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Context
În perioada ianuarie 2015 – ianuarie 2018, Asociaţia obştească „Copil, Comunitate, Familie” (CCF
Moldova) în parteneriat cu Hope and Home for Children (HHC), Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei
de Nord, au implementat proiectul „Consolidarea capacităţii societăţii civile pentru participarea
incluzivă în societate a celor mai marginalizaţi părinţi şi copii”, finanţat de Uniunea Europeană.
Proiectul a avut drept obiectiv general consolidarea rolului ONG-urilor în promovarea drepturilor
copiilor și implicarea în reforma sistemului de protecție a copilului în Republica Moldova, oferind instruiri
şi facilitând o cooperare eficientă, la nivelul a 13 raioane, pentru apărarea drepturilor copiilor şi
părinţilor marginalizaţi.
Centrul de Investigaţii şi Consultanţă „SocioPolis” a fost selectat pentru a realiza o evaluare generală a
procesului de implementare a proiectului. Metodologia de evaluare a îmbinat colectarea datelor
primare prin observaţii, interviuri individuale aprofundate, discuţii focus grup, cu analiza datelor
secundare (date de proiect, date statistice și administrative care există în diferite surse), urmărind
procedurile de triangulare a datelor.
Managementul general al proiectului
CCF Moldova este unul dintre liderii în implementarea reformelor în domeniul protecţiei sociale a
copiilor. Experienţa acumulată în managementul diferitor proiecte a adus plus valoare proiectului.
Evaluarea a constatat că a existat un management eficient al proiectului atât la nivel strategic, cât şi la
nivel operaţional. Echipa de proiect a stabilit şi a păstrat o comunicare eficientă cu organizaţiile
societăţii civile (OSC) şi administraţia publică locală din raioanele vizate. Activităţile proiectului au fost
monitorizate şi evaluate, oferind posibilitatea de a identifica provocările şi a găsi soluţii pentru a le
remedia. În toate acţiunile din cadrul acestui proiect au fost introduse elemente de pledoarie şi s-a
optat pentru mecanisme şi politici mai eficiente în domeniul dezinstituţionalizării, protecţiei drepturilor
copilului, protecţiei grupurilor marginalizate, descentralizării etc., pledoarie pentru finanţarea unor
servicii sociale de către stat, în mod special, a asistenţei parentale profesioniste (APP), caselor de copii
de tip famili (CCTF), sprijinului familiale.
Relevanţa
Proiectul este relevant pentru situaţia OSC din Republica Moldova (RM) şi este în concordanţă cu
strategiile şi obiectivele pe termen lung ale RM privind protecţia copilului şi incluziunea socială a celor
mai vulnerabile grupuri, cum ar fi: a) Strategia de protecţie a copilului 2014-2020; b) Programul
Naţional de Dezvoltare pentru Educaţia Incluzivă 2011-2020, c) Programul Naţional pentru Incluziunea
Socială a Persoanelor cu Dizabilităţi 2017-2022, d) Strategia Naţională pentru Descentralizare 20122018. Menţionăm că proiectul încurajează punerea în aplicare a documentelor internaţionale pe care
RM şi le-a asumat: Declaraţia Universală a Drepturilor Omului (1990), Convenţia Europeană a
Drepturilor Omului (1997), Convenţia ONU privind drepturile copilului (1993), Convenţia ONU privind
drepturile persoanelor cu dizabilități (2006), inclusiv Agenda pentru Dezvoltare Durabilă 2030. Nu mai
puţin important este faptul că proiectul este pertinent şi pentru acţiunile iniţiate de autorităţile RM şi
susţinute de către partenerii occidentali, privind măsurile de consolidare a încrederii şi de apropiere a
cetăţenilor de pe cele 2 maluri ale Nistrului. Cele menţionate relevă că proiectul răspunde unor
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necesităţi reale existente în societatea moldovenească: (i) nevoia de incluziune socială a celor mai
vulnerabile grupuri de copii şi părinţi; (ii) necesitatea consolidării capacităţilor OSC locale; (iii)
necesitatea îmbunătăţirii cooperării dintre OSC, APL, mass-media locală pentru a îmbunătăţi situaţia
copiilor şi părinţilor marginalizaţi; (iv) necesitatea îmbunătăţirii colaborării cu OSC, APL din regiunea
Transnistreană.
