
REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL RAIONAL CiMI$LIA

D E C IZIE Nr. 03/08

din 30 iunie 2021
cu privire la aprobarea Acordului de colaborare

in conformitate cu:
- art' 43 alin' (3) din Legea nt. 436/2006 privind administrafia publicd locald;- art.l0 din Legea nr. 547/2003 asistent.iroriui.,- Legea nr. 33g/1994 privind drepturil; *rilil,

fffffi';"::l:;l:J#ilillproticria ,p..iura a copilor anariin situa{ie de risc ei a

Avdnd in vedere intenfia de colaborare dintre Ao ,,parteneriate pentru fiecare copil,,,Ao ,,Centrul Narionul. g: For-u.",-;rt;;eif;^li'rli,".e qi Educafie din Moldova,, siconsiliul Raional cimigiia, c'are'!i'.rp.ira'dorinla-Je a stabili un parteneriat de rungdduratd av6nd drept scop edifirur.u'rn.i societ[fi in'.ur. fiecare fatd gi briat iqi rea,zeazdpotenfialur la maximum cu respect qi demnita,., C"^,iul Raionar cimiqria

DECIDE:

1' Se aprobd Acordul de colaborare dintre Asociafia obgteascd ,,parteneriate pentrufiecare copir", Ao,,centrur Nalionail F;;;, Asisienla, conriti..e ;i Educafiedin Moldova,' qi Consiliul Raional Cimiqlia.

2' Se deleagr Pregedintelui raionului cimiglia, 
dreptul de a semnaAcordul de colaborare dintre Ao-parteneriri. p*t., fiecare copir,,, Ao ,,centrur

U[:TI.1;[?,T*'' 
Asisten{a, Consilier. il-E;r.rfie din Mordova,, ;i Consliur

3' Se aprobd crearea unui comitet local de conducere la nivelul raionului pentruimplementareaProiectului 
,, Edificar.u un.i rmi.rati in care n.ru.. fata $i baiat i;irealizeazd" potenfialul la maximum 

", ."*; gi demnitate,, in urm,toareacomponenfd:

_ vicepreqedinte al raionului;
 Direcfia Asistenfd Sociard ;i protecfie a Famiriei;

-  in protecfia copiilo r afla[iin situafii de risc, DASpF;
- viceprimar or.Cimi;lia;

Direclia invafamint Generar cimi;ria;
 ONG Tineri pentru tineri,,;

 Inspectoratur de polifie cimgria;
Direclia Finanfe Cimiglia;
-  Direcfia Asistenla Sociald gi protecfie 

a Familiei.

W



4' comitetul nou creat va activa in strictd conformitate cu Acordul de colaborare silegislafia in vigoare, iar in caz de eliberare din funcfiile publice de{inute, a unormembri ai comitetului respectiv, atribu{iile lor in cadrul acestuia vor fi exercitate
de persoanele nou-det.rrut. in func[iile..rp..,iu. , ftrda fi aprobata o alta decizie.

5' controlul asupla executdrii prezentei decizii se atribuie
vicepreqedinte al raionului.

6' Prezenta decizie se publicd in Registrul de stat ar actelor locale qi se aduce lacunogtinl5: - - l

-Direcfiei Asisten(d Social[ gi protecfia a Familiei;
-Direcfiei inv5f5minr General Cimiqlia;
-Inspectoratului de polifie Cimiqlia;
-Persoanelor vizate;

-Prin publicarea pe pagina web a Consiliului raional Cimi;lia 
-WWW._'{Aj_Q.0.q-imiSlia,m-d.

Pregedintele

Contrasemn

Secretarul cons
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ACORD DE COLABORARE

dintre

AO,,Parteneriate pentru fiecare copil,,,

Ao "centrul Nafiona! de Formare, Asistenla, consiliere si Educalie din Moldova,,

9i

Consiliul Raiona! Cimiglia

Data semnirii ACORDULU! 202L



CUPRINS



PARTILE sEMNATARE ALE ACoRDULUI

consiliul Raional cimiglia, in continuare consiliul, situat pe adresa: or.
Cimiglia, bd. $tefan Cel Mare, 12, reprezentat de  pregedintele raionului Cimislia;

