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Aprobat
prin Hotărîrea Guvernului nr.
din                                  2007
PLANUL NAŢIONAL 
de acţiuni comunitare pentru susţinerea copiilor aflaţi în dificultate pe anii 2007-2009

Scopul: Asigurarea oportunităţilor de integrare socială a copiilor aflaţi în situaţii de dificultate prin acţiuni comunitare

Obiectivele  generale:
	
			Incluziunea socială a 20% din numărul copiilor aflaţi în situaţii de dificultate
			Dezvoltarea şi promovarea unui sistem naţional de acţiuni comunitare

Nr. d/o
Denumirea acţiunilor 
Rezultatele
scontate
Indicatorii de progres
Instituţiile responsabile
Parteneri
Termene de realizare
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I. PERFECŢIONAREA CADRULUI NORMATIV ŞI INSTITUŢIONAL
Obiective: 
Dezvoltarea cadrului normativ pentru promovarea acţiunilor comunitare
Dezvoltarea serviciilor comunitare în cadrul instituţiilor de învăţămînt,  de asistenţă socială şi medicale pentru copii
1.
Elaborarea regulamentelor de promovare a acţiunilor comunitare în instituţiile de învăţămînt, de asistenţă socială şi medicale pentru copii
Regulamente elaborate şi aprobate de promovare a acţiunilor comunitare pentru fiecare instituţie de învăţămînt, de asistenţă socială şi medicală pentru copii

Mecanism de promovare a acţiunilor comunitare
Regulamente aprobate

Diversitatea regulamentelor 
Ministerul Educaţiei şi Tineretului;
Ministerul Protecţiei Sociale, Familiei şi Copilului;
Ministerul Sănătăţii;
Ministerul Afacerilor Interne
Grupul de Nivel Înalt pentru Copiii Europei
2007
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2.
Elaborarea planurilor de acţiuni comunitare pentru fiecare municipiu, oraş, raion, comună
Planuri de acţiuni elaborate şi aprobate pentru fiecare unitate administrativ-teritorială

Bază normativă existentă pentru dezvoltarea acţiunilor comunitare
Planuri aprobate
Ministerul Educaţiei şi Tineretului; Ministerul Protecţiei Sociale, Familiei şi Copilului;  
Ministerul Sănătăţii; Ministerul Afacerilor Interne; 
autorităţile administraţiei publice locale
Grupul de Nivel Înalt pentru Copiii Europei;
organizaţii neguvernamentale şi internaţionale
2007
2008
2009
3.
Revizuirea şi actualizarea curriculei educaţionale
Curriculă revăzută şi actualizată 
Materiale metodice elaborate şi implementate
Ministerul Educaţiei şi Tineretului
Grupul de Nivel Înalt pentru Copiii Europei;
organizaţii neguvernamentale şi internaţionale
2007-2008
4.
Elaborarea şi aprobarea programelor pentru  întremarea sănătăţii copiilor prin acţiuni comunitare
Programe elaborate şi aprobate pentru întremarea sănătăţii copiilor prin acţiuni comunitare
Programe aprobate
Ministerul Sănătăţii
Grupul de Nivel Înalt pentru Copiii Europei;
organizaţii neguvernamentale şi internaţionale
2007-2009
5.
Dezvoltarea serviciilor educaţionale comunitare pentru copiii aflaţi în dificultate 
Servicii create
Servicii comunitare create

Copii care beneficiază de aceste servicii
Ministerul Educaţiei şi Tineretului
Grupul de Nivel Înalt pentru Copiii Europei; organizaţii neguvernamentale şi internaţionale
2007-2009
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II. Dezvoltarea resurselor umane
Obiective:
Formarea şi dezvoltarea capacităţilor voluntarilor şi specialiştilor în promovarea acţiunilor comunitare
Asigurarea accesului copiilor şi tinerilor la programe de acţiuni comunitare
Sensibilizarea opiniei publice şi mobilizarea socială privind necesitatea acţiunilor comunitare
6.
Numirea coordonatorilor naţionali la nivelul autorităţilor administraţiei publice centrale 
Coordonator naţional la nivel ministerial