Eficienţa
Feedback-ul de la OSC şi APL indică faptul că CCF Moldova a implementat numeroase activităţi într-un
mod eficient şi a jucat un rol semnificativ în îmbunătăţirea dialogului dintre societatea civilă şi APL, cu
mijloace financiare minime. Conform rapoartelor, toate activităţile au fost finalizate. Unii indicatori sunt
mai mari decât au fost, iniţial, prevăzuţi în propunerea de proiect: 28 OSC şi-au îmbunătăţit capacităţile
de advocacy, faţă de 25 planificate; 108 profesionişti în domeniul protecţiei copilului au fost instruiţi,
faţă de 75; 977 de familii vulnerabile au fost identificate şi sprijinite, faţă de 150; au fost selectaţi şi
formaţi 22 de autoavocaţi (informaţional, psihologic, juridic şi social), faţă de 20 planificaţi.
Granturile au constituit o componentă cost-eficientă a proiectului. Activităţile implementate de fiecare
din cele 13 OSC beneficiare de grant au avut un impact enorm, la nivel de comunitate, inclusiv
beneficiari şi familiile acestora, prin numărul mare al activităţilor organizate, dar şi al schimbărilor
generate de acestea, la nivel individual, familial, comunitar, referitor la incluziunea socială, dar şi la
nivel de percepţie a populaţiei privind grupurile vulnerabile.
Eficacitatea
Starea actuală a rezultatelor demonstrează că proiectul atinge treptat scopul propus. OSC şi
profesioniştii în domeniul protecţiei copilului din raioanele ţintă ale proiectului posedă cunoştinţe şi
abilităţi în domeniul pledoariei pentru drepturile copiilor şi familiilor vulnerabile. Reieşind din faptul că
posibilităţile OSC şi APL din teritoriu au fost diferite, echipa CCF Moldova a aplicat o abordare
individuală de lucru cu aceştia, ţinând cont de cunoştinţe şi abilităţi. Abordarea individuală a fost o
strategie reuşită, contribuind la o implementare mai eficace. Cu toate acestea, nu toate cele 28 de
organizaţii neguvernamentale implicate în proiect au dezvoltat parteneriate şi acţionează împreună cu
reprezentanţi ai APL, şcoli, instituţii medicale și alte instituţii sociale.
Raportul „Auditul serviciilor sociale în 12 UTA din Republica Moldova” indică schimbările care s-au
produs la nivelul serviciilor sociale dezvoltate de APL, în primii 2 ani de implementare a proiectului.
Schimbări semnificative s-au atestat în dezvoltarea serviciului de asistenţă personală, serviciului de
asistenţă parentală profesionistă în raionul Râşcani şi, mai puţin, în ceea ce priveşte casa comunitară
pentru copiii aflaţi în situaţie de risc.
Impactul
Impactul proiectului este multidimensional: (i) OSC; (ii) autoavocaţi din grupurile vulnerabile; (iii) copii
și familii marginalizate. Schimbările nu au fost doar pe grupurile țintă nominalizate, dar și în cele 13
raioane de implementare a proiectului, inclusiv în plan naţional.