Asociatia Obgteasci ,,Parteneriate pentru fiecare copil", in continuare ,,AO ,,ppFC,,,,,inregistrati

la Ministerul Justi{iei al Republicii Moldova la 26.03.2010 (certificat de inregistrare  cod
cu sediul in mun. , reprezentati de

 pregedinte;

pi

Asocialia obSteasci "centrul Nafiona! de Formare, Asistenfi, consiliere si Educalie din
Moldova", in continuare AO "CNFACEM", inregistrati la Ministerul Justiliei al Republicii Moldova
la 30.10.2009 (certificat de inregistrare , , cu sediul in mun.
ChiSiniu, , pregedinte; numite in
continuare Pir!i,

Exprimdnd dorinra de a stabili un porteneriot de tungd duratd;

Pornind de la responsabilitSlile 9i obligaliile Republicii Moldova in domeniul protecliei drepturilor
copilului pe care 5i le-a asumat prin apartenenla la diverse organisme internalionale, precum
Consiliul Europei 9i Organiza{ia Naf iunilor Unite precum gi ratificarea mai multor acte
internalionale in domeniul protecliei drepturilor copilului;

Recunoscdnd necesitatea unificirii 5i coordonirii eforturilor in vederea asiguririi protec{iei
drepturilor copiilor ovind la bozd Convenlia Naliunilor Unite privind Drepturile Copilului, legislalia
nationalS in domeniul drepturilor copilului 5i asistenlei sociale;

sunt de acord si inregistreze in prezentul acord perceperea lor comund gi angajamentul asumat in
asigurarea dreptului copilului de a creSte intr-un mediu familial sigur 5i prote;-at, lipsit de sSrScie 5iexploatare.

T. PRINCIPIILEACORDULUI
1'f in procesul de realizare a prevederilor prezentului Acord Consiliul, AO,,ppFC,,gi AO

"CNFACEM" se vor ghida de urmitoarele principii:

respectarea drepturilor 5i a interesului superior al copilului;
respectarea dreptului copilului de a cregte gi a se educa in familie;
respectarea identitdtii copilului;
protectia copilului impotriva abuzului, neglijirii gi exploatirii;
respectarea opiniei copilului gi luarea in considerare a acesteia, lin5ndu-se cont de v6rsta gi
gradul sIu de maturitate;
abordarea non-discriminatorie;
abordarea complexi gi individualizati a copilului;
respectarea demnitilii umane;
asigurarea accesului familiilor la forme de sprijin adecvate pentru cregterea, bundstarea gi
protectia copiilor;

interventia timpurie la nivel comunitar, limitati in timp;
abordarea multidisciplinari a cazului;
confidentia litatea informa!iei;
solidaritatea sociali;
parteneriatul;

transparenta in procesul de luare a deciziilor.



2. OBIECTUL $!TERMENUL DE VALABILITATE ALE ACORDULUI

2'1'. Pirlile sunt de acord si conlucreze la implementarea proiectului ,,Edificarea unei societdli
in care fiecare fati 9i biiat igi realizeazi potenlialul la maximum cu respect gi demnitate,,
(in continuare Proiecfuf finanlat de Uniunea EuropeanS, care are drept scop final
asigurarea faptului ci pSni in ianuarie 2024, copiii in Republica Moldovo sunt trotoli cu
respect 5i demnitote ca titulori de drepturi depline, in conformitate cu Convenlio
orgonizoliei Noliunilor tJnite privind drepturile copilului. in acest context, Consiliu gi AO
'PPFC" vor colabora 5i vor intreprinde eforturi comune in scopul consoliddrii sistemului
locol de protecfie sociold de o rdspunde prompt lo ingrijordrile pi riscurile privind
bundstareo copiilor 5i de o oferi osistenld continud gi durabild copiilor gifomitiilor.

