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CCF Moldova – copil, comunitate, famile

• Fondată în anul 2004

• Reprezintă organizația HHC Marea 
Britanie (Hope and Homes for Children UK).

• Deţinător al premiilor: 

• pentru iniţiative în domeniul drepturilor omului, 
2009; 

• recunoştinţă internaţională în cadrul Premiului 
Fundaţiei ERSTE pentru Integrare Socială 2013. 

• abordare individuală şi sistemică 



Domeniile de bază în contextul mecanismelor

de protecţie a copilului în Republica Moldova

1. Realizarea reformei sistemului de îngrijire a copiilor 
prin:

• Dezvoltarea serviciilor alternative de tip familial 
(APP/CCTF)

• Prevenirea instituţionalizării copiilor
• Asistență tehnică pentru promovarea adopţiei naţionale
• Susținerea serviciilor sociale la nivel de comunitate/ 

familie 
3. Crearea de servicii comunitare (after - school, creșe 

sociale, centre de zi pentru copii cu dizabilități, centru de 
resurse etc.)

4.  Implementarea programului de dezvoltare a educaţiei 
incluzive pentru prevenirea instituționalizării din cauza 
Cerințelor Educaționale Speciale a copilului;



Principiile de lucru ale CCF Moldova în contextul 

implementării mecanismelor de protecție:

1. Interesul suprem al copilului şi respectarea standardelor 
naţionale si internationale(Convenţia ONU, Art.3.1, legislaţia 
naţională)

2. Prioritizarea plasamentelor de tip familial: APP şi CCTF
2.1 Practica optimă: a găsi familii pentru copii si nu copii pentru familii;
2.2 Practica optimă: când locurile sunt limitate, să se  acorde prioritate 

celor mai vulnerabili copii;
2.3 La plasarea copilului în CCTF sau  APP se va lua în considerare acordul 

copilului (după vârsta de 10 ani) şi principiul neseparării fraţilor.
2.4 Grupurile de fraţi trebuie să fie păstrate, dacă nu contravine interesului 

unui (sau mai mulţi) copii

3. La orice vârstă copiii trebuie să aibă o perioadă suficientă de 
înţelegere a schimbărilor din viaţa lor și pregătire pentru 
plecarea din instituţie. A lua în considerare opiniile copilului 
(Convenţia, Art.12)



Principiile de lucru ale CCF Moldova în contextul 
implementării mecanismelor de protecție:

4. Nici un copil nu este lăsat în urmă. 

4.1 Non-discriminarea (Convenţia, Art.2)
4.2 Fiecare copil trebuie să aibă parte de o evaluare profesională suficient 

de detaliată care va rezulta într-un plan de îngrijire individual

5. Identificarea nevoilor familiilor şi oferirea sprijinului familial 
ca principiu de lucru în procesul de reintegrare sau prevenţie:
lucrul psihologic, consiliere juridică, suport material, servicii de mediere 
a accesului la prestaţii sau îndemnizaţii sociale conform legislaţiei în 
vigoare; la serviciile medicale; la serviciile de educaţie din comunitate; la 
angajarea în câmpul muncii, lucrul cu absolvenţii etc.

6. Instituţiile nu pot fi închise doar prin simpla mutare a copiilor 
dintr-o instituţie în alta;



Dezinstituționalizarea – asigurarea dreptului copilului 

la creștere și dezvoltare în mediul familial

Instituţii rezidenţiale închise şi în proces de transformare:

1. Şcoala de tip internat din Cupcui, Leova
2. Şcoala de tip internat din Cupcini, raionul Edineț
3. Şcoala auxiliară din Sarata Nouă
4. Şcoala de tip internat din Cernoleuca
5. Şcoala auxiliară-internat din Ţarigrad
6. Centrul Municipal de plasament și reabilitare pentru 

copii de vârstă fragedă din mun. Chişinău
7. Centrul de plasament temporar şi reabilitare pentru 

copii din mun. Bălţi



Copii aflaţi în 6 instituţii rezidenţiale – 547

2009 - 2013
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Forma de protecție

Copiii aflaţi în mediul rezidenţial (547)
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Rezultate cumulative (nr. copiilor din 

programe, # 1696)
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O instituție rezidențială



Dormitorul unei instituții



“Terenul de joacă”



“Casa” de copii



Rezultate cumulative:
• Reintegrarea: 57 % de copii din mediul rezidenţial au fost reintegraţi 

în familia biologică și/sau extinsă 

• Prevenția: 98% copii au rămas în familiile lor atunci când au fost 
sprijinite 

• Aproximativ 6% (104) copii din instituţii rezidenţiale şi din 
programul de prevenire a instituţionalizării au fost plasaţi în servicii 
alternative (APP/CCTF), majoritatea fiind de vârstă preșcolară.

