul întâi. Acest lucru este foarte 
important, pentru că oamenii au nevoie de 
explicaţii suplimentare, de ghidare în imple-
mentarea acestor instrucţiuni, care, de fapt, 
au o structură bine determinată. Aceste in-
strucţiuni sunt adresate profesioniştilor res-
ponsabili de protecţia copilului (asistenţi so-
ciali, pedagogi, asistenţi medicali, poliţişti) şi 
reglementează procedurile privind:

- identificarea, înregistrarea şi evaluarea 
iniţială;

- asigurarea măsurilor urgente de protec-
ţie a copilului în cazul existenţei pericolului 
iminent pentru viaţa şi sănătatea acestuia; 

- solicitarea efectuării examinărilor speci-
alizate; 

- evaluarea complexă şi oferirea asisten-
ţei necesare;

- documentarea şi evidenţa cazurilor;
- organizarea instituţională în scopul pre-

venirii şi asistenţei copiilor.
De asemenea, printr-un ordin interminis-

terial, a fost aprobată şi fişa de sesizare, 
care pe lângă toate datele despre suspec-
ta victimă, despre agresor, despre existenţa 
riscului din partea agresorului pentru copil, 
despre locul producerii acestei agresiuni, ne-
glijare sau exploatare, mai conţine totodată 
şi indicatorii corespunzători. Aceştia vin în 
ajutor specialiştilor să identifice acţiunile sau 
inacţiunile, care au condus la aflarea copilu-
lui în situaţie de risc. 

- Odată cu aprobarea Strategiei privind 
protecţia copilului, Guvernul şi-a asumat 
angajamentul de a stopa treptat instituţi-
onalizarea copiilor cu vârsta de până la 3 
ani. Care este situaţia la acest capitol?
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- Strategia privind protecţia copilului a fost 
aprobată în anul 2014, termenul de imple-
mentare a acesteia fiind până în anul 2020. 
Documentul este focusat pe trei obiective ge-
nerale, divizate la rândul lor în obiective spe-
cifice. Primul obiectiv general este axat pe 
asigurarea condiţiilor necesare pentru creş-
terea şi educaţia copiilor în mediul familial, 
prin realizarea unor acţiuni care contribuie la 
continuarea reformei sistemului rezidenţial de 
îngrijire a copilului, precum şi la dezvoltarea, 
în paralel, a serviciilor de sprijin pentru pre-
venirea separării copilului de familie. Celelal-
te două obiective sunt axate pe prevenirea şi 
combaterea violenţei, neglijării şi exploatării 
copiilor şi pe concilierea 
vieţii de familie cu activi-
tatea profesională, prin 
promovarea serviciilor 
de sprijin pentru părin-
ţii încadraţi în câmpul 
muncii, ceea ce ar con-
duce la asigurarea creş-
terii şi dezvoltării armo-
nioase a copilului.

Un element esenţial al 
acestei strategii îl constituie angajamentul po-
litic asumat de Guvern privind stoparea insti-
tuţionalizării copiilor cu vârsta de la 0 la 3 ani. 
Este un angajament serios, provocator chiar aş 
spune, pentru că urmează să realizăm politici 
care să ofere suport familiei aflate în situaţie 
de risc. Dar, în situaţii extreme, atunci când în 
interesul copilului este separarea acestuia de 
familie se va pleda, în primul rând, pentru ser-
vicii alternative de tip familial, cum ar fi Servi-
ciul de asistenţă parentală profesionistă. Astfel 
putem contribui la prevenirea instituţionalizării 
acestor copii, deoarece cunoaştem foarte bine 
care este amprenta instituţionalizării copiilor, în 
special a celor de vârstă mică, care sunt în pro-
ces de formare şi de dezvoltare. 

- Cât de ireversibilă este reforma siste-
mului rezidenţial de îngrijire a copilului? 
Cum convingem factorii responsabili, pă-
rinţii că locul copiilor este în familie sau 
într-un mediu familial?

- În Strategia privind protecţia copilului 
este un obiectiv specific privind reducerea 
continuă a numărului de copii aflaţi în îngri-
jire rezidenţială. Într-adevăr, este un proces 
ireversibil de reorganizare a sistemului vizat 
de îngrijire. Ne bucură foarte mult ceea ce 
s-a realizat până în prezent, precum şi re-
zultatele obţinute la nivelul fiecărui copil în 
parte şi, sigur, putem vorbi şi despre statistici 
numerice. La sfârşitul anului 2013, sistemul 
rezidenţial includea 41 de instituţii reziden-
ţiale cu 3808 de copii în plasament, dintre 
care 39 de instituţii se aflau în subordinea 
Ministerului Educaţiei. Reamintim că, în anul 
2007 erau peste 11 mii de copii plasaţi în 65 

de instituţii rezidenţia-
le, majoritatea copiilor 
fiind plasaţi „temporar” 
la cererea părinţilor 
sau tutorilor. Cu toate 
acestea, la ora actuală 
avem o provocare des-
tul de mare, dat fiind 
faptul că ne centrăm 
eforturile pe procesul 
de dezinstituţionalizare 

a copiilor cu nevoi speciale. Este vorba de 
copiii cu dizabilităţi şi de copiii care au pro-
bleme de sănătate. În cazul acestor copii 
este nevoie de o abordare complexă, fiind 
necesare servicii specializate şi de suport. 
Totodată, avem obligaţia să asigurăm acce-
sul copiilor, atât la serviciile sociale, cât şi la 
cele educaţionale. 

