Proiect finanțat de UE

Cunoaște-ți drepturile!

Broșură pentru familii și copii

Toți părinții vor să fie mame bune și tați
buni pentru copiii lor. Bucuria de
a fi părinte, pe lângă faptul că este o
experiență plină de satisfacție, mai poate
fi, pe alocuri, stresantă. E bine de știut că
nu exită părinți „perfecți”, deseori părinții
se pomenesc în situații în care au nevoie
de încurajare și ajutor, pentru a depăși
stresul și a controla furia, dar și pentru a
lua decizii zi de zi. Unii părinți au nevoie de
o atenție deosebită, din cauza că
fie își cresc copiii în condiții sociale și
economice dificile, fie că întâmpină
dificultăți de ordin personal.
Responsabilitatea de a crește un copil este
plină de provocări, la fel nu este deloc ușor
să-i creezi acestuia condiții pentru a-și
dezvolta la maxim potențialul.
Deși exercitarea rolului de părinte este
considerată o chestiune de ordin privat,
totuși este și un domeniu de interes al
politicilor publice. Autoritățile centrale și
locale trebuie să creeze structuri și servicii
menite să sprijine familiile cu copii, mai
ales cele care se confruntă cu situații de
vulnerabilitate. Această broșură te va ajuta
să afli mai multe despre drepturile pe care
le ai ca părinte și serviciile din comunitate
de care poți beneficia în procesul
deloc ușor de creștere și dezvoltare a
copilului tău.

MULT SUCCES!
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CPDOM
(Centrul pentru Drepturile
Omului din Moldova)

1
FAMILIA și COMUNITATEA

Părinții trebuie să-și
cunoască drepturile și să
fie ajutați să aibă acces la
servicii. Iată cine poate să
te ajute în caz că ești în
dificultate:

4

MMPSF
(Ministerul Muncii,
Protecției Sociale
și Familiei)

DASPF/DMPDC
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(direcția asistență socială
și protecție a familiei /
direcția municipală
pentru protecția
drepturilor copilului
Chișinău)
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Asistentul social din
comunitate/Primarul

“

…statele părți vor acorda ajutor corespunzător părinților și
reprezentanților legali ai copilului în exercitarea responsabilității care
le revine în legătură cu creșterea copilului și vor asigura crearea
instituțiilor, așezămintelor și serviciilor de îngrijire a copiilor.

”

(Art. 18, Convenția ONU cu privire la Drepturile Copilului)

Fiecare copil are dreptul să crească în familie. Cum ştim acest lucru? Există o Convenţie
a drepturilor copilului, semnată de aproape toate ţările, inclusiv de Moldova, care explică
tuturor de ce drepturi se bucură copiii şi ce trebuie să facă adulţii, în special cei
cu responsabilităţi pentru copii.

Asistentul Social te va ajuta:

 să discuţi o situaţie dificilă din familie şi să te orientezi la alte servicii dacă e necesar;
 să previi separarea de copil, în caz de dificultate şi îți va oferi ajutor în acest sens;
 să reintegrezi copilul din instituția rezidențială în familie, iar înainte de asta, să te pregătească.

Asistentul medical al medicului de familie:

 te va ghida în creșterea copilului, mai ales până când acesta va împlini 3 ani. Te va orienta corect în subiecte
ce țin de alimentaţie, igiena copilului, sănătate, profilaxia bolilor, vaccinare, dar şi dezvoltare, comunicare,
comportamente etc.

Serviciile educaţionale din comunitate (creşă, grădiniţă, şcoală) – toți copiii, indiferent de

statutul social, etnie și nivel de dezvoltare, au dreptul să meargă la grădinița și școala din comunitate, acest lucru fiind
obligatoriu începând cu vârsta de 5 ani.