Impactul acţiunilor CCF Moldova în dezvoltarea capacităţilor OSC, inclusiv a componentei de advocacy
a celor mai vulnerabile categorii de copii şi familii relevă: (i) cunoaşterea prevederilor politicilor
naţionale în domeniul protecţiei copilului, înţelegerea necesităţii de a preveni separarea şi
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instituţionalizarea copiilor, inclusiv a modalităţilor de implementare a politicilor de protecţie, la nivel
local, (ii) stabilirea parteneriatelor de colaborare cu APL, mass-media locală, (iii) cunoştinţe acumulate
în domeniul de advocacy pentru grupurile vulnerabile, planificarea acţiunilor de advocacy şi iniţierea
unor acţiuni de advocacy la nivel raional, (iv) îmbunătăţiri considerabile la capitolul politici interne de
protecţie a copilului – proceduri de evidenţă a cazurilor pe interior, prezenţa unui cod de conduită
pentru profesioniştii care interacţionează cu copiii; (v) creşterea vizibilităţii OSC, dar şi a acţiunilor în
domeniul advocacy, la nivel de comunitate/oraş/raion.
Reprezentantul Ministerului Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale (MSMPS) a menţionat că, datorită
proiectului, reprezentanţii OSC locale şi-au îmbunătăţit cunoştinţele în domeniul cadrului legal privind
sistemul de protecţie a copilului şi a familiei, inclusiv, s-a reuşit crearea unei conexiuni între OSC locale
din 13 raioane şi perspectiva unei abordări comune la capitolul acţiunile de advocacy, dar şi de suport
pentru familiile marginalizate.
Totodată, în procesul de evaluare s-a constatat că OSC au în continuare nevoie de ghidare pro-activă
în acţiunile de pledoarie pentru că: (i) unele acţiuni de pledoarie organizate de acestea sunt acţiuni de
o singură data şi nu neapărat un demers de pledoarie, (ii) puţine OSC planifică şi organizează activităţi
de pledoarie în echipă, din simplu motiv că sunt organizaţii mici şi nu au o persoană responsabilă de
aceste acţiuni.
Subliniem că proiectul a determinat schimbarea spre bine a vieţii diferitor categorii de copii şi
persoane marginalizate: (i) copii cu disabilităţi, inclusiv, autism; (ii) copii din familii vulnerabile; (iii)
familii cu mulţi copii; (iv) personae cu disabilităţi; (v) tineri dezinstituţionalizaţi, (vi) persoane de etnie
romă, etc., prin acţiuni de sensibilizare, integrare, dezvoltare a abilităţilor, suport etc.
Vizibilitatea proiectului
Vizibilitatea proiectului a fost foarte bună atât în mass-media naţională, cât şi în cea locală (TV, radio şi
presă, Internet). În organizarea acţiunilor de vizibilitate a proiectului, echipa CCF Moldova s-a condus
de Manualul de Comunicare şi Vizibilitate elaborat de UE, dar şi de Manualul organizaţiei privind
vizibilitatea. Unul din principiile organizaţiei este participarea copiilor în activităţile desfăşurate. Copiii
au fost întrebaţi cum văd ei posibilitatea de îmbunătăţire a situaţiei (Ce-i face pe ei mai fericiţi? Cum
pot fi ajutaţi copiii vulnerabili?). Desenele şi extrasele din discuţiile lor au fost utilizate în broşurile
„Cunoaşte-ţi drepturile”, adresate familiilor cu copii şi persoanelor cu disabilităţi.
Durabilitatea şi posibilităţile de replicare
Criteriul principal al durabilităţii îl constituie resursele umane. În acest proiect, resursele umane au fost
fortificate prin formarea a 48 de membri ai OSC din 13 raioane, 108 specialişti în protecţia drepturilor
copilului, 22 de autoavocaţi care posedă cunoştinţe despre modalităţile de luptă pentru drepturile
persoanelor marginalizate. 28 de OSC locale deţin anumite abilităţi şi pot lupta pentru drepturile celor
marginalizaţi, pot scrie proiecte şi pot accesa fonduri. Investiţiile făcute, anume pe domeniul de
pledoarie, pe de o parte, trebuie menţinute, pe de altă parte, trebuie dezvoltate. E necesar de
continuat acţiunile de capacitare a OSC locale în domeniul pledoariei drepturilor grupurilor
marginalizate, inclusiv, în dezvoltarea capacităţilor de mobilizare comunitară pentru persoanele aflate
în situaţii de dificultate.
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