La acest subiect există opinii, inclusiv a 
profesioniştilor, referitor la necesitatea apli-
cării măsurilor de constrângere faţă de pă-
rinţi, pentru responsabilizarea acestora. În 
opina Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale 
şi Familiei (MMPSF), pentru a aplica o mă-
sură restrictivă, înainte de toate este nece-
sar de examinat care a fost suportul acor-
dat acestor familii. Noi mizăm foarte mult 
pe Serviciul social de sprijin pentru familii-
le cu copii, despre care am menţionat mai 
sus. Este un serviciu şi aici mă repet, care 
îşi propune să identifice eventualele situaţii 
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... în anul 2014 în Republica Moldova 
au activat 322 de familii de asistenţi 
parentali profesionişti, care au pre-
stat servicii pentru 549 de copii, iar 
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a fost funcţional serviciul de sprijin 
pentru familiile cu copii
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de risc şi care ar trebui să prevină intrarea 
copilului şi a familiei într-o astfel de situaţie. 
La acest capitol avem de lucrat încă mult. 
Este necesar să dezvoltăm programe pri-
vind dezvoltarea abilităţilor parentale, baza-
te, inclusiv pe metode pozitive de educaţie a 
copilului, eliminându-le, în acelaşi timp, pe 
cele negative, violente. Totodată, este im-
portantă conştientizarea rolului de părinte, 
nu în momentul în care devii mamă sau tată, 
ci chiar până la naşterea copilului, ca să-ţi 
dai bine seama de responsabilităţile pe care 
urmează să ţi le asumi.

- Cât de pregătit este sistemul de ser-
vicii pentru prevenirea separării copilului 
de familie?

- În acest context aş menţiona, pe o notă 
autocritică, că la momentul actual sistemul 
de servicii sociale este încă unul fragmen-
tat şi care se dezvoltă diferit, de la o unitate 
administrativ-teritorială la alta. În mare par-
te aceasta depinde de activismul autorităţii 
publice locale (APL), de manifestarea sus-
ţinerii din partea acesteia faţă de o iniţiativă 
sau alta. Rezultatele pozitive înregistrate de 
autorităţile locale se datorează, nu în ultimul 
rând, suportului acordat de către partenerii 
sociali în consolidarea capacităţilor privind 
dezvoltarea serviciilor sociale. Putem spune 
că au fost realizate lucruri mari – statisticile 
vorbesc de la sine (în anul 2014 în Republica 
Moldova au activat 322 de familii de asistenţi 
parentali profesionişti, care au prestat servi-
cii pentru 549 de copii, iar în 18 unităţi admi-
nistrativ-teritoriale a fost funcţional serviciul 
de sprijin pentru familiile cu copii). Cu regret 
însă, în acest moment sunt APL-uri care nu 
au instituit nici un serviciu social de tip fami-
lial, pledând în continuare pentru plasamen-
tul copiilor în instituţii rezidenţiale. Care ar 
fi soluţia pe care o vedem noi în calitate de 
autoritate centrală? În viziunea noastră, so-
luţia ar consta în promovarea unor programe 
cu destinaţie specială, bazate pe evaluarea 
necesităţilor comunităţii. Subiectul dat este 
unul prioritar pentru minister, iar acum sun-

tem în proces de examinare a unor soluţii şi 
sperăm că în curând vom veni şi cu propu-
neri concrete.

- Cât de important este parteneriatul 
public-privat pentru crearea sau dezvol-
tarea unor servicii sociale? Există acope-
rire financiară pentru menţinerea servicii-
lor alternative de îngrijire a copilului?