• În rezultatul evaluării situaţiei copiilor din instituţii rezidenţiale, 
unde sunt plasaţi copii de vârstă şcolară, s-a identificat că foarte 
puţini copii au avut nevoie de servicii familiale APP/CCTF.



Impactul mediului familial asupra dezvoltării 

copiilor reintegraţi. Cercetarea Portage.

• 2010-2013

• Copii 0-6 ani

• 5 arii de dezvoltare: limbaj, cognitiv, socializare, 
motor, autoservire 

Efectuată pe un lot de 46 copii estimaţi la trei etape ale testării, din ei 
38 de copii au fost reintegraţi în familia biologică sau cea extinsă şi 8 
copii în APP.

Fiecare copil a trecut prin 3 etape de evaluare Portage cu distanţa între 
ele aproximativ 6 luni. Acest lucru ne-a permis să urmărim progresele 
copiilor şi să prevenim regresul odată cu trecerea timpului sau 
schimbării mediului de plasament.



Reprezentarea grafică a rezultatelor 

cercetării prin metoda Portage.
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Concluzii:

• Aflarea copilului în mediul familial înseamnă atenţie, 
dragoste individualizată, înţelegerea ritmului de 
dezvoltare a copilului. 

• Familia are nevoie de acces la servicii de consiliere și 
sprijin familial

• În special în primele 6 luni de aflare în plasament APP, 
progresul  a atestat rate de 87-100%, apoi aceste 
rezultate sunt menţinute la nivel superior.

• Deși în familia biologică progresul copilului este mai 
lent în comparație cu cel plasat în APP/CCTF, 
progresul este permanent, iar după 12 luni, copilul din 
familie atinge aceleași rezultate ca și copilul din servicii 
substitutive

• Copiii cu vârsta până la 3 ani reintegraţi în mediul 
familial sau APP prezintă o recuperare promptă a 
lacunelor acumulate în procesul de dezvoltare în 
comparaţie cu copiii de vârste mai mari.



Recomandări (1):

• Continuarea eforturilor pentru extinderea, diversificarea și 
profesionalizarea serviciilor familiale substitutive, ca mecanism de 
protecție a copiilor separați de familie

• Serviciile familiale (APP/CCTF) sunt necesare în mod prioritar 
pentru grupurile de copii, consideraţi cei mai vulnerabili: copii mici 
(0-3 ani), grupuri de fraţi, copii cu dizabilităţi, mame minore cu 
bebeluşi etc. 

• Numărul APP/CCTF este insuficient pentru a acoperi nevoia multor 
copii de a crește într-o familie. Sunt necesare eforturi pentru 
sporirea numărului de servicii familiale alternative. Recrutarea, 
evaluarea, formarea, diversificarea serviciilor familiale substitutive 
rămâne a fi o prioritate, iar susţinerea şi monitorizarea acestora – o 
necesitate continuă.



Recomandări (2):

• E necesar ca eforturile să se concentreze în oferirea 
sprijinului familial, lucrul nemijlocit cu familia copilului;

• Specialiştii trebuie să-şi concentreze atenţia asupra
procesului de pregătire a părinţilor pentru a preveni 
apariţia multor probleme după reintegrarea copiilor;

• Susţinerea părinţilor prin informare şi vizite de 
monitorizare va menţine ascendenţa rezultatelor pozitive 
în procesul de creştere şi educare a copiilor;

• E necesar a crea centre de resurse şi consiliere în cadrul 
cărora specialiştii vor fi disponibili pentru a răspunde 
nevoilor familiilor (centre de consiliere familială, şcoala 
părinţilor etc.)



Provocări – în baza experienței CCF Moldova

Problemele cele mai frecvente în Republica Moldova 
rămân a fi: sărăcia, în special în regiunile rurale și în 
familii cu mulți copii, șomajul, migraţia, violenţa 
domestică, abuzul de alcool, iar în mediul urban - şi de 
droguri, şomajul, lipsa deprinderilor de viaţă, abilităţilor 
parentale.

• Resurse umane și servicii insificiente care ar putea lucra cu aceste 
probleme;

• Se denotă insuficienţa şi uneori lipsa specialiștilor din domeniul 
dezvoltării serviciilor familiale (APP/CCTF);

• Resurse financiare insuficiente pentru a crea şi susţine asemenea 
servicii;

• Lipsa unor locuințe sociale pentru familii în situaţii extreme;

• Programe de suport şi inserţie socială pentru absolvenţii instituţiilor 
rezidenţiale/serviciilor familiale insuficiente;



Toți copiii au dreptul 
la o familie iubitoare. 

Acest drept poate fi 
realizat doar printr-
un parteneriat  al 
societății civile și 
autorităților statale

Vă mulțumim pentru 
atenție!