2'2' Proiectulva acorda suport structurat raionului Cimiglia pentru a aplica o abordare sistemici
fa!5 de prevenirea primarS, consolidarea gi menlinerea familiei drept precondilii cheie
pentru dezvoltarea pe termen lung. Consiliul va fi suslinut si extindi la nivel local politicile
aprobate de citre Guvern prin consolidarea capacitdlilor instituliilor gi specialigtilor locali
de a dezvolta servicii bazate pe familie, programe psihosociale inovatoare de suport pentru
copii in situalie de risc, victime ale violen[ei gi copii cu pirinfi migranli.

in perioada iunie 2021 - ianuarie 2024, Proiectul va oferi autoritililor publice din raionul
cimiglia asisten!5 tehnicS in consolidarea sistemului local de protec!ie a copilului
contribuind la:

a. Suslinerea autoritSilor publice locale (APL)in dezvoltarea unui sistem eficient gi coerent de
protecfie socialS prin dezvoltarea unei game de servicii de sprijin familial gi de ingrijire
alternativd de tip familial;

b. Sus!inerea APL in dezvoltarea practicilor inovatoare care vizeazi copiii in situalie de risc,
copiii victime ale violenlei 9i pe cei rimapi firS ingrijire ca rezultat a migraliei pirinlilor;

c' Consolidarea principiului participirii copiilor in prestarea serviciilor sociale pentru copii gi

familii, precum gi crearea Consiliului Consultativ al Copiilor ca o platformi de participare a
copiilor;

d. Facilitarea parteneriatelor durabile intre APL gi orgnizaliilor societalii civile (OSC) la nivel
local pentru a asigura implementarea eficienti a programelor de prevenire gi a celor
specializate;

2.3. AO "PPFC", AO "CNFACEM" 5i Consiliul vor acliona in conformitate cu prevederile
prezentului acord, realizind activitllile preconizate in Anexa L.

3. RESPONSABILtTATtLE PARTENERTLOR SEMNATART

Consiliul se angajeazd si:

3'1. asigure buna desfS$urare a Proiectului, instituind, odati cu semnarea prezentului acord, un
Comitet local de conducere care si includi factorii de decizie gi conducitorii institu!iile
relevante pentru atingerea obiectivelor stabilite de citre ambele pi4i;

3.2. asigure o cooperare eficient5 dintre toate structurile locale responsabile de bunistarea gi
proteclia copilului: APL de nivelul l, Direclia asistenli socialS gi proteclie a familiei Cimiglia
(DASPF); Direclia invS!5m6nt General Cimiglia (DiGC), Direclia Finanle Cimi;tia, Centrut de
Slnitate Cimiglia (CSc), lnspectoratul raional de polilie, Consiliul raional pentru proteclia
drepturilor copilului, Comisia raionalS pentru proteclia copilului aflat in dificultate, ServiciuI
de asistenli psihopedagogicS etc. pentru a majora la maxim eficacitatea serviciilor de



prevenire a separerii copilului de familie sau reintegrare in familia biologicE sau extinsA,
serviciilor de ingrijire de tip familial, precum gi asigurarea unui mediu prietenos gi non-
violent in gcolile de culturi generali;

3'3. asigure consolidarea sistemului de prevenire a separirii copiilor de familie, a mecanismelor
de cooperare intersectoriali pentru prevenirea primari a riscurilor gi asigurarea bunistirii
copilului, 5i pentru identificarea, evaluarea referirea, asistenla gi monitorizarea copiilor
victime 5i potentiale victime ale violen!ei, neglijirii, exploatirii gi traficului;

3'4. asigure dezvoltarea 5i integrarea in sistemul actual de proteclie a copilului a unor
programe de educatie parentali precum gi si consolideze Serviciul social de sprijin pentru
familiile cu copii;

3.5. asigure dezvoltarea gi integrarea in sistemul actual de proteclie a copilului a unui program
de asistenti psihosocialS pentru copii din familii afectate de abuz de alcool;

3'6. asigure dezvoltarea 5i integrarea in sistemul educafional a unui program educa]ional
pentru copii in situa!ie de risc, victime ale violentei si copii rimaSi firi ingrijire ca rezultat
al migraliei pSrinlilor;

3'7. asigure dezvoltarea 5i integrarea in sistemul educalional a unui program de consiliere si
reabilitare pentru copii victime ale violentei, ingrijitorii copiilor, precum si copii
traumatizafi ca rezultat al migrafiei pirin]ilor;

3'8. asigure consolidarea Serviciului de asisten!5 parentalS profesionistS, diversificind tipurile
de plasament pentru a acoperitoate necesitilile copiilor;