- Cum am menţionat mai sus, parteneriatul 
public-privat în domeniul dat este necesar şi 
important. Am putea să menţionăm, de fapt, 
că unele organizaţii neguvernamentale au 
reuşit să realizeze mai multe activităţi, foarte 
importante, în colaborare cu autorităţile publi-
ce locale. Acestea au oferit şi acordă suport 
în continuare pentru consolidarea capacităţi-
lor APL, inclusiv în planificarea bugetară pen-
tru dezvoltarea serviciilor sociale şi în conso-
lidarea capacităţilor profesioniştilor, pentru că 
ne dăm bine seama că primii paşi sunt întot-
deauna extrem de dificili. ONG-le din dome-
niu sunt cele care au continuat să monitorize-
ze situaţia privind respectarea drepturilor co-
piilor. În cazul dat, chiar am putea să dăm un 
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exemplu oportun – Consiliile Consultative ale 
Copiilor, care au fost instituite, la nivel local, 
cu suportul AO „Parteneriate pentru fiecare 
copil”. Consiliul menţionat reprezintă un actor 
imperios necesar pentru autorităţi, inclusiv 
din considerentul că astfel putem afla opiniile 
copiilor, să asigurăm participarea copiilor în 
luarea deciziilor şi nu în ultimul rând ne aju-
tă foarte mult să evaluăm calitatea serviciilor 
sociale prestate pentru 
copii. Părerea copiilor 
aduce plus valoare ca-
lităţii serviciilor sociale. 
Şi iarăşi, în contextul 
respectiv, iniţiativa şi 
impulsul nemijlocit a 
venit din partea organi-
zaţiilor neguvernamen-
tale. Totodată, vreau să 
menţionez faptul că anumite tipuri de servicii 
sociale au fost instituite şi pilotate în ţară de 
către ONG-uri. Ulterior, autorităţile au pro-
movat cadrul normativ corespunzător pentru 
organizarea şi funcţionarea acestor servicii, 
dar deja în baza unor practici - servicii care 
au fost adaptate la problemele şi necesită-
ţile existente. Astfel, avem posibilitatea să 
vedem cum se dezvoltă un anumit serviciu, 
unde sunt întâmpinate dificultăţi şi ce este 
necesar de reglementat. Deci, sistemul de 
asistenţă socială, prin prisma parteneriatului 
public – privat, este un exemplu elocvent. 

În ceea ce priveşte finanţarea serviciilor 
sociale, vreau să mă refer la politica de des-
centralizare implementată la momentul actu-
al, inclusiv, descentralizarea finanţelor publi-
ce locale. În conformitate cu noile modificări 
operate la Legea nr.397-XV din 16.10.2003 
privind finanţele publice locale, care au intrat 
în vigoare la 1 ianuarie 2015, volumul de fi-
nanţare a serviciilor sociale la nivel local va 

depinde strict de prio-
rităţile APL de nivelul I 
şi APL de nivelul II. În 
cadrul anvelopei finan-
ciare disponibile, au-
torităţile publice locale 
vor putea direcţiona 
resursele în funcţie de 
necesităţile locale. În 
acest context, MMPSF 
vrea să se asigure că 

serviciile sociale create nu se vor închide şi 
că asistenţa socială a populaţiei va rămâne o 
prioritate pentru autorităţile de la nivel local.

- În societate au existat discuţii referitor 
la faptul că ONG-le din Republica Moldova 
vor putea presta servicii sociale alături de 
instituţiile statului. Cum a evoluat această 
iniţiativă? Există vreun precedent pentru 
Republica Moldova în acest sens?

- În acest sens, MMPSF a elaborat docu-
mentaţia necesară, inclusiv la nivel de acte 
normative cu privire la procedura de procura-
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Consiliul Naţional al Copiilor va 
avea un rol important în ceea ce 
priveşte pregătirea de către Guvern 
a raportului privind implementarea 
Convenţiei ONU cu privire la dreptu-
rile copilului în Republica Moldova.
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re a serviciilor sociale, care poate fi realizată, 
atât de la prestatorii publici, cât şi de la pre-
statorii privaţi. Avem deja un exemplu eloc-
vent, atunci când însăşi autoritatea centrală, 
adică MMPFS a contractat un prestator pri-
vat. Aici aş putea să menţionez despre ser-
viciul de asistenţă telefonică gratuită pentru 
copii. Acesta este un serviciu cu specializare 
înaltă şi este prestat de către un prestator pri-
vat. Vorbim, în cazul respectiv, despre Orga-
nizaţia Internaţională „La Strada” şi este un 
prim pas realizat. Ceea ce este nou, de fapt, 
putem să menţionăm că, pe lângă faptul că 
este un prestator privat, contractarea s-a rea-
lizat din sursele bugetului de stat. Cel mai im-
portant este că, în cazul contractării, pentru 
că se realizează prin procedură de achiziţie 
publică care nu e atât de simplă, s-a recurs 
la un contract multianual, mai exact, un con-
tract cu o durată de aproximativ trei ani. 

- Rolul copiilor în procesul de luare a 
deciziilor care îi priveşte este important şi 
necesar. Cunoaştem că pe lângă MMPSF 
va activa Consiliul Naţional al Copiilor. 
Spuneţi-ne mai multe despre acesta? 

- Într-adevăr, pe lângă MMPFS va activa 
Consiliul Naţional al Copiilor. În acest sens, 
a fost elaborat şi aprobat un regulament cu 
privire la instituirea şi funcţionarea acestuia. 
Vreau să vă zic că avem aprobată şi com-
ponenţa nominală. Ne-a bucurat foarte mult 

activismul şi interesul care a fost manifestat 
de către copii. 