S-ar putea să ai nevoie de sprijin suplimentar al diferitor servicii.
Iată unele dintre ele, care pot să te ajute să treci mai uşor peste dificultăţi:
 Asistență Parentală Profesionistă (APP) – dacă familia biologică sau rudele copilului
nu sunt în stare să-l crească, copilul este plasat în acest serviciu substitutiv de tip familial.
De regulă, această formă de protecție a copilului este de scurtă sau de lungă durată, în
funcție de necesitățile individuale ale copilului.
 Casa de Copii de tip Familial (CCTF) – oferă copilului rămas fără ocrotire părintească
îngrijire familială substitutivă în familia unui părinte-educator. Acest serviciu este foarte
similar cu APP, doar că în CCTF se acceptă să fie plasați mai mulți copii.
 Centru de zi pentru copii de vârstă fragedă – este destinat copiilor sub 3 ani și
funcționează ca un centru de îngrijire și dezvoltare pentru copii de vârstă mică, cu scopul
de a-i ajuta pe părinții din păturile vulnerabile să poată merge la lucru și să-și câștige
existența.
 Centru de zi pentru copii în situaţie de risc – presteaza gratuit servicii de îngrijire,
activități, alimentație etc. în regim de zi a copiilor în situaţii de risc.
 Centru maternal – este destinat cuplurilor mamă-copil, care s-au pomenit într-o situație
dificilă (abuz sau violență în familie, situație materială precară sau neacceptarea sarcinii
de către familie etc.). Centrul oferă servicii de găzduire, îngrijire, educaţie, asistenţă
medicală, juridică, socială, psihologică şi de (re)integrare, în funcție de necesitățile
individuale ale cuplului mamă-copil – totul pentru a forma, menține și întări legăturile
familiale.
 Centrul Comunitar de Dezvoltare Timpurie a Copiilor de 3-7 ani – este un serviciu
menit să contribuie la creșterea și dezvoltarea armonioasă a copiilor de 3-7 ani, inclusiv a
copiilor cu cerinţe educaţionale speciale (CES) și cei din familiile socialmente defavorizate.

 Serviciul social de sprijin pentru familiile cu copii – constă în susţinerea familiei în procesul de creştere
şi educaţie a copilului, prin consolidarea factorilor protectori din interiorul familiei şi conectarea ei la resursele
relevante din comunitate. Serviciul social de sprijin pentru familiile cu copii se prestează în două forme: sprijin familial
primar şi sprijin familial secundar. În cadrul sprijinului familial secundar este prevăzută acordarea unui suport
monetar sub formă de plată lunară sau unică pentru creşterea copilului şi/sau pentru încardrarea lui în școală/
grădiniță.

Și alte structuri îți pot veni în ajutor:
1.	Serviciul de documentare a copilului de catre OSC teritoriale la solicitarea părintelui sau a Autorității
Tutelare;
2. Avocatul copilului / Centrul pentru Drepturile Omului;
3.	ONG-uri în domeniul Drepturilor copilului (lista completă a ONGurilor o poți accesa pe www.apscf.md);
4.	Centrul Republican de Asistență Psihopedagogică/Serviciile raionale de asistență psihopedagogică.

Poți solicita Ajutorul Social sau Material oferit de stat dacă întrunești anumite criterii.
Cere ajutorul și mai multe detalii de la asistentul social sau de la DASPF din raionul în care
locuiești.
 Ajutorul Social – este un ajutor financiar acordat familiilor social-vulnerabile și are două componente de bază:
1. ajutorul social – o plată lunară acordată familiei defavorizate și 2. ajutorul pentru perioada rece a anului – plată
lunară fixă, acordată familiei defavorizate pentru lunile ianuarie-martie şi noiembrie-decembrie. Pentru a beneficia
de acest program, trebuie să depui o cerere la direcția asistență socială din raionul tău, care va examina posibilitatea
acordării dreptului la ambele prestații, în baza unui set de criterii de vulnerabilitate.
 Ajutor Material – persoanele socialmente vulnerabile pot beneficia de ajutor material inclusiv pentru procurarea
produselor alimentare1.
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În conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 1083 din 26.10.2000 „Privind punerea în aplicare a Legii Fondului republican şi a fondurilor locale de susţinere
socială a populaţiei”.