3'9. s5 incurajeze participarea societSlii civile in procesul de elaborare gi implementare a
politicilor cu privire la drepturile copilului, inclusiv contractarea serviciilor sociale;

3'10' asigure resursele umane necesare pentru buna funclionare a serviciilor/programelor
dezvoltate;

3.11. asigure planificarea in bugetul DASPF/DGiC a cheltuielilor anuale pentru
serviciile/programele dezvoltate in misura identificirii resurselor financiare;

3'72. in cazul alocirii de Ao "PPF1" a unor fonduri, echipamente, altor resurse si garanteze
utilizarea acestora doar pentru atingerea scopului gi obiectivelor conlinute in acest Acord gi
pentru implementarea activitililor specificate in Anexa L. in cazul deciziei de alocare a
resurselor financiare pentru implementarea proiectului, Consiliu va asigura deschiderea
unui Cont trezorerial pentru acumularea mijloacelor binegti 5i gestionarea gi raportarea
conform bugetului aprobat de ambele pirli. Detaliile privind transferul, gestionarea gi

raportarea cu privire la cheltuieli vor fi agreate de p5(i printr-un acord adilional la acest
Acord de Parteneriat;

3.L3. prezinte, prin intermediul DASPF gi DG1C raportul narativ 5i statistic trimestrial despre
implementarea activitS!ilor sub aspectul de realizare a obiectivelor proiectului, pini pe
data de 30 a ultimei luni din trimestru;

3.14. colecteze gi analizeze datele referitoare la situalia beneficiarilor din raion gi si participe
impreuni cu partenerul finanlator la procesul continuu de evaluare, monitorizare a
progresulu i in registrat in cad ru I p roiectu lu i dezvoltat;

3.15. faciliteze 5i suslini campanii de sensibilizare 5i informare a publicului larg referitor la
efectele negative ale institulionalizirii asupra dezvoltirii copilului gi necesitatea cre$terii lui
in familie;



3'16' promoveze activ pe pagina web a Consiliului, ale direcfiilor de profil, pe relelele sociale
existente activitSlile desfSgurate in cadrul proiectului; si participe la emisiuni radio gi/sau
TV tematice; si ofere interviuri pentru presa localS, regionali gi cea nalionali; si acorde
suport la organizarea vizitelor de studiu ale jurnali5tilor in teritoriu; si utilizeze
instrumentele de comunicare dezvoltate in cadrul proiectului (logo, baner, leaflet, alte
materiale de informare); s5 menlioneze in interviuri donatorul 5i Ao ,,ppFC,,; si solicite
suport pe domeniul comunicare de la AO 

,,ppFC,,;

3'L7' informeze Ao "PPFC" in scris, cit mai curind posibil, despre orice circumstanle locale care
ar putea impiedica capacitatea Consiliului de a administra proiectul;

3'18' asigure, la solicitarea Ao "PPFC", buna organizare a vizitelor de administrare a proiectului
din partea donatorului cu participarea reprezentanlilor Ministerului Educaliei, culturii 5iCercetirii, Ministerului Sin;titii, Muncii gi protecliei Sociate Familiei;

3'19' promoveze la nivel local 5i nalional experienta pozitivi acumulati in rezultatul
implementirii proiectului.

AO "PPFC" se angajeazi si:

3'20' ofere consiliului asistentS tehnici in implementarea proiectuluiin raionul cimiglia, conform
anexei 1;

3'21" suslind autorit;lile locale in evaluarea serviciilor destinate copilului gi familiei, elaborarea
unui plan strategic de dezvoltare a sistemului de servicii axat pe cresterea copilului in
familie gi implementarea lui;

3'22' sustini autoritSlile tocale in evaluarea necesititilor de instruire a factorilor de decizie gi
profesioni5tilor care activeazi in domeniul protecliei copilului, elaborarea unui program de
instruire gi implementarea lui;

