Atelierul FGMD cu privire la „Date necesare pentru a înţelege mai
bine legătura între dezvoltare şi migraţie şi pentru elaborarea
politicilor de dezvoltare adecvate”
Modalitatea susţinerii de către actorii neguvernamentali a eforturilor
de colectare a datelor pentru politicile de dezvoltare bazate pe probe Copiii lăsaţi fără grija părinţilor plecaţi peste hotare
Experienţa Republicii Moldova
Viorica Dumbrăveanu,
șefa Direcției protecție a familiei şi drepturilor copilului,
Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei,
Republica Moldova
13 octombrie 2011
1

Cadrul conceptual (I)
Dezvoltarea și consolidarea cadrului de cooperare
•

Semnarea şi punerea în aplicare a Declaraţiei privind Parteneriatul de
Mobilitate între Republica Moldova şi Uniunea Europeană (2008) şi 15 state
membre ale UE, unul dintre scopurile generale ale Parteneriatului de
Mobilitate fiind reducerea efectelor negative ale migraţiei:

-

printre activitățile specificate în anexa la Declarație privind Parteneriatul de
Mobilitate este inclusă ”Protecţia socială a migranţilor şi a familiilor
acestora”,

-

avînd ca obiectiv principal Promovarea transferului de prestaţii de
securitate socială şi abordarea dimensiunii sociale a migraţiei pentru
ţările de origine;

-

pentru atingerea căruia în cadrul activităților referitor la dimensiunea socială
a migraţiei, a fost inclusă propunerea din partea Italiei pentru abordarea
dimensiunii sociale a migraţiei în ţările de origine, în special
concentrându-se pe adolescenţi şi oferind sprijin centrelor /
operatorilor care oferă suport adolescenţilor rămaşi în ţară fără
îngrijirea părinţilor, plecaţi la muncă peste hotare.
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Cadrul conceptual (II)
Orientarea asistenței tehnice oferită de donatori pentru atingerea unor
obiective comune și clar definite, prin identificarea și integrarea acțiunilor
privind evaluarea și atenuarea efectelor negative ale migrației asupra
copiilor rămași în țară într-un Plan Național de Acțiuni Privind Protecția
Copiilor Rămași Fără Ocrotire Părintească, aprobat de Guvern prin
Hotărîrea nr. 450 din 2 iunie 2010, care prevede:
1. realizarea unei cercetări calitative privind identificarea necesităţilor
specifice ale copiilor rămaşi fără îngrijire părintească ca rezultat al
migraţiei părinților;
2. analiza recomandărilor studiului calitativ și realizarea studiului
cantitativ privind copiii în situație de risc, care să includă și copiii a căror
părinți sunt plecați peste hotare.
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Cadrul conceptual (III)
3. eficientizarea cadrului instituțional privind identificarea, evaluarea,
asistența, referirea, monitorizarea și evidența copiilor în situație de risc, la
toate nivelele administrative;
4. dezvoltarea de către MMPSF a unui Sistem Informaţional Automatizat,
care să conțină inclusiv componentele privind protecția familiei și copilului,
victimelor și potențialelor victime ale traficului de ființe umane, victimelor
violenței în familie, persoanelor discriminate și marginalizate social unul

