
Acest proiect este finanțat de:

2018 - 2021



Childhub sprijină profesioniștii din 

domeniul protecției copiilor să-și 

consolideze cunoștințele și 

abilitățile

Childhub II 

Childhub promovează schimbările sociale 

prin intermediul inovațiilor conduse de 

copii

Este asigurată durabilitatea Childhub



Grupul țintă/beneficiarii: 

• Profesioniștii care au responsabilitatea de a proteja 
copiii: asistenți sociali; cadre didactice; psihologi 
școlari; profesioniști din domeniul justiției și al 
aplicării legii și,  într-o anumită măsură, 
profesioniști în domeniul sănătății.

• Factori de decizie

• Reprezentanți ai sectorului asociativ care activează 
în domeniu

• Reprezentanți ai mediului academic

• Viitori specialiști în domeniu (studenți) 



ChildHub MOLDOVA
Prioritate: 

Consolidarea capacităților profesioniștilor în domeniul 
protecției copilului în vederea prevenirii și combaterii 
violenței împotriva copiilor

Până în iunie 2021, profesioniștii în domeniul protecției copilului vor avea 
acces sporit la oportunități de învățare și rețele de suport, fapt care o să îi 
ajute să se dezvolte și să promoveze servicii și politici calitative pentru 
copiii/familiile care au nevoie de protecție. 



REȚELE DE SUPORT (networking)

Rețea la nivel național
Un grup activ de persoane resursă în fiecare țară

Rețea la nivel regional 
6000 membri – persoane resursă – din  diferite 
organizații statale și nonstatale din regiune



Persoanele resursă ChildHub:

• Practicieni și experți din cadrul structurilor 

guvernamentale, mediului academic și 

sectorului asociativ, care pot contribui la 

îmbunătățirea continuă a politicilor și serviciilor 

în domeniul protecției copilului prin schimb de 

bune practici și experiențe,  expertiză în 

domeniu, atât la nivel național cât și regional. 









OFFLINE / ONLINE 

OPORTUNITĂȚI DE ÎNVĂȚARE:



OPORTUNITĂȚI OFFLINE

• Conferințe regionale

• Activități de instruire nivel 
local/regional (ToT)

• Vizite de studiu

• Activități de peer-to-peer
(mentoring, coaching, 
supervizare)

Consolidarea cunoștințelor/abilităților profesioniștilor 

schimb de experiențe, expertiză; familiarizarea cu practicile 

promițătoare din regiune



OPORTUNITĂȚI OFFLINE

• Workshop-uri tematice

• Ședințe ale persoanelor 
resursă nivel 
regional/local

• Activități de 
cercetare/analiză a 
situației în domeniu



Oportunități Online www.childhub.com

http://www.childhub.com/


Oportunități Online www.justice.childhub.com

http://www.justice.childhub.com/


INFORMAȚII RELEVANTE PENTRU PROFESIONIȘTI

NOUTĂȚI                                 POZIȚII VACANTE

EVENIMENTE                         PRACTICI PROMIȚĂTOARE 

BIBLIOTECĂ                            MULTIMEDIA

BULETIN INFORMATIV         FORUM 

Studii, rapoarte , bune practici, știri , poziții vacante, evenimente instrumente și 
alte materiale (RO, EN, RU)

Oportunități Online



Oportunități Online

Domenii: 

• Prevenirea și protecția copiilor 
împotriva tuturor formelor de violență

• Justiția pentru copii

• Copii aflați în situație de migrație

• Lucrul în echipe multidisciplinare

• Descentralizarea serviciilor sociale

• Traficul de copii

• Rolul bărbaților în protecția copiilor

• Incluziune, inclusiv a copiilor cu 
dizabilități, etc. 



Oportunități Online
WEBINARE
seminarii web gratuite pe diferite subiecte de interes pentru 
profesioniștii, organizate sau găzduite de Childhub

• Serii de webinare – standardele de calitate serviciului 
Barnahus; INSPIRE, etc. 

• Justiția juvenilă – experiența României
• Integrarea victimelor traficului de ființe umane: foaie de 

parcurs pentru profesioniști, etc. 



Academia ChildHub
Cursuri on line în limba română:

• Supervizarea în asistența socială

• Evaluarea riscului în domeniul de asistență socială

• Facilitarea participării copiilor – Moldova 

• Violența de gen care afectează copiii și tinerii migranţi

• Explorarea unor măsuri alternative la procesul penal, 
respectuoase și adaptate la sistemul justiției juvenile 



ALTE OPȚIUNI PE PLATFORMA ONLINE:

I. Catalogul Organizațiilor 
Oferă posibilitatea să vă înregistrați organizația pe site și să îi 

prezentați activitatea, acumulând în cont toate resursele 

produse de organizație. 
http://childhub.org/ro/organisations-directory

II. Catalogul Consultanților

Oferă posibilitatea de a găsi experți și consultanți din regiune, 

dar de asemenea vă puteți înregistra și promova în calitate de 

consultant. 

http://childhub.org/ro/directory-of-experts

http://childhub.org/ro/organisations-directory
http://childhub.org/ro/directory-of-experts


III. Gamification și Onboarding game 
Website-ul a devenit mai interactiv și vă permite să 
urmăriți activitatea dvs. și a altor membri, inclusiv să vă 
creați un profil mai detaliat.

NOI OPȚIUNI PE PLATFORMA ONLINE:

IV. Jocul/testul online
Aflați mai multe despre personalitatea 

dvs., în timp ce îndepliniți rolul de 

Ambasador al Copiilor!
Fiecare completare a testului contribuie cu 1 euro 

la realizarea unui proiect local. 

http://childhub.org/ro/game

http://childhub.org/ro/game


• Phase I

Phase I



Child Protection Hub
for South East Europe

www.childhub.org