Asistenţă de bună calitate acordată coordonatorilor din cadrul direcţiilor generale raionale/municipale
Numărul de coordonatori din cadrul direcţiilor generale raionale / municipale – beneficiari de asistenţă în domeniul acţiunilor comunitare
Ministerul Educaţiei şi Tineretului
Ministerul Protecţiei Sociale, Familiei şi Copilului;  
Ministerul Sănătăţii; Ministerul Afacerilor Interne;
Ministerul Administraţiei Publice Locale 

2007
7.
Selectarea şi numirea coordonatorilor (din cadrul direcţiilor generale raionale / municipale)
Existenţa coordonatorilor în cadrul direcţiilor generale raionale / municipale

Asistenţă de bună calitate acordată coordonatorilor din cadrul instituţiilor de învăţămînt, de asistenţă socială şi medicale, precum şi voluntarilor
Numărul de coordonatori

Autorităţile administraţiei publice locale
Ministerul Educaţiei şi Tineretului;
Ministerul Protecţiei Sociale, Familiei şi Copilului; 
Ministerul Sănătăţii; Ministerul Afacerilor Interne
2007
8.
Selectarea şi numirea coordonatorilor în instituţiile de învăţămînt, de asistenţă socială şi medicale
Existenţa coordonatorilor în instituţiile de învăţămînt, de reabilitare, de asistenţă socială şi medicale 
Numărul de coordonatori
Instituţiile de învăţămînt, de asistenţă socială şi medicale (după caz)
Ministerul Educaţiei şi Tineretului;
Ministerul Protecţiei Sociale, Familiei şi Copilului; 
Ministerul Sănătăţii; Ministerul Afacerilor Interne
2007
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9.
Selectarea coordonatorilor din rîndul copiilor / tinerilor  
Coordonatori implicaţi în acţiuni comunitare
Numărul de coordonatori implicaţi
Instituţiile de învăţămînt, de asistenţă socială şi medicale (după caz)
Ministerul Educaţiei şi Tineretului;
Ministerul Protecţiei Sociale, Familiei şi Copilului; 
Ministerul Sănătăţii; Ministerul Afacerilor Interne
2007
10.
Recrutarea voluntarilor
Voluntari recrutaţi
Numărul de voluntari
Instituţiile de învăţămînt, de asistenţă socială şi medicale (după caz)
Ministerul Educaţiei şi Tineretului;
autorităţile   administraţiei publice locale; Grupul de Nivel Înalt pentru Copiii Europei;
organizaţii neguvernamentale şi internaţionale
2007-2009
11.
Instruirea coordonatorilor şi voluntarilor  în domeniul promovării acţiunilor comunitare
Seminare, mese rotunde, conferinţe naţionale şi locale

Coordonatori şi voluntari formaţi

Gradul înalt de profesionalism al coordonatorilor 

Conştientizarea necesităţii acţiunilor comunitare
Numărul de conferinţe, seminare, mese rotunde

Numărul de coordonatori şi voluntari formaţi

Diversitatea programelor de instruire
Ministerul Educaţiei şi Tineretului
Ministerul Protecţiei Sociale, Familiei şi Copilului; 
Ministerul Sănătăţii; Ministerul Afacerilor Interne; autorităţile administraţiei publice locale; Grupul de Nivel Înalt pentru Copiii Europei;
organizaţii neguvernamentale şi internaţionale
2007-2008
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12.
Implementarea planurilor de acţiuni comunitare pentru fiecare municipiu, oraş, raion, comună
Acţiuni comunitare realizate

Sporirea responsabilităţii comunităţilor privind dezvoltarea acţiunilor comunitare 

Angajamentul înalt al persoanelor publice în implementarea planurilor de acţiuni comunitare