Totodată, acest consiliu va avea un rol 
important în ceea ce priveşte pregătirea de 
către Guvern a raportului privind implemen-
tarea Convenţiei ONU cu privire la drepturile 
copilului în Republica Moldova. De aseme-
nea, ne propunem să realizăm mai multe in-
struiri cu participarea membrilor consiliului şi 
a reprezentanţilor MMPSF.

Consiliul Naţional al Copiilor este con-
stituit din 30 de membri. Ne dorim, foarte 
mult să realizăm un ciclu întreg de instruiri 
cu participarea acestora, privind respecta-
rea drepturilor, participarea copiilor etc. O 
primă consultare pe care o vom realiza cu 
copiii în componenţa acestui Consiliu, de-
oarece anterior am mai avut o astfel de ex-
perienţă, va fi planul de acţiuni al Strategiei 
privind protecţia copilului. Ţin să menţionez 
că, atunci când a fost elaborată nemijlocit 
strategia, pe lângă consultările intersecto-
riale, au fost consultaţi şi copii, şi familii cu 
copii cu dizabilităţi, familii monoparentale, 
familii care erau constituite din părinţi în 
etate, sau părinţi cu dizabilităţi. Scopul in-
stituirii Consiliului este consultarea copiilor 
privind lacunele normative existente, impli-
carea copiilor în procesul elaborări cadrului 
normativ în domeniul de referinţă. Sperăm 
mult să avem rezultate bune pe măsura aş-
teptărilor copiilor.
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Conceptul de consolidare a familiei va fi 
elaborat în baza Programului “Strengthening 
Families” aplicat în SUA de Centre for the 
Study of Social Policy’s. 

Despre esenţa precum şi adaptarea re-
spectivei abordări la specificul şi cerinţele sis-
temului de protecţie socială din ţara noastră 
s-a discutat în cadrul unui atelier de lucru cu 
participarea experţilor din SUA, reprezentanţi-
lor ministerelor de profil,  specialiştilor din do-
meniul protecţiei drepturilor copilului şi factori-
lor de decizie de la nivel local din 5 raioane. 

Pe parcursul atelierului, participanţii au 
avut ocazia să se familiarizeze cu specificul 
acestei abordări, să vină cu sugestii în privin-
ţa adaptării şi integrării acesteia în practica 
de lucru a practicienilor. De asemenea, au 
fost punctate elementele cheie ale conceptu-
lui de pilotare în 5 raioane, care urmează să 
fie aplicat în primăvara anului curent.

Specialiştii din asistenţa socială au consta-
tat că, în munca de zi cu zi, ei de fapt aplică 
anumite elemente din cei 5 factori protectori: 
sprijin concret în momente de necesitate, re-
zilienţa parentală, conexiuni sociale, compe-
tenţele socio-emoţionale ale copiilor, precum 
şi cunoaşterea principiilor de îngrijire paren-
tală şi de dezvoltare a copilului. Integrarea şi 
aplicarea acestora de către toate sectoarele 
ar eficientiza suportul oferit familiei contribu-
ind la consolidarea acesteia.

Silvia TOCARI, 
specialist principal servicii sociale, 
Direcţia Asistenţă Socială şi Protecţie
a Familiei, Orhei
În mare parte, tot ceea ce prevede aborda-

rea dată, am aplicat în practică, dar nu am va-
lorificat şi nu am pus accentul mai mult pe fac-
torii protectori. Dezvoltam rezilienţa la părinţi, 

Un nou concept de consolidare a familiei pentru profesionişti 
care lucrează cu copii şi familiile acestora 

O abordare integrată, focusată pe consolidarea factorilor protectori ai familiei, 
care să fie încorporată în activitatea tuturor profesioniştilor care lucrează cu copii 
şi familiile acestora, va fi pilotată la nivel local în cadrul Proiectului “Familie puter-
nică pentru fiecare copil”, implementat de AO “Parteneriate pentru fiecare copil”, 
cu suportul financiar al USAID. 

Familie
pentru fiecare Copil

puternică
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dar nu puneam accentul şi pe alţi factori, sau, 
un specialist dezvoltă un factor, dar nu are su-
portul colegilor săi. Calitatea dezvoltării reţelei 
sociale depinde de comunitate, dar şi de facto-
rul uman, de felul în care pui accentul pe fami-
lie. Voi transmite toate informaţiile specialiştilor 
cu care lucrăm în teritoriu, implicaţi nemijlocit 
în lucrul cu familiile, pentru a obţine rezultate 
mai bune.

emilia ciobanu, 
şef al Direcţiei asistenţă Socială 
şi Protecţie a Familiei, Făleşti
PPFC sunt cei care găsesc miezul pro-

blemei care ne doare, iar în timp ce noi ne 
facem griji cum să o rezolvăm, voi sunteţi 
cei care prindeţi ideea din zbor şi o dezvol-
taţi, sunteţi cei care găsiţi cei mai buni for-
matori, care vin să ne ajute cu exact ceea 

ce ne trebuie. PPFC este o echipă puterni-
că pentru că aici se lucrează împreună, iar 
noi vă suntem recunoscători pentru că sun-
tem implicaţi nemijlocit în lucrul cu copilul şi 
cu familia. 