3'23' sus[ini autoritS!ile locale in dezvoltarea capacitSlilor persoanelor de decizie, a speciali5tilor
din domeniul protecliei copilului in: evaluarea necesitSlilor gi planificare strategic5,
managementul serviciilor 5i mecanisme de suport, dezvoltare. gi pr"rtarea serviciilor de
suport familial 5i consolidare a competenlelor parentale, ., u...nt pe intervenfie timpurie,
dezvoltarea 5i prestarea serviciilor de asisten!5 psihosocialS pentru copiii din familii
afectate de abuz de alcool, prestarea serviciilor alternative de tip familial in conformitate
cu standardele minime de calitate, aplicarea unui sistem eficient de prevenire a separirii
copilului de familie, stabilirea gi consolidarea conlucririi intersectoriale in prevenirea
primari 5i asigurarea bunSstirii copilului precum giin prevenirea neglijirii gi a violenlei fali
de copil, alte aspecte in funclie de necesitSlile identificate pe parcurs de cdtre proiect;

3'24' faciliteze parteneriate durabile intre autoritilile locale gi organizaliile societelii civile la
nivel local pentru a asigura implementarea programelor de prevenire gi a celor specializate;

3'25' ofere materiale informative dezvoltate in cadrul proiectului (sigla, baner, leaflet gi alte
materiale; si informeze despre vizitele de studiu ale jurnalisiitor; si transmiti orice
informafie relevanti pentru buna comunicare a acliunilor proiectului;

3'26' promoveze la nivel local gi nalional experienla pozitivi acumulati in rezultatul
implementlrii proiectului.

AO "CNFACEM" se angajeazi si:

3'27 ' ofere Consiliului asistent5 tehnicS in implementarea proiectului in raionul cimi;lia, conform
anexei 1;



3'28' sustinS autoritilile locale in dezvoltarea gi implementarea unui program educafional
pentru copii in situalie de risc, victime ale violentei si copii rdmagi firi ingrijire ca rezultat
al migraliei pirinlilor;

3'29' susfini autoritSlile locale in dezvoltarea 5i implementarea unui program de consiliere si
reabilitare pentru copii victime ale violentei, ingrijitorii copiiloi, precum si copii
traumatizali ca rezultat al migraliei plrinlilor;

3'30' suslini consolidarea capacitS[ilor DGic pentru a asigura copiilor un mediul 5colarprietenos, incluziv gi non-violent 5i a asigura prevenirea primard a riscurilor privind
bunistarea copilului;

4.t. DASPF gi DGiC sunt delegate de
Proiectului.

4. ADMINISTRARE

citre consiliu ca institulii responsabile de implementarea

4'2' DAsPF ii revine rolul de facilita gi susline consolidarea sistemului de servicii sociale in scopul
eficientiz5rii prevenirii separdrii copilului de familie 5i asiguririi unui mediu familial protecior
gi sigur.

4'3' DGic ii revine rolul de a facilita gi susline asigurarea unui mediu prietenos, non violent in
gcolile de culturi generali.

4'4' Comitetul local de conducere creat la nivel de raion prin decizia consiliului, va avea in
responsabilitate facilitarea, sus!inerea 5i administrarea implementirii proiectului.
Componenfa nominalS a Comitetului va fi coordonati gi stabiliti de comun acord, iar in
calitate de pregedinte al Comitetului de conducere va fi delegat vicepregedintele raionului pe
probleme sociale. Pirlile se vor informa reciproc, in scris, cu privire Ia orice schimbiri in
cadrul componenlei comitetului de conducere cu doui siptim6ni inainte de producerea
schimblrilor' in acest caz, precum giin alte cazuri modificarea scrisi poate fificutl gi prin fax
sau pogtd electronicS.

4'5' Ao "PPFc" 5i Ao "CNFACEM" igi rezervS dreptul de a desemna, la rindul siu, un coordonator
local de proiect.

5. DURABILITATE

5'1' Consiliul va asigura durabilitatea a serviciilor/programelor pentru copii gi familii dezvoltate in
cadrul proiectului in funclie de resursele financiare disponibile in bugetul raional.

6. COMMUNTCARE gt BRANDTNG

5'1' PSrlile vor pistra confidenlialitatea in ceea ce privegte orice chestiune sau informalie pe
care o vor detine ca rezultatul incheierii prezentului Acord, cu exceplia cazului cind aceasti
informalie deja line de domeniul public. PSriile vor asigura cd personalul, contractorii 5i
asocia[ii lor vor avea acelea5i obligalii de confidentialitate.

