
 
Uniunea Europeană reprezintă o entitate politică, socială şi economică compusă din 27 ţări. Statele Membre au decis 
împreună, pe parcursul unui proces de extindere ce a durat 50 de ani, să construiască o zonă de stabilitate, democraţie 
şi dezvoltare durabilă, menţinând diversitatea culturală, toleