
REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL RAIONAL $TEFAN VODA

DECIZIE nr.2l8
din 02 aprilie 2021

Cu privire la semnarea unui Acord de colaborare

in scopul promovdrii sinergiei gi coordondrii intre sectoare pentru a asigura protecfia drepturilor
copiilor qi bundstarea lor, susfinerii APL in consolidarea sistemului local de protecfie sociald, de a
rdspunde prompt la ingrijordrile gi riscurile privind bundstarea copiilor gi de a oferi asistenld
continud gi durabild copiilor gi familiilor;

inbaza art. 43 aIin. (2), afi. 46 din Legea nr. 436- XVI din 28.12.2006 privind administralia
publicd local[, cu modificbrile Ei completdrile ulterioare, Consiliul raional $tefan Vodd DECIDE:
1. Se aprob6:

1.1. Semnarea Acordului de colaborare dintre AO "Parteneriate pentru fiecare copil",
AO "Centrul Nafional de Formare, Asistenfd, Consiliere qi Educalie din Moldova"
gi Consiliul raional $tefan Vodd, in continuare (Acord de colaborare), care va avea urmdtorul
confinut, conform anexei nr. L

1.2. Componenfa nominald a Comitetului local de administrare a implementf,rii proiectului,
conform anexei nr. 2.

2. Se deleagd dreptul domnului Vasile Maxim, preqedinte al raionului, pentru semnarea in numele
Consiliului raional $tefan Vodd a Acordului de colaborare.
3. Controlul executdrii prezentei decizii se atribuie dlui Vasile Maxim, pregedinte al raionului.
4. Prczenta decizie se publicd in Registrul de stat al actelor locale (actelocale.gov.md),

pe pagina web a Consiliului raional $tefan Vodd si se aduce la cunogtinfa:
Pregedintelui raionului ;

Vicepreqedintelui raionului ;

Direcfiei finanfe;
DirecJiei generale asistenld sociald gi protecfia familiei;
Direcliei generale educafiei;
AO "Parteneriate pentru f,recare copil";
AO "Centrul Nalional de Formare, Asistenfd, Consiliere Ei Educafie din Moldova"

Preqedintele gedin{ei
Contrasemneazd:

Secretarul Consiliului raional

lexandru Balu{a

Ion furcan
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ACORD DE COLABORARE
dintre AO ,rParteneriate pentru fiecare cop

AO "Centrul Na{ional de Formare, Asisten{a, Consiliere si Educati
qi Consiliul Raional $tefan Vodi

PARTILE SEMNATARE ALE ACORDULUI
Consiliul Raional $tefan VodI, in continuare Consiliul Raional, situat pe adresa:
or. $tefan Vod6, str. LibeftAlii,l, reprezentat de Vasile Maxim, pregedinte al
raionului $tefan VodS;
Asocia{ia Obqteascd ,rParteneriate pentru fiecare copil", in continuare PPFC, inregistratd la
Ministerul Justiliei al Republicii Moldova \a26.03.2010 (num[r de inregistrare MD 02286), cod
fiscal 1010620002091, cu sediul in mun. Chigindu, str. M. Kogdlniceanu, 75,
reprezentatd de cdtre Daniela MdmdligS, PreEedinte;

9i
AO ,,Centrul Na{ional de Formare, Asisten{5, Consiliere si Educa{ie din Moldova", in
continuare CNFACEM, inregistratd la Ministerul Justifiei al Republicii Moldova la 30.10.2009
(numdr de inregistrare 4415), cod fiscal 1009620002370, cu sediul in mun. Chi;indu, str. C.
Virnav, 28, ap.5, rcprezentatd de Alexandru Donos, PreEedinte.
PREAMBUL
Consiliul Raional qi PPFC
Exprimind dorin(a de a stabili mparteneriat de lungd duratd;
Pornind de la responsabilitafile gi obligaliile Republicii Moldova in domeniul protecfiei
drepturilor copilului pe care gi le-a asumat prin apartenenfa la diverse organisme interna{ionale,
precum Consiliul Europei gi Organizalia Naliunilor Unite precum gi ratificarea mai multor acte
internalionale in domeniul protecliei drepturilor copilului;
Recunoschnd necesitatea unificdrii qi coordondrii eforturilor in vederea asigurdrii protec{iei
drepturilor copiilor avind la bazd Convenlia Nafiunilor Unite privind Drepturile Copilului,
LegislaJia nafional[ in domeniul drepturilor copilului gi asisten]ei sociale;
Consiliul Raional gi PPFC, CNFACEM (PArfile) sunt de acord sd inregistreze in prezentul
document perceperea lor comund gi angajamentul asumat in asigurarea dreptului copilului de a
cregte intr-un mediu familial sigur gi protejat, lipsit de sdrdcie gi exploatare.