6'2' consiliul va respecta regulile de vizibilitate ale proiectului stabilite de Uniunea Europeana
5i Ao "PPF?". lncluderea logo-urilor celor doua organizalii gi a textului standard care
vizeazi Proiectul, in toate materialele produse (scrise sau editate) gi prezentate in cadrul
evenimentelor publice organizate in cadrul proiectului, dar 5i in afaia lui, este obligatorie.
Expunerea panoului informativ despre Proiect (oferit gratis de Ao ,,ppFC,lin 

cadrul oricSrui
eveniment desfSgurat sub egida Proiectului este, de asemenea, obligatorie. Formatul
materialelor gi foire de antet sunt anexate ra Acord.



6'3' Nici una din pdr!i nu va utiliza numele sau logotipul celeitalte pi4i firi a ob!ine in prealabil
o autorizare.

6'4' Nici una din pdrli nu va intreprinde activit5li care ar putea prejudicia sau ar putea afecta
reputalia celeilalte pi(i.

7. FORTA MAJORA

7 'L' Pirlile nu poartd rispunderea pentru neexecutarea sau executarea pargiali a condiliilor
prezentului Acord daci aceasta este consecinla intervenirii unei forle majore.

7'2' Pirtile consideri drept for!5 majori: conflicte armate, cataclisme naturale, epidemii,
actiuni teroriste, interdiclii introduse de organe guvernamentale, care ar face imposibill
activitatea de mai departe a uneia sau a ambelor pirli contractante.

7'3' Partea afectati de for!5 majori va inStiinla cealaltd parte despre aparifia cazului de fo4d
majori in decurs de cinci zile calendaristice de la aparilia acesteia.

8. LtTtGt!

8'1' Toate litigiile ce pot rezulta in legitura cu executarea sau interpretarea Acordului
solutiona de pi4i pe cale amiabili.

8'2' Dacd acest lucru nu va fi posibil solulionarea lor va fi de competenla instanlei de judecati
in conformitate cu legislalia in vigoare a Republicii Moldova.

9. CLAUZE FINALE

9'L' Prezentul Acord conline o percepere deplini gi este un Acord complet intre pi4i in ceea ce
priveSte subiectul acestuia, gi se aplici intru excluderea tuturor acordurilor sau
intelegerilor precedente scrise sau verbale.

9'2' Prezentul Acord poate fi modificat sau completat numai printr-un acord adilional semnat
de reprezentanlii imputerniciti ai pArlilor.

9'3. Prezentul Acord va fi interpretat in conformitate cu legislalia Republicii Moldova.

Consiliul Raional Cimiglia

se vor

AO <Parteneriate pentru

fiecare copil>

Pregedinte, Semnitura:

AO aCentrul Nalional de Formare,

Asistenta, Consiliere si Educalie din

Moldoval

Pregedinte, Semnitura :
Pregedintele raionului

Cimiglia, Semnitura:

L. S.

Data

L. S. L. 5,

Data Data



ANEXA 1

Sumarul proiectului

"Edificarea 
unei societSfiin care fiecare fati gi biiat igi realizeazi potenfialul la maximum cu

respect gi demnitate,,

organizalii implementatoare: Ao ,,Parteneriate pentru fiecare copil,,, Ao ,,centrul Nalional deFormare, Asistenfi, Consiliere si Educafie din Moldova,,

Parteneri: Ministerul s5n5ti!ii, Muncii gi Protecliei sociale; Ministerul EducaIiei, culturii gicercetlrii; autoritSlile publice locale de nivelul ll din raioanele cantemir, Taraclia, cimiglia gi gtefanVodi

Perioada de implementare: 

Buget total: 

Contribulia AO "ppFC": 

Proiectul va acorda suport structurat Guvernului Republicii Moldova 5i celor 4 raioane (Cantemir,cimiSlia' Taraclia 9i $tefan vodS) pentru a aplica o abordare sistemici fal5 de prevenirea primari,consolidarea 5i menlinerea familiei drept precondilii cheie pentru dezvoltarea nalionali petermen lung' Guvernul Republicii Moldova va fi suslinut sd extindi la nivel nafional politicileaprobate ce presupun practici inovatoare, care au demonstrat un impact pozitiv asupra bunistiriicopiilor.