Creşterea siguranţei şi bunăstării copiilor aflaţi în situaţii de dificultate
Planuri de acţiuni comunitare elaborate

Numărul de acţiuni comunitare

Tipuri de acţiuni comunitare
Autorităţile administraţiei publice locale
Ministerul Educaţiei şi Tineretului;
Ministerul Protecţiei Sociale, Familiei şi Copilului; 
Ministerul Sănătăţii; Ministerul Afacerilor Interne; Ministerul Administraţiei Publice Locale;
Grupul de Nivel Înalt pentru Copiii Europei; organizaţii neguvernamentale şi internaţionale
2007-2009
13.
Implementarea regulamentelor de promovare a acţiunilor comunitare în instituţiile de învăţămînt, de asistenţă socială şi medicale pentru copii
Incluziunea socială a copiilor aflaţi în situaţii de dificultate

Creşterea gradului de acces al copiilor din instituţiile rezidenţiale la  acţiuni comunitare

Creşterea numărului de copii/tineri din instituţiile de învăţămînt preuniversitar implicaţi în acţiuni de voluntariat

Aptitudini şi abilităţi de comunitare dezvoltate la copii/tineri şi voluntari 
Copii incluşi în procesul de socializare şi integrare prin acţiuni comunitare


Activităţi de diseminare a bunelor practici de acţiuni comunitare

Activităţi comunitare (artistice, sportive, cognitive etc.)
Autorităţile administraţiei publice locale; 
instituţiile de învăţămînt, de asistenţă socială şi medicale din subordinea autorităţii publice
Ministerul Educaţiei şi Tineretului;
Ministerul Protecţiei Sociale, Familiei şi Copilului; Ministerul Sănătăţii; Ministerul Afacerilor Interne;
Ministerul Administraţiei Publice Locale;
Grupul de Nivel Înalt pentru Copiii Europei; organizaţii neguvernamentale şi internaţionale
2007-2009
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14.
Dezvoltarea şi consolidarea parteneriatului social printr-o abordare multisectorială 
Colaborare interministerială eficientă şi constantă atît pe verticală, cît şi orizontală

Disponibilitatea organizaţiilor neguvernamentale pentru promovarea şi implementarea acţiunilor comunitare
Activităţi comune realizate

Numărul de echipe intersectoriale

Numărul ONG-urilor implicate în acţiuni comunitare
Ministerul Educaţiei şi Tineretului; Ministerul Protecţiei Sociale, Familiei şi Copilului;
Ministerul Sănătăţii; Ministerul Afacerilor Interne; 
Ministerul Administraţiei Publice Locale
Consiliul Naţional pentru Protecţia Drepturilor Copilului; autorităţile administraţiei publice locale; Grupul de Nivel Înalt pentru Copiii Europei; organizaţii neguvernamentale şi internaţionale
2007-2009
15.
Comunicarea şi promovarea conceptului de acţiune comunitară 
Parteneriate create

Sporirea numărului copiilor reintegraţi   social/în familie (biologică sau extinsă)

Şanse egale de dezvoltare a personalităţii fiecărui copil / tînăr
Studiu-pilot realizat

Evenimente organizate 

Emisiuni TV, radio, articole în presa scrisă

Întîlniri, dezbateri, consultări
Ministerul Educaţiei şi Tineretului;
Ministerul Protecţiei Sociale, Familiei şi Copilului; 
Ministerul Sănătăţii;
Ministerul Afacerilor Interne
Autorităţile administraţiei publice locale;
Grupul de Nivel Înalt pentru Copiii Europei;
organizaţii neguvernamentale şi internaţionale, societatea civilă
2007-2008
16.
Sensibilizarea opiniei publice şi mobilizarea socială
Grad sporit de conştientizare a necesităţii desfăşurării acţiunilor comunitare de către societate 
Grad înalt de creştere a siguranţei şi bunăstării copilului
Emisiuni TV, radio, articole în presa scrisă