1. ACORDUL
1.1. Toate anexele constituie o parte din Acord, gi sunt inscrise in definilia acestuia. incazde

inconsistenJd sau ambiguitate dintre cele men(ionate in anexe gi stipularile prezentului
Acord, stipul6rile Acordului vor fi prioritare.

1.2. Prezentul Acord este scris in limba romdnd, in doud exemplare, care au aceiagi putere
juridic6.

2. PRINCIPIILE ACORDULUI
2.1 in procesul de rcalizare a prevederilor prezentului acord Consiliul Raional gi PPFC se vor

ghida de urmdtoarele principii:
respectarea drepturilor gi a interesulfi superior al copilului;
respectarea dreptului copilului de a cregte gi a se educa in familie;
respectarea identitSJii copilului;
protecfia copilului impotriva abuzului, neglijdrii gi exploatdrii;



respectarea opiniei copilului gi luarea in considerare a acesteia, {i
gradul sdu de maturitate;
abordarea non-discriminatorie;
abordarea complexd gi individu alizatd. a copi lului ;

respectarea demnitdjii umane;
asigurarea accesului familiilor la forme de sprijin adecvate pentru
protecfia copiilor;
interven{ia timpurie la nivel comunitar, limitatd in timp;
abordarea multidisciplinard a cazului;
confi denlialitatea informaliei ;

solidaritatea social6;
parteneriatul;
transparenJa in procesul de luare a deciziilor.

3. OBIECTUL $I TERMENUL DE VALABILITATE ALE ACORDULUI
3.1. Consiliul Raional, PPFC, CNFACEM gi sunt de acord sd conlucreze la implementarea

proiectului ,,Edificarea unei societdfi in care fiecare fatA qi bdiat iqi realizeazd, potenfialul
la maximum cu respect gi demnitate" (in continuare Proiectul) finanlat de Uniunea
Europeand, care are drept scop final asigurarea faptului cd pdnd in ianuarie 2024, copiii in
Republica Moldova sunt tratali cu respect Ei demnitate ca titulari de drepturi depline, fn
conformitate cu Convenlia Organizaliei Naliunilor Unite privind drepturile copilului. in
acest context, Consiliul Raional gi PPFC vor colabora gi vor intreprinde eforturi comune in
scopul consoliddrii sistemului local de proteclie sociald de a rdspunde prompt la
tngrijordrile ;i riscurile privind bundstarea copiilor ;i de a oferi asistenld continud Si
durabild copiilor Si familiilor.

3.2. Proiectul va acorda suport structurat raionului $tefan Vodd pentru a aplica o abordare
sistemicd fafa de prevenirea primard, consolidarea gi menlinerea familiei drept precondilii
cheie pentru dezvoltareape termen lung. Consiliul Raional va fi susfinut sd extindd la nivel
local politicile aprobate de cdtre Guvern prin consolidarea capacitalilor instituliilor gi

specialigtilor locali de a dezvolta servicii bazate pe familie, programe psihosociale
inovatoare de suport pentru copii in situafie de risc, victime ale violenfei gi copii cu pdrinli
migranli.
In perioada februarie 2021 - ianuarie 2024, Proiectul va oferi autoritSlilor publice din
raionul $tefan Vodd asistenld tehnicd in consolidarea sistemului local de protecfie a
copilului contribuind la:
Suslinerea APL in dezvoltarea unui sistem eficient gi coerent de proteclie sociald prin
dezxoltarea unei game de servicii de sprijin familial gi de ingrijire alternativd de tip
familial;
Suslinerea APL in dezvoltarea practicilor inovatoare care vizeazd copiii in situalie de risc,
copiii victime ale violenlei gi pe cei rdmagi fbrd ingrijire ca rezultat a migraliei pdrinlilor;
Consolidarea principiului participdrii copiilor in prestarea serviciilor sociale pentru copii
gi familii, precum qi crearea Consiliului Consultativ al Copiilor ca o platformd de
participare a copiilor;
Facilitarea parteneriatelor durabile intre APL gi OSC la nivel local pentru a asigura
implementarea eficientd a programelor de prevenire qi a celor specializate;
PPFC gi Consiliul Raional vor acliona in conformitate cu prevederile prezentului acord,
reahzind activitdlile preconizate in Anexa 1.

4. RESPONSABILITATILE PARTENERILOR SEMNATARI
Consiliul Raional se angajeazd sd:
4.t. asigure buna desfbgurare a Proiectului, instituind, odatd cu semnarea prezentului acord, un

Comitet local de conducere care sd includ[ factorii de decizie gi conducdtorii instituliile
relevante pentru atingerea obiectivelor stabilite de cdtre ambele parfi;
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4.2. asigure o cooperare eficientd dintre toate structurile locale responsabi
proteclia copilului: Direcfia GeneralS Asistenld Sociald gi Protecfie a

DirecJia Educafie (DE), Direcfia Finanfe, Centrul Medicilor de F
raional pentru protecfia drepturilor copilului, Comisia raionald pe
aflat in dificultate, Serviciul de asisten{d psihopedagogicd, etc.
eficacitatea serviciilor de prevenire a separdrii copilului de fam
familia biologicd sau extinsS, serviciilor de ingrijire de tip familial,
unui mediu prietenos gi non-violent in gcolile de culturd generalS;

4.3. faciliteze implicarea APL de nivelul I qi Inspectoratului raional de Polilie n aslgurarea
prevenirii primare a riscurilor pentru bundstarea copilului;

4.4. asigure consolidarea sistemului de prevenire a separdrii copiilor de familie, a mecanismelor
de cooperare intersectoriald pentru prevenirea primard a riscurilor gi asigurarea bundstdrii
copilului, qi pentru identificarea, evaluarea referirea, asistenfa gi monitorizarea copiilor
victime gi potenfiale victime ale violenlei, neglijarii, exploatdrii gi traficului;

4.5. asigure dezttoltarca gi integrarea in sistemul actual de protecfie a copilului a unor programe
de educatie parentald precum gi sd consolideze Serviciul social de sprijin pentru familiile

.cu copii;
4.6. asigure dezvoltarea gi integrarea in sistemul actual de protec{ie a copilului a unui program

de asistenJd psihosociald pentru copii din familii afectate de abuz de alcool;
4.7 . asigure dezvoltarea gi integrarea in sistemul educaJional a unui program educafional pentru

copii in situafie de risc, victime ale violentei si copii rdmaqi fbrd ingrijire ca rez;trltat al
migrafiei pdrinjilor;

4.8. asigure demoltarea gi integrarea in sistemul educafional a unui program de consiliere si
reabilitare pentru copii victime ale violentei, ingrijitorii copiilor, precum si copii
traumatiza[i ca rezultat al migraliei pdrinfilor;

4.9. asigure diversificarea tipurilor de plasament in serviciul Asistenfa Parentald Profesionistd
pentru a acoperi toate necesitAfle copiilor;

4.L0. sd incurajeze participarea societAfii civile in procesul de elaborare gi implementare a

politicilor cu privire la drepturile copilului, inclusiv contractarea serviciilor sociale;
4.11. asigure resursele umane necesare pentru buna funcJionare a serviciilor/programelor

denoltate in limita personalului existent;
4.12. asigure planificarea in bugetul DGASPF/DE a cheltuielilor anuale pentru

serviciile/programele dezvoltate prin redistribuirea mijloacelor bdneqti, in limita bugetului
alocat anual DGASPF;