nilofer ahSan, 
expert, centre for the Study of Social
Policy’s din Sua 

În Europa, Conceptul “Strengthening Fa-
milies” este deja în proces de implementare 
cum ar fi în Ungaria şi Slovenia. Republica 
Moldova este prima ţară din spaţiul ex-so-
vietic care s-a arătat interesată de această 
abordare, iar cu suportul AO „Parteneriate 
pentru fiecare copil” credem că este posibil 
de a-l aplica la nivel naţional. Noi suntem 
deschişi pentru a oferi expertiza necesară şi 
a susţine acest proces.  

Familie
pentru fiecare copil

puternică

Broşura conţine o descriere succintă a 
scopului, obiectivelor şi partenerilor CCC şi 
are drept scop promovarea consiliului.

CCC sunt constituite în cadrul proiectului 
”Familie puternică pentru fiecare copil”, im-
plementat de PPFC şi finanţat de USAID.

În total, din anul 2011 au fost create opt 
astfel de consilii în raioanele Cahul, Călă-
raşi, Făleşti, Orhei, Sîngerei, Soroca, Tele-
neşti şi Ungheni. Misiunea CCC este de a 
face auzită vocea copiilor în faţa adulţilor şi, 
mai presus de orice, de a-i ajuta pe copii să-
şi cunoască drepturile.

coPii Pentru coPii

o broşură despre activitatea con-
siliului consultativ al copiilor (ccc) 
a fost distribuită de ao „Parteneriate 
pentru fiecare copil” (PPFc) în raioa-
nele beneficiare ale Proiectului „Fa-
milie puternică pentru fiecare copil”.
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Deşi activează din fonduri modeste, că-
minul menţionat este un răspuns concret la 
necesităţile acestor mămici şi ale copiilor lor, 
ajutându-i, pentru o perioadă de 6 luni, cu cele 
necesare pentru a putea dobândi un statut de 
independenţă… chiar dacă, de cele mai dese 
ori, vorbim despre o autonomie doar morală, 
nu şi economică sau materială. 

Totuşi, cele 60 de cupluri părinte-copil, 
care au trecut până acum prin Cămin, vor-
besc despre un rezultat frumos şi despre o 
muncă prodigioasă, atât din partea persona-
lului, cât şi din partea PPFC, care au contri-
buit ca cel puţin 60 de copii să poată creşte 
alături de mamele lor.  

ajută-mă Să rămân cu mama!

Directoarea Căminului, Elena Railean, 
precizează că majoritatea mămicilor bene-
ficiare, se ciocnesc de refuzul partenerilor 
atunci când află de sarcină. Cazurile cu risc 
de abandon nu sunt sesizate doar în mater-
nităţi. De regulă, ele sunt semnalate de că-
tre Direcţiile Asistenţă Socială şi Protecţie a 
Familiei/Direcţia Municipală pentru Protecţia 
Drepturilor Copilului, Chişinău. 

 Acest risc apare atunci când mama se 
prezintă aproape de termenul naşterii, nefiind 
examinată în prealabil sau nu are documen-
te. Oricum, instituţiile maternale depistează 
rapid atunci când o mămică se gândeşte să-
şi lase copilul. Acestor fete li se propune aju-
tor. Ele sunt învăţate să-şi dezvolte abilităţile 
parentale pozitive, să-şi dezvolte ataşamen-
tul sigur faţă de copilul său, să aibă încredere 
în forţele proprii, în rolul de părinte şi, nu în 
ultimul rând, fetele sunt ajutate să-şi reconci-
lieze relaţiile cu părinţii sau partenerii. 

„Atunci când vorbim de cauza unui aban-
don, ne referim, în general, la frica parteneri-
lor acestor fete de responsabilităţile pe care 
trebuie să şi le asume, dar mai este şi preju-
decata legată de gura lumii. Tinerele se tem 
că vor fi judecate de oamenii din sat, unde 
se ştie că ele se află la oraş pentru a face 
carte… Evident, fetele se confruntă şi cu lip-
sa unui venit. Pe de altă parte, neavând stu-
dii încheiate, nici la lucru nu se pot angaja. 
E adevărat că în prima perioadă a sarcinii, 
tinerele lucrează, de exemplu, la piaţă, apoi 
fizic nu mai pot lucra acolo, iar după naştere 
chiar sunt constrânse să stea alături de co-
pil. Respinse de rude şi de partenerii care se 
spală pe mâini de la responsabilitatea de a 
întreţine un copil, aceste fete rămân singu-
re cu gândurile şi problemele lor” – susţine 
doamna Railean. 