din principiile de bază pentru dezvoltarea și implementarea Sistemului
Informațional Automatizat constă în unificarea instrumentelor generale de
colectare a datelor și totodată asigurarea flexibilității acestora pentru a acoperi
totalitatea necesităților potențialelor beneficiari de asistență socială ;
5. consolidarea capacităților APL și a profesioniștilor cu competențe din
cadrul structurilor teritoriale de asistență socială și prestatorilor de servicii
sociale pentru copii, precum și specialiștilor din domeniul sănătății, educației
și ordinii publice.
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Cercetarea Cantitativă a situaţiei copiilor rămași
fără ocrotire părintească
În cooperare cu proiectul finanţat de Agenţia Cehă de
Dezvoltare/Universitatea de Stat din Moldova și proiectul finanțat de
Comisia Europeană și co-finanțat de Ministerul Muncii și Politicilor
Sociale al Italiei :
a) Elaborarea instrumentelor pentru Cercetarea Cantitativă a
situaţiei copiilor rămaşi fără ocrotire părintească în baza
recomandărilor şi concluziilor Cercetării Calitative.
b) Instruirea a 100 formatori în domeniul colectării și gestionării
datelor privind situația copiilor rămași fără ocrotire părintească,
care urmează ulterior să instruiască cca.1200 de asistenți sociali
comunitari responsabili de aplicarea instrumentului.
c) Organizarea procesului de colectare a datelor la nivel național și
monitorizarea acestuia.
d) Formarea bazei de date privind copiii rămași fără ocrotire
părintească, analiza rezultatelor cercetării cantitative,
formalizarea procedurilor de actualizare periodică a datelor.
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Eficientizarea cadrului instituțional
•

Modificarea prevederilor legale privind activitatea autorităților
tutelare la nivel local;

•

Optimizarea și eficientizarea cadrului instituțional în domeniul
protecției sociale, inclusiv în domeniul protecției copilului, cooperării
inter-instituționale și abordării multidisciplinare;

•

Revizuirea și ajustarea managementului de caz al beneficiarilor de
asistență socială, ținînd cont de noul cadru instituțional.
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Consolidarea capacităților de colectare și
analiză a datelor în domeniul asistenței
sociale
Dezvoltarea de către MMPSF a Sistemului Informaţional Automatizat
“Asistență Socială” cu suportul Băncii Mondiale, care să conțină inclusiv
componentele privind protecția familiei și copilului, persoanelor victime și
potențiale victime ale traficului de ființe umane, victime ale violenței în
familie, persoane discriminate și marginalizate social.
Participarea echipei din cadrul proiectului finanțat de UE și Ministerul Muncii
și Politicilor Sociale al Italiei în procesul de extindere a funcționalităților
Sistemului Informaţional Automatizat și asupra domeniului de protecție a
copiilor afectați de migrație.
Asigurarea importului datelor obținute în rezultatul studiului cantitativ privind
situația copiilor rămași fără ocrotire părintească în Sistemul Informaţional
Automatizat ”Asistența Socială”.
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Consolidarea capacităților profesionale
În cooperare cu proiectul finanţat de Agenţia Cehă de Dezvoltare/
Universitatea de Stat din Moldova și proiectul finanțat de Comisia
Europeană și cofinanțat de Ministerul Muncii și Politicilor Sociale al
Italiei:
•

elaborarea Curriculum-ului și a suportului de curs pentru instruirea
reprezentanților APL de nivelul I și II și structurilor teritoriale de
asistență socială în domeniul identificării, asistenței, referirii,
monitorizării și evidenței copiilor rămași fără ocrotire părintească și
organizarea instruirii a cca 1200 persoane;

•

în parteneriat cu Banca Mondială și alți donatori străini organizarea
instruirii asistenților sociali comunitari și specialiștilor din cadrul
structurilor teritoriale asistență socială în utilizarea Sistemului
Informațional Automatizat ”Asistență Socială”.
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Alte măsuri de sprijin oferit copiilor si membrilor familiei rămaşi
fără îngrijire, în urma migraţiei, în cadrul implementării de către
MMPS al Italiei, MMPSF al RM și OIM Moldova a proiectului
”Abordarea efectelor negative ale migrației asupra copiilor și
familiilor rămase în țară”.
1) Suport pentru centrele socio-educaționale şi operatorii acestora
2) Grant-uri/subvenţii pentru tinerii din Republica Moldova
3) Campanie de sensibilizare (conştientizare) privind riscurile migraţiei
ilegale în rândul Comunităţilor Moldave în Italia
4) Asistenţa psihologică şi juridică pentru migranţii-părinţi moldoveni,
identificaţi în Italia
5) Furnizarea asistenţei educaţionale, juridice şi medicale
personalizate pentru minori şi familii rămase în ţară, prin intermediul
reţelei de servicii sociale a MMPSF al RM
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Vă mulţumesc !
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