4.13. in cazil alocdrii de PPFC a unor fonduri, echipamente, altor resurse sd" gararfieze utilizarea
acestora doar pentru atingerea scopului qi obiectivelor confinute in acest acord gi pentru
implementarea activitdlilor specificate in Anexa l. In cazul deciziei de alocare a resurselor
financiare pentru implementarea proiectului, Consiliul Raional va asigura deschiderea
unui Cont trezorerial pentru acumularea mijloacelor bdnegti gi gestionarea gi raportarea
conform bugetului aprobat de ambele p6rfi. Detaliile privind transferul, gestionarea gi

ruportarea cu privire la cheltuieli vor f,r agreate de pdrfi printr-un acord adilional la acest

Acord de Parteneriat;
4.L4. prezinte, prin intermediul DGASPF gi DE raportul narativ gi statistic trimestrial despre

implementarea activitdfilor sub aspectul de rcalizare a obiectivelor Proiectului, pind pe data
de 30 a ultimei luni din trimestru;

4.15. colecteze qi anahzeze datele referitoare la situalia beneficiarilor din raion gi sd participe
impreund cu partenerul finanlator la procesul continuu de evaluare, monitorizare a

progresului inregistrat in cadrul proiectului dezvoltat;
4.L6. faciliteze gi susJind campanii de sensibilizare gi informare a publicului larg referitor !a

efectele negative ale institulionalizdrii asupra dezvoltdrii copilului gi necesitatea cregterii
lui in familie;

4.I7. promoveze activ pe pagina web a Consiliului Raional, ale direcfiilor de profil, pe refelele
sociale existente activitAtile desfbgurate in cadrul proiectului; sd participe la emisiuni radio
gi/sau TV tematice; si ofere interviuri pentru presa locald, regionald gi cea naJional[; si
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acorde suport la organizarea vizitelor de studiu ale jurnaligtilor in teritoriu; sd utilizeze
instrumentele de comunicare dezvoltate in cadrul proiectului (logo,
materiale de informare); sd menfioneze in interviuri donatorul gi ppp
pe domeniul comunicare de la PPFC;

4.L8. informeze PPFC in scris, cit mai curind posibil, despre orice ci
putea impiedica capacitatea consiliului Raional de a administra

4.L9. asigure, la solicitarea PPFC, buna organizare a vizitelor de admini
partea donatorului cu participarea reprezentanfilor Ministerului
cercetirii, Ministerului sandtalii, Muncii gi protecfiei Sociale Familiei;

4-20. promoveze la nivel local gi nafional experienfa pozitivd acumulata in rezultatul
implementdrii Proiectului.

PPFC se angajeazf sil:
4.21. ofere Consiliului Raional asistenfd tehnicd in implementarea Proiectului in raionul $tefan

Vodd, conform anexei 1;
4.22. sustind autoritdlile locale in evaluarea serviciilor destinate copilului gi familiei, elaborarea

unui plan strategic de dezvoltare a sistemului de servicii axat pe cregterea copilului in
familie gi implementarea lui;

4.23. susfind autoritdlile locale in evaluarea necesitdlilor de instruire a factorilor de decizie gi
profesionigtilor care activeazd,in domeniul protecJiei copilului, elaborarea unui program de
instruire gi implementarea lui;

4.24. sustind autoritdfile locale in dezvoltarea capacitdlilor persoanelor de decizie,a specialigtilor
din domeniul protectiei copilului in: evaluarea necesitdlilor gi planificare strategici,
managementul serviciilor gi mecanisme de suport, dezvoltarea gi prestarea serviciilor de
suport familial gi consolidare a competenJelor parentale, cu accent pe intervenfie timpurie,
dezvoltarca gi prestarea serviciilor de asistenfd psihosociald 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 separdrii
copilului de familie, stabilirea gi consolidarea conlucrdrii intersectoriale in prevenirea
primard gi asigurarea bundstdrii copilului precum gi in prevenirea neglijdrii gi a violen{ei
faJd de copil, alte aspecte in funcfie de necesitdlile identificate pe parcurs de cdtre Proiect;

4.25. faclliteze parteneriate durabile intre autoritafile locale gi organizaliile societatii civile la
nivel local pentru a asigura implementareaprogramelor de prevenire gi a celor specializate;

4.26. ofere materiale informative dezvoltate in cadrul proiectului (sigla, baner, leaflet qi alte
materiale; sd informeze despre vizitele de studiu ale jurnaligtilor; sd transmitd orice
informaJie relevantd pentru buna comunicare a acfiunilor proiectului;

4.27. promoveze la nivel local gi naJional experienla pozitivd acumulatd in rezultatul
implementdrii Proiectului.

CNFACEM se angajeazi sI:
4.28. ofere Consiliului Raional asistenld tehnic[ in implementarea Proiectului in raionul gtefan

Vod6, conform anexei 1;

4.29. susfind autoritdfile locale in dezvoltarea gi implementarea unui program educafional pentru
copii in situalie de risc, victime ale violentei si copii rdma;i lara ingrijirc ca rezultat al
migrafiei pdrinlilor;

4.30. susfind autoritdtile locale in dezvoltarea gi implementarea unui program de consiliere si
reabilitare pentru copii victime ale violentei, ingrijitorii copiilor, precum si copii
lraumatiza[i ca rezultat al migraliei pdrinfilor;

4.31. suslind consolidarea capacitdlilor DE pentru a asigura copiilor un mediul gcolar prietenos,
incluziv gi non-violent gi a asigura prevenirea primard a riscurilor privind bundstarea
copilului;
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5. ADMINISTRAREDGASPF $i DE sunt delegate de cdtre Consiliul
responsabile de implementarea Proiectului.

5.2. DGASPF ii revine rolul de facilita gi susJine consolidarea sistemul
scopul efrcientizdrii prevenirii separdrii copilului de familie gi asi
protector gi sigur.

5.3. DE ii revine rolul de a facilita gi susline asigurarea unui mediu pri
gcolile de culturd generalS.

5.4. Comitetul de conducere creat la nivel de raion prin decizia Consiliului raional
(anexa nr.2),vaaveain responsabilitate facilitarea, susfinerea gi administrarea implementdrii
proiectului. Componenfa nominald a Comitetului va fi coordonatd gi stabilitd de comun
acord, iar in calitate de pregedinte al Comitetului de conducere va fi delegat vicepregedintele
raionului pe probleme sociale. Pdrfile se vor informa reciproc, in scris, cu privire la orice
schimbdri in cadrul componenfei Comitetului de conducere cu doud sdptdm6ni inainte de
producerea schimbdrilor. In acest caz, precum gi in alte cazuri modif,rcarea scrisd poate fr
fdcutd gi prin fax sau pogt[ electronicd.

5.5. PPFC gi CNFACEM igi rczewd dreptul de a desemna, la rindul, sdu un coordonator local
de proiect.

5.6. PPFC qi CNFACEM iqi rezervd. dreptul de a solicita participarea, ocazionall,la gedinlele
Consiliului Raional. In astfel de cazuri, PPFC vaprezenta din timp o notd scrisd Secretarului
Consiliului, explicdnd de ce participarea este consideratd necesard sau doritd.

5. DURABILITATE
6.L. Consiliul Raional va asigura durabilitatea a serviciilor/programelor pentru copii qi familii

dezvoltate in cadrul proiectului.

7. COMMUNICARE $I BRANDINGPdTIiIe vor pdstra confiden]ialitatea in ceea ce privegte
orice chestiune sau informatie pe care o vor define carczultatul incheierii prezentului Acord,
cu exceplia cazului cind aceastd informaJie deja tine de domeniul public. Pdrfile vor asigura

cd personalul, contractorii gi asocialii lor vor avea aceleagi obligaJii de confidenJialitate.
7.2. Consiliul Raional va respecta regulile de vizibilitate ale proiectului stabilite de Uniunea

Europeana qi PPFC. Includerea logo-urilor celor doua organizatii gi a textului standard care

vizeazd Proiectul, in toate materialele produse (scrise sau editate) gi prezentate in cadrul
evenimentelor publice organizate in cadrul proiectului, dar gi in afara lui, este obligatorie.
Expunerea panoului informativ despre Proiect (oferit gratis de PPFC) in cadrul oricdrui
eveniment desfEgurat sub egida Proiectului este, de asemenea, obligatorie. Formatul
materialelor gi foile de antet sunt anexate la acord.