Cu toate acestea, datorită Căminului în 
care au posibilitatea să stea timp de jumătate 

În anul 2008, ao „Parteneriate pentru fiecare copil” (PPFc), a deschis 
un cămin social pentru cuplu părinte-copil, oferind astfel o „casă” 
temporară mămicilor singure sau cu posibilităţi materiale reduse. 

Familie
pentru fiecare copil

puternică

cauzele unui potenţial abandon: lipsurile materiale, 
frica de responsabilitate, prejudecăţile… 
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de an, împreună cu copiii lor, nu mai e cale 
de întoarcere. Mămicile admit că traiul alături 
de omuleţul căruia i-au dat viaţă este „cel mai 
de preţ timp şi cel mai frumos lucru care li se 
putea întâmpla” şi nu mai contează lipsurile 
sau dragostea neîmpărtăşită.

Directoarea susţine că toate mămicile care 
trec prin acest Cămin au fost reintegrate în 
societate sau în familie, acolo unde este po-
sibil. Doar în două cazuri instituţionalizarea 
copiilor nu a putut fi prevenită.

„Căminul este destinat anume mamelor cu 
noi-născuţi, dar dacă se întâmplă să mai vină 
câte o mămică cu un bebeluş în braţe şi cu 
altul de mânuţă, de vreo 4-5 anişori, îi primim 
oricum şi lucrăm cu ea să nu-şi abandoneze 
copiii. De obicei copiii stau aici până la ju-
mătate de an, deşi noi mai facem şi excepţii, 
până la 8 luni. În cazul în care ei sunt demult 
plecaţi de la noi, deja nu mai putem interveni. 
Ceea ce putem face, pentru a mai prelungi, 
cumva, susţinerea beneficiarilor, este să-i 
transferăm la alte centre, conform locului de 
trai al fetelor” – a adăugat doamna Railean.  

un altfel de cămin 
sau şase luni de şcoală… a vieţii
Directoarea Căminului susţine că mămici-

lor şi copiilor li se asigură un spaţiu şi condi-
ţii adecvate pentru ca ele, la rândul lor, să-şi 
crească decent copiii, măcar în primele luni 
de viaţă, ceea ce este foarte important pentru 
un copil, anume în această perioadă. Mamele 
în schimb, se obligă să aibă grijă de bebelu-
şii lor, să-şi pregătească hrana necesară, să 
menţină ordinea în casă şi în curte, să mear-
gă la cumpărături. Banii pentru cele necesare 
sunt alocaţi din sursele PPFC.

„Căminul nostru diferă de celelalte centre, 
unde totul este făcut de cineva, fie că sunt 
persoane responsabile de îngrijire, bucătărie, 
etc. Aici totul se face de sine stătător. Până şi 
mâncarea fetele şi-o pregătesc separat. Se 
pot servi între ele, dar insistăm ca fiecare să 
aibă colţul ei în bucătărie, evident, tot acest 
proces este coordonat de noi, care, fiind de 
serviciu pe ture, le ajutăm. De exemplu, pu-
tem rămâne cu cei mici dacă afară e timp urât 
şi ele trebuie să meargă la cumpărături. Aşa 
cum o mamă acasă reuşeşte să le facă singu-
ră pe toate, aşa şi beneficiarele sunt învăţate 
să se descurce. Astfel li se formează mai uşor 
şi ataşamentul faţă de copil. Sunt cazuri când 
fetele recunosc că nu pot crede cum, până nu 
demult se gândeau să-şi abandoneze copiii, în 
timp ce acum nu-şi mai imaginează viaţa fără 
de ei” – menţionează directoarea Căminului. 

Doamna Ludmila Calugherean, care este 
şi asistent social în cadrul Căminului, spune 
că în cele şase luni cât stau tinerele mămici 
acolo, nu doar însuşesc abilităţi părinteşti, ci 
îşi formează şi deprinderi de viaţă. 

„Le învăţăm lucruri elementare, multe din 
ele vin fără a avea vreo pregătire prealabilă 
pentru a-şi gestiona timpul sau resursele pro-
prii, iar aici au posibilitatea de a învăţa. Noi le 
învăţăm să gătească, le spunem ce au voie 
să mănânce şi ce le este contraindicat, mai 
ales dacă alăptează. În general, le dăm „lec-
ţii” simple, începând de la igiena personală şi 
terminând cu gestionarea banilor.”

Familie
pentru fiecare copil

puternică
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O zi obişnuită la Cămin începe cu igiena 
personală, dejunul, care este obligatoriu şi 
continuă cu îngrijirea copiilor, mersul la poli-
clinică, efectuarea cumpărăturilor, prepararea 
mâncării şi, nu în ultimul rând – curăţenia.