Întîlniri, dezbateri, consultări
Ministerul Educaţiei şi Tineretului; Ministerul Protecţiei Sociale, Familiei şi Copilului;
Ministerul Sănătăţii;
Ministerul Afacerilor Interne; Ministerul Administraţiei Publice Locale
Autorităţile administraţiei publice locale;
Grupul de Nivel Înalt pentru Copiii Europei; organizaţii neguvernamentale şi internaţionale, societatea civilă
2007-2009
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III. DEZVOLTAREA RESURSELOR  INFORMAŢIONAL-DIDACTICE
Obiectiv:
Elaborarea şi difuzarea resurselor informaţional-didactice pentru promovarea şi implementarea acţiunilor comunitare la nivel naţional, local, instituţional
17.
Elaborarea şi difuzarea resurselor informaţional-didactice pentru promovarea acţiunilor comunitare
Pliante, postere, broşuri,
CD-uri etc. 
Numărul de pliante, postere, broşuri,
CD-uri etc.

Numărul de emisiuni TV şi radio difuzate
Ministerul Educaţiei şi Tineretului; Ministerul Protecţiei Sociale, Familiei şi Copilului; 
Ministerul Sănătăţii; Ministerul Afacerilor Interne; Ministerul Administraţiei Publice Locale
Autorităţile administraţiei publice locale; Grupul de Nivel Înalt pentru Copiii Europei; organizaţii neguvernamentale şi internaţionale
2007-2008
18.
Elaborarea şi difuzarea resurselor informaţional-didactice pentru implementarea acţiunilor comunitare de către coordonatori şi voluntari
Ghid de implementare a acţiunilor comunitare pentru coordonatori

Ghid de implementare a acţiunilor comunitare pentru coordonatorii
voluntari
Ghiduri elaborate 

Materiale informaţionale didactice elaborate şi distribuite

Ministerul Educaţiei şi Tineretului; Ministerul Protecţiei Sociale, Familiei şi Copilului; Ministerul Sănătăţii; Ministerul Afacerilor Interne;
Ministerul Administraţiei Publice Locale
Autorităţile administraţiei publice locale;
Grupul de Nivel Înalt pentru Copiii Europei; organizaţii neguvernamentale şi internaţionale
2007
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IV. MONITORIZAREA ŞI EVALUAREA ACŢIUNILOR COMUNITARE
Obiectiv: 
Dezvoltarea  capacităţilor de monitorizare 
19.
Elaborarea instrumentelor de monitorizare şi evaluare a acţiunilor comunitare 
Instrumente de monitorizare şi evaluare a acţiunilor comunitare elaborate şi aplicate
Instrumente elaborate
Ministerul Educaţiei şi Tineretului; Ministerul Protecţiei Sociale, Familiei şi Copilului; 
Ministerul Sănătăţii;
Ministerul Afacerilor Interne; Ministerul Administraţiei Publice Locale
Autorităţile administraţiei publice locale;
Grupul de Nivel Înalt pentru Copiii Europei;
organizaţii neguvernamentale şi internaţionale
2007-2008
20.
Elaborarea şi difuzarea rapoartelor semestriale şi anuale privind implementarea  planului de acţiune comunitară
Rapoarte elaborate şi difuzate

Conştientizarea obiectivelor Strategiei

Încurajarea dezvoltării acţiunilor comunitare
Rapoarte semestriale şi anuale
Ministerul Educaţiei şi Tineretului; Ministerul Protecţiei Sociale, Familiei şi Copilului; 
Ministerul Sănătăţii; Ministerul Afacerilor Interne; Ministerul Administraţiei Publice Locale
Autorităţile administraţiei publice locale;
Grupul de Nivel Înalt pentru Copiii Europei;
organizaţii neguvernamentale şi internaţionale
2007-2009



Notă. Costul implementării acţiunilor prevăzute în poziţiile 12 şi 13 va putea fi determinat după elaborarea planurilor de acţiuni comunitare pentru fiecare unitate administrativ-teritorială.