7.3. Nici una din parti nu va utilizanumele sau logotipul celeilalte parfi frrA a obline in prealabil
o autorizare.

7.4. Nici una din pa(i nu va intreprinde activitAti care ar putea prejudicia sau ar putea afecta

reputaJia celeilalte pirli.

8. FORTA MAJORAPdT[ile nu poartd rdspunderea pentru neexecutarea sau executarea pa{;ialFt

a condiliilor prezentului Acord dacd aceasta este consecinla intervenirii unei forfe majore.
8.2. Parfile considerd drept fo4d majo16: conflicte armate, cataclisme naturale, epidemii, ac{iuni

teroriste, interdiclii introduse de organe guvernamentale, care ar face imposibild activitatea
de mai departe a uneia sau a ambelor pd(i contractante.

8.3. Partea afectatd, de fo(d majord va ingtiinfa cealaltd parte despre aparilia cazului de for[6
majorl in decurs de cinci zile calendaristice de la aparilia acesteia.

9. LITIGIIToate litigiile ce pot interveniprin prezentul contract sau in legdtura cu executarea
sau interpretarea lui se vor soluliona de p6rfi pe cale amiabild.

9.2. Dacd acest lucru nu va fi posibil solu{ionarea lor va fi de competen}a instanfei de judecatd

in conformitate cu legislalia in vigoare a Republicii Moldova.



10. CLAUZE FINALESec{ia intitulat5,,Preambul" nu are nici un efect contractual din punctul
de vedere juridic.

10.2. Prezentul Acord confine o percepere deplind gi un acord compl ce
privegte subiectul acestuia, qi se aplicd intru excluderea tuturor

r{

iitqr. ilor
precedente scrise sau verbale.

10.3. Prezentul Acord poate fi modificat sau completat numai printr-
reprezentanJii imputernicili ai pdrf ilor contractante.

tO.4. Prezentul Acord va fi interpretat in conformitate cu legislafia R
IJlo^-.rt,

ANEXA LA ACORI)

Sumarul Proiectului
,rEdificarea unei societi{i in care fiecare fati Ei biiat iqi realizeazl poten{ialul la maximum

cu respect gi demnitate"
Organva(ii implementatoare: AO,,Parteneriate pentru fi ecare copil",
AO ,,Centrul Nalional de Formare, Asistentd, Consiliere si Educafie din Moldova"
Parteneri: Ministerul SAnetdfii, Muncii Ei Protecfiei Sociale; Ministerul Educafiei, Culturii qi

Cercetdrii; AutoritAfle Publice Locale din raioanele Cantemir, Cimiqlia, Taraclia qi

$tefan Vodd
Perioada de implementare: 01 Februarie202I - 3l Ianuarie2024
Buget Total: 631578 EURO
Contribu{ia PPFC: 31579 EURO
Proiectul va acorda suport structurat Guvernului Republicii Moldova gi celor 4 raioane (Cantemir,
Cimiglia, Taraclia gi $tefan Vodd) pentru a aplica o abordare sistemicd fa!6 de prevenirea primar6,
consolidarea gi menlinerea familiei drept precondilii cheie pentru dezvoltarea nalionald pe termen
lung. Guvernul Republicii Moldova va fi suslinut sd extindd la nivel naJional politicile aprobate ce
presupun practici inovatoare, care au demonstrat un impact pozitiv asupra bundstdrii copiilor.
La nivel local, proiectul va lucra in 4 raioane pentru a reconfigura sistemul local de ingrijire a

copilului prin consolidarea colabordrii dintre structurile gi serviciile existente de prevenire primard

Ei consolidare a familiei in vederea asigurdrii protecfiei qi ingrijirii afectuoase a copiilor. Proiectul
va consolida capacitdlile institufiilor qi specialiEtilor locali de a denolta servicii/programe
psihosociale inovatoare de suport pentru copii in situalie de risc, victime ale violenfei gi copii cu
pdrinfi migranli. O prioritate va fi consolidarea participdrii copiilor in serviciile sociale adresate
acestora. Orgariza[iile locale ale societdfii civile vor fi ajutate sd mobilizeze actori comunitari, sd

instituie parteneriate durabile gi sd fie parteneri cheie ai APL in dezvoltarea programelor gi

serviciilor.