Totodată, tinerele mămici, sunt ajutate de 
către personalul Căminului, dar şi de perso-
nalul medical specializat şi/sau psiholog să 
depăşească stările critice, depresiile, mo-
mentele de vulnerabilitate, îşi dezvoltă com-
portamente etice, învaţă să relaţioneze cu 
alte persoane, să comunice asertiv, să ac-
cepte noul lor statut şi schimbările care au 
intervenit prea repede în viaţa lor. 

„În această perioadă, relativ scurtă, se lea-
gă noi prietenii, mămicile se ajută reciproc, la 
necesitate, fie având grijă de copii, fie înlocu-
indu-se la treburile casei. Aceasta le ajută să 
depăşească mai uşor stările de singurătate şi 
neputinţă” – spune doamna Calugherean.  

Majoritatea mămicilor care pleacă din Că-
min, revin mai târziu, cu un sunet sau cu un 
mesaj de mulţumire pentru sfaturile utile pe 
care le-au ascultat odată şi datorită cărora 
astăzi le este bine. Sunt bucuroase pentru că 
le prinde bine un anumit lucru învăţat aici şi 
de câte ori au ocazia, sună sau scriu şi astfel, 
ţin la curent personalul Căminului cu evoluţia 
constantă a picilor lor.

Cristina (nume schimbat) avea doar 19 ani 
când a venit la Cămin. A trăit în concubinaj cu 
tatăl copilului până la a şaptea lună de sarci-
nă. Tânărul avea o afacere care a falimentat 
la scurt timp de la înfiinţare. Într-o zi cei doi 
s-au certat, iar fata, deşi însărcinată, a fost 
bătută şi alungată de acasă. Timp de două 
luni Cristina a trăit pe la diferite gazde, pen-
tru că rudele nu mai vroiau să ştie nimic de 
ea. Era orfană de mamă, iar tatăl vitreg îşi 
refăcuse viaţa în alt capăt de lume. Cristina 
mai are două surori şi un frate, dar s-au întors 
toţi cu spatele la ea când au aflat de sarcină. 
Au hotărât să o pedepsească astfel, lăsând-o 

vreo 3 luni fără nicio sursă de existenţă. Fata 
a reuşit să-şi facă rost de nişte haine ce se 
ofereau gratuit printr-o reţea de socializare.

Cristina ştia de acest cămin pentru că până 
a naşte venise să-şi viziteze aici o prietenă, 
pe atunci şi ea beneficiară. I-au plăcut con-
diţiile, iar atunci când a născut, Cristina ştia 
deja casa care ar fi primit-o cu uşile deschise, 
atât pe ea, cât şi pe bebeluşul ei.

 „Curând ne-au telefonat de la Direcţia de 
Asistenţă Socială să ne întrebe dacă aveam 
un loc liber şi astfel ne-am reîntâlnit cu Cristi-
na”, îşi aminteşte doamna Railean. 

După încercări repetate de reconciliere 
cu rudele fetei şi discuţii cu personalul Că-
minului, eforturile nu au rămas nerăsplătite: 
primii vizitatori ai Cristinei şi ai micuţului au 
fost fratele şi surorile, de curând transformaţi 
în unchi şi mătuşe… iar de la prima vizită a 
fraţilor, până la ”chemarea acasă” a Cristinei 
şi a copilului, timpul chiar n-a mai contat. 

„N-au trecut nici 2-3 săptămâni, când tâ-
năra mămică ne-a telefonat şi ne-a anunţat 

„…În vizită revin mai rar, în schimb primim des telefoane 
de la fostele beneficiare”



13

  
BULETIN INFORMATIV Nr.02                                                              FEBRUARIE 2015

bucuroasă că reuşise să se împace cu tatăl 
copilului, alături de care a decis să rămână în 
Chişinău şi că planificau deja să joace nunta. 
Ajunşi la această etapă a unui întreg parcurs, 
nu putem spune că am încheiat cu succes 
un proiect de viaţă… viaţa lor abia începe, cu 
problemele, dar şi cu bucuriile care vor veni 
de acum încolo… dar putem fi siguri că aces-
te familii tinere sunt întemeiate în mod con-
ştient, cu responsabilitate şi cu dorinţa de a 
le oferi copiilor familia pe care aceşti tineri nu 
au avut-o. Credem că datorită acestui Cămin 
şi suportului considerabil oferit de AO „Par-
teneriate pentru fiecare copil”, care asigură 

cele necesare bebeluşilor şi mămicilor lor, se 
schimbă multe destine. Ne place să credem 
că se schimbă în bine şi ne dorim să putem 
pune piatra de temelie încă în cazul multor 
familii de la noi, care au nevoie de suport.”      

Reamintim că beneficiarii care trec prin 
acest Cămin au nevoie de suport chiar şi după 
ce pleacă, iar în locul lor vin alte mămici cu alţi 
copii, care, de asemenea, au nevoie de ori-
ce: alimente, lapte, produse igienice, scutece, 
hăinuţe. Oricine crede că le poate întinde o 
mână de ajutor şi doreşte să o facă, poate 
contacta AO „Parteneriate pentru  fiecare co -
pil” sau Administraţia Căminului Social. 