La nivel local' proiectul va lucra in 4 raioane pentru a reconfigura sistemul local de ingrijire acopilului prin consolidarea colabordrii dintre structurile gi serviciire existente de prevenire primari
5i consolidare a familiei in vederea asiguririi protecliei pi ingrijirii afectuoase a copiilor, proiectulva consolida capacit6!ile institu!iilor gi specialigtilor locali de a dezvolta servicii/programepsihosociale inovatoare de suport pentru copii in situalie de risc, victime ale violen[ei gi copii cupirinli migranfi' o prioritate va fi consolidarea participirii copiilor in serviciile sociale adresateacestora' organizaliile locale ale societSlii civile vor fi ajutate si mobilizeze actori comunitari, siinstituie parteneriate durabile gi si fie parteneri cheie ai ApL in dezvoltarea programelor giserviciilor.

Scopul proiectului: Copiii in Republica
drepturi depline, in conformitate cu
copilului

Moldova sunt tratali cu respect gi

Convenlia Organizaliei Naliunilor
demnitate ca titulari de
Unite privind drepturile

Proiectul are la bazi doui obiective generale cu urmitoarele acliunigenerale:
obiectuvul 1' Promovarea coordonirii intersectoriale gi a sinergiilor existente pentru a asiguraproteclia drepturilor copiilor qi bunistarea lor.

Acf iuni:

susfinerea guvernului in revizuirea legislaliei pentru a asigura abordarea / integrareaaspectelor legate de viorenla asupra copiiror gi bunistarea ror;

suslinerea MECC, MSMPS 9i 35 APL in punerea in aplicare la nivel de !ari a mecanismuluide cooperare intersectorialS pentru prevenirea primarS a riscurilor privind bunistareacopilului in scopul solulionirii prompte a ingrijoririror ce fin de bunlstare, precum gi aprevenirii riscului de violenfi asupra copiilor;



Dezvortarea gi imprementarea campaniiror de sensibirizare.
obiectivu! 2' susfinerea a 4 APL in consolidarea sistemurui]ocar de proteclie sociard de a rlspunde
il:ffi:Lilil[?]f,,l,iJJ"""' privind bunsstarea copiiror si de a or.,i asistenfi continui 

ei

Acfiuni:

susfinerea a 4 APL in dezvoltarea unui sistem eficient gi coerent de protecfie sociali prindezvoltarea unei game de servicii de sprijin familial 5i de ingrijir" ,r*rn.,ivi de tip familial;
susfinerea a 4 APL in dezvoltarea practicilor inovatoare care vizeazi copiii in situafie derisc' copiii victime ale violenfei gi pe ..i 

'er.ii firi ingrijir" ..- r.rrttat a migralieipirinfilor;

consolidarea principiului participirii copiilor in prestarea serviciilor de ingrijire a copilurui,

ilT:ff'r:Tliffi:,L::;,,[APL a activitsfii consiriurui consurtativ ar copiiror ca o

Facilitarea parteneriatelor durabile. intre ApL gi osc la nivel local pentru a asiguraimplementarea eficienti a programelor de prevenire gi a ceror speciarizate din 4 raioane areRM.

Rezultate preconizate ale proiectului:
Acte juridice revizuite;

Ghiduri metodologice 5i programe de instruire privind prevenirea primari a riscuritorprivind bunistarea copitutui 
"Lbor.t. 

pi integrate;

:',",ff::ll,lil:";n;:tcj:JiTJ;:il,,,in imprementarea regisrariei de prevenire primari

:ffiL":"tnfii 
mass-media instruiti pentru a promova activ drepturile gi bun5starea

lJ,:?r.T.: 
inovatoare bazate pe cercetirite cu privire la traumS dezvottate, testate 5i

i#ff:T:,ti 
si practicieni locali instruifi pi aplici servicii sociare imbunitilite pi abordiri

Copii imputernicili ca apiritori ai drepturilor copilului;

3"tr!;:t"" 
locate sprijinite pentru a deveni parteneri cheie in furnizarea de servicii pentru

Secretarul consiti

l0