Adresează-te la asistentul social pentru a verifica
de ce prestaȚii sociale poți beneficia!
Indemnizaţiile adresate familiilor cu copii:
a) indemnizaţie unică la naşterea copilului (5 300 lei)2.
b) indemnizaţie lunară pentru creşterea copilului până la împlinirea vârstei de 3 ani, acordată
persoanelor asigurate (30 % din baza de calcul pentru incapacitate temporară de muncă şi
alte prestaţii de asigurări sociale, dar nu mai puţin de 540 lei și 50% per copil în cazul
gemenilor sau a mai multor copii dintr-o singură naștere).
c) indemnizaţie lunară pentru îngrijirea copilului până la împlinirea vârstei de 2 ani, acordadă
persoanelor neasigurate (540 lei). În caz că aveți gemeni sau mai mulți copii dintr-o naștere,
acest termen se prelungește până la 3 ani.

“

…STATELE PĂRȚI VOR RESPECTA DREPTUL COPILULUI CARE A FOST
SEPARAT DE AMBII PĂRINȚI SAU DE UNUL DINTRE EI DE A ÎNTREȚINE
RELAȚII PERSONALE ȘI CONTACTE DIRECTE CU CEI DOI PĂRINȚI AI SĂI,
ÎN MOD REGULAT, EXCEPTÂND CAZUL ÎN CARE ACEST LUCRU
CONTRAVINE INTERESULUI SUPREM AL COPILULUI.

”

(Art. 9, Convenția ONU cu privire la Drepturile Copilului)
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Legea nr. 315 din 23.12.2016 “privind prestațiile sociale pentru copii”.

Fiecare copil are dreptul să-și cunoască părinții
și să contacteze cu ei
Ai dreptul
“Vreau să te
văd, mămico.
O să vii
la ziua
mea?” ...

să-ți vizitezi
copilul și
Victorița se
va bucura
să te vadă.
Vrei să te
ajut să
stabilim o
vizită?

Mi-e dor de
Victorița.
Oare cum
se descurcă
la internat?
Oare vrea
să mă
vadă?

Da, vreau!

mama...
Ar fi
minunat!

Dacă copilul tău se află temporar în
îngrijirea altor persoane sau servicii,
ai dreptul (cu respectarea anumitor
condiţii) să ai contacte cu copilul şi să fii
prezent(ă) în viaţa ei/lui.

O să fac tot
ce pot
să-mi văd
fata acasă!

Dacă lucrăm
împreună ca să obții
buletinul și să te
angajezi, sper că în
3 luni Victorița să se
întoarcă acasă.

Inspirat dintr-o situație reală

“

„Părinții trebuie să le dea copiilor o casă în care să trăiască, căldură, hrană și
imbrăcăminte. Eu mă simt protejată când mă ajută părinții”.
Carolina, 12 ani
*Aceste opinii aparțin copiilor și au fost exprimate în procesul de consultare, organizat de CCF/HHC Moldova în noiembrie 2015.

Simțindu-mă în ceață, mă
întrebam dacă eram singură
sau dacă alți părinți au simțit
același lucru – că tot ceea
ce ține de copiii noștri e
dureros într-un fel. Emoțiile,
indiferent dacă acestea au
fost de bucurie, tristețe,
dragoste sau mândrie, erau
atât de profunde și ascuțite,
încât, în cele din urmă, m-au
lăsat dezgolită, expusă
și chiar îndurerată. Inima
umană nu a fost concepută
să bată în afara corpului
uman; și totuși fiecare copil
reprezintă exact acest
lucru – inima unui părinte
care bate, întotdeauna,
în afara corpului lui.

”

Debra Ginsberg, scriitoare

Această publicație este elaborată în cadrul Proiectului ”Consolidarea capacităţii organizaţiilor societăţii civile pentru participarea incluzivă
în societate a celor mai marginalizaţi părinţi şi copii”, implementat de CCF/HHC Moldova și finanțat de UE. Viziunile expuse aici nu reflectă
neapărat punctul de vedere al UE.

