
DIRECȚIA ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIE A FAMILIEI

Dezvoltarea rețelei de servicii sociale 
adresate copiilor și familiei în cadrul 
reformării domeniului de protecție a 

copilului



Structuri/niveluri de protecție a copilului

APL 1

Consiliul local pentru 
protecția copilului

Specialistul în protecția 
copilului

Asistentul social comunitar

APL 2

Comisia pentru protecția 
copilului aflat în dificultate

Direcția Asistență Socială și 
Protecția Familiei

Centrul de Asistență Socială 
a Copilului și Familiei



Dimensiuni, direcții de bază ale reformei

Reformarea sistemului rezidențial de îngrijire a 
copilului

Prevenirea instituționalizării

Crearea serviciilor sociale adresate 
copilului, bazate pe comunitate

Consolidarea familiilor 



Reformarea sistemului rezidențial

• Componentele reformei. Procese paralele:

Reformarea Școlii speciale-internat 
din Ialoveni

Reintegrarea familială a copiilor 
instituționalizați în internate din 

afara raionului



Evoluția reformei  

a. 2007

324 de copii în 
instituții 
rezidențiale 

a. 2013

Închiderea școlii 
speciale-internat 
Ialoveni

50 de copii în 
instituții rezidențiale

a. 2016

17 de copii în 
instituții 
rezidențiale 



Prevenirea instituționalizării 

Categorii copii cu risc 
de instituționalizare 

orfani

cu dizabilități

cu părinții 
plecați peste 

hotare

51

433

2571

1542 de copii 
în familii 

monoparentale

900 copii 
în familii 

numeroase



Măsuri de prevenire 

Evaluarea și 
identificarea 
necesităților

• Evaluare complexă, în 
echipă multidisciplinară: 
asistență socială, 
sănătate,educație

Elaborarea și 
implementarea 

PIA

• Stabilirea și realizarea 
intervențiilor de suport 
necesare pentru copil și 
familie

Monitorizare 
continuă

• Evaluarea 
impactului 
intervențiilor



Servicii sociale adresate copiilor

Copii în familii 

Sprijin familial

Ajutor social (inclusiv suport 
pt. școlarizare)

Copii separați de familii 

APP

CCTF

CC

Tutelă/

curatelă

15 servicii
28 copii

4 servicii
18 copii

373 de copii

Servicii comune:
•Centrul de asistență socială a

copilului și familiei

•Echipa mobilă

1 serviciu
10 copii



Dinamica serviciilor sociale
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Servicii pentru copii cu dizabilități severe

Asistent personal:
• 39 servicii pt. 39 copii

• în proces de creare – 7 servicii

Casa comunitară pentru copii și tineri cu 
dizabilități severe:
• 1 pentru 6 beneficiari



Consolidarea familiilor

Tipuri de asistență

Acordarea ajutorului social

Documentare cu 
acte de identitate 

Suport financiar 
din partea 
donatorilor

Sprijin în 
identificarea unui 
loc de muncă și  

angajare

Acompaniere, 
monitorizare, 

continuă



Abordarea și implicarea intersectorială în 
protecția copiilor în situații de risc 

Domenii 

• Evaluarea în echipă 
multidisciplinară a cazurilor

• Proiectarea și 
implementarea planurilor/ 
programelor de asistență 

• Informarea reciprocă/ 
referirea

• Instruire continuă pe 
subiecte de interes comun

Forme 

• Ședințe comune de 
planificare/coordonare a 
activităților

• Ședințe de examinare a 
cazurilor din evidența 
specifică

• Vizite de monitorizare

• Raportare pe subiecte 
comune în ședințele 
Comitetului de coordonare