Scopul proiectului: Copiii in Republica Moldova sunt tratali cu respect qi demnitate ca titulari de

drepturi depline, in conformitate cu Convenfia Organiza\iei Naliunilor Unite privind drepturile
copilului

Proiectul are la bazd doul obiective generale cu urmitoarele acfiuni generale:

Obiectuvul 1. Promovarea coordondrii intersectoriale gi a sinergiilor existente pentru a asigura
protecfia drepturilor copiilor gi bundstarea lor.

Acfiuni:
Suslinerea Guvernului in revizuirea legislaliei pentru a asigura abordarea I integrarea
aspectelor legate de violenla asupra copiilor qi bundstarea lor;
Suslinerea MECC, MSMPS gi 35 APL in punerea in aplicare la nivel de [ard a
mecanismului de cooperare intersectoriald pentru prevenirea primard a riscurilor privind
bundstarea copilului in scopul soluliondrii prompte a ingrijordrilor ce fin de bundstare,
precum ;i a prevenirii riscului de violenld asupra copiilor;
Dezvoltarea gi implementarea campaniilor de s ens ib ilizar e.
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obiectivul 2. Suslinerea a 4 APL in consolidarea sistemului local de
rSspunde prompt la ingrijordrile Ei riscurile privind bundstarea copiilor
continud gi durabild copiilor qi familiilor

Acfiuni:
Suslinerea a 4 APL in dezvoltarea unui sistem eficient
denroltarea unei game de servicii de sprijin familial
familial:

gi coerent
gi de in

Suslinerea a 4 APL in dezvoltarea practicilor inovatoare
risc, copiii victime ale violenfei gi pe cei rdmaqi fbrd

proteclie sociald de a

mgrure ca rezu
de

iei
pdrinlilor;
Consolidarea principiului participlrii copiilor in prestarea serviciilor de ingrijire a
copilului, precum gi extinderea in cele 4 APL a activitIlii Consiliului Consultativ al
Copiilor ca o platformd de participare a copiilor;
Facilitarea parteneriatelor durabile intre APL gi OSC la nivel local pentru a asigura
implementarea eficientd a programelor de prevenire gi a celor specializate din 4 raioane ale
RM.

Rezultate preconizate ale proiectului:
Acte juridice revizuite;
Ghiduri metodologice gi programe de instruire privind prevenirea primard a riscurilor
privind bundstarea copilului elaborate qi integrate;
Profesioniqti din toate sectoarele instruili in implementarea legislaliei de prevenire primar[
a riscurilor privind bundstarea copilului;
Reprezentanjii mass-media instruifi pentru a promov activ drepturile qi bundstarea
copiilor;
Programe inovatoare bazate pe cercetdrile cu privire la traumd dezvoltate, testate qi

integrate;
Profesioniqti qi practicieni locali instruili Ei aplicd servicii sociale imbundtdtite si aborddri
inovatoare;
Copii imputemicifi ca apdratori ai drepturilor copilului;
OSC-urile locale sprijinite pentru a deveni parteneri cheie in fumizarea de servicii pentru
copii.

n numele I In numele I In numele
Consiliului raional I AO ,rParteneriate pentru I AO ,rCentrul Na{ional de

$tefan Vodi I fiecare copil" I Formare, Asistenfa,
Consiliere si Educatie din
Moldova"

Pregedintele raionului $tefan I Pregedinte
Voda lSemndtura: lPreqedinte
Semnitura: lL.$. lSemndtura:
L. $. I Data I L.$.
Data | | Data



la decizia

Componenfa nominal[
a Comitetului local de administrare a implemen

Pregedintele Comitetului: - vicepreEedintele raionului, responsabil pentru probleme sociale;
Secretar: - $ef al Serviciului asistenlI parentald profesionistd, DGASPF;

Membri:
$ef al direclei generale educafie (DGE);

$ef al direcliei generale asistenEd sociald gi proteclia familiei (DGASPF);

$ef al serviciului asistenfd psihopedagogicd a DGE;
Specialistul superior in problemele familiei cu copii in situafii de risc a DGASPF;
Coordonator al proiectului PPFC;
Pregedintele CNFACEM.
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