Familie
pentru fiecare Copil

puternică

Pentru contribuţii băneşti, oferim următoarele date bancare:
AO ”Parteneriate pentru fiecare copil” 
c.f. 1010620002091 
or. Chisinau str. Kogalniceanu 75 ap. 3,7 
c/d 2224710SV44031487100 
BC’Mobiasbanca - Groupe Societe Generale “ S.A. Chisinau 
Cod bancar MOBBMD22
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Agenda evenimentului a inclus subiecte 
ce ţin de importanţa comunicării cu mass-
media, relaţia cu presa şi informarea publi-
cului, stabilirea unei relaţii bune cu jurnaliştii 
şi abordările pozitive de care trebuie să dea 
dovadă specialiştii la apariţia unor ştiri nega-
tive. Un subiect la fel de important a fost şi 
modalitatea de comunicare cu mass-media 
în cazurile care se referă la copii, inclusiv fe-
lul în care trebuie să fie asigurată protecţia 
datelor cu caracter personal, atât de speci-
alişti, cât şi de jurnalişti. În cadrul atelierului 

s-a discutat şi despre specificul jurnalismului 
TV, apariţiile în faţa camerei de luat vederi, 
interviul TV şi radio, participarea la talk-
show-urile TV/radio (tehnici şi secrete). 

Participanţii la atelier au aflat mai multe 
informaţii cu privire la desfăşurarea campa-
niilor de informare a publicului, cum pot ges-
tiona cererile de acces la informaţie şi realiza 
agenda de evenimente. Seminarul s-a finali-
zat cu elaborarea strategiilor de comunicare 
şi a planurilor de acţiuni pentru fiecare raion 
participant.

reprezentanţi din 11 raioane au învăţat 
cum să comunice corect cu mass-media

Factori de decizie şi specialişti din 11 raioane beneficiare ale Proiectului 
„Familie puternică pentru fiecare copil”, au participat la un seminar de 
instruire privind consolidarea capacităţilor de comunicare a reprezentanţilor 
aPl cu instituţiile mass-media. evenimentul a fost organizat de ao 
„Parteneriate pentru fiecare copil”, în cadrul proiectului „Familie puternică 
pentru fiecare copil”, susţinut financiar de uSaiD.

Familie
pentru fiecare copil

puternică
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După seminar voi promova acest subiect la o şedinţă 
la nivel de raion cu participarea responsabililor de 
activitatea educativă din şcolile din raion.”
Coordonator adult, Consiliul Consultativ al Copilului

O să transmit experienţa acu-
mulată la acest seminar cole-
gilor mei, celor 45 de asistenţi 
sociali comunitari.”
Şef Serviciu Asistenţă Socială 

Comunitară

Tematica atelierului de lu-
cru organizat de „Parteneri-
ate pentru fiecare copil” este 
binevenită. Am însuşit lu-
cruri utile, care o să ne fie de 
ajutor în activitatea noastră 
profesională.” 

Vicepreşedinte de raion

Familie
pentru fiecare copil

puternică

“

“

“

“ Această instruire ne va ajuta în promovarea 
serviciilor sociale şi nu în ultimul rând în 
acordarea unui interviu.”

Şef al Direcţiei Asistenţă Socială 
şi Protecţia Familiei
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ccc din călăraşi a lansat primul număr 
al ziarului consiliului 

De asemenea, ziarul are o rubrică spe-
cială, întitulată „Dreptul la familie”, în cadrul 
căreia sunt incluse mai multe articole despre 
cum percep copiii importanţa familiei.

Maria BOB, specialist în participarea co-
piilor, Călăraşi a relatat că acest ziar va apă-
rea o dată în lună. Ideea, precum şi concep-
tul acestuia aparţine celor 27 de membri ai 
CCC Călăraşi.

Ziarul „Copii pentru Copii” este distribuit, 
în varianta tipărită şi online, autorităţilor lo-
cale şi în instituţiile de învăţământ din raion. 
Consiliul Consultativ al Copiilor este creat 
cu suportul AO „Parteneriate pentru fiecare 
copil”, în cadrul Proiectului „Familie puterni-
că pentru fiecare copil”, finanţat de USAID. 
Până în prezent au fost create opt CCC în 
opt raioane.    
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membrii consiliului consultativ al copilului (ccc) din călăraşi au lansat, 
recent, primul număr al ziarului organizaţiei. Publicaţia, cu genericul „copii 
pentru copii” cuprinde opt pagini şi include mai multe ştiri interesante des-
pre activitatea consiliului, articole care prezintă păreri ale copiilor din diferite 
localităţi ale raionului, privind respectarea drepturilor lor. totodată, cititorii 
ziarului au ocazia să lectureze un interviu cu un reprezentant al autorităţii lo-

cale pe diverse tematici importante. 
această rubrică se va regăsi în fieca-
re ediţie a publicaţiei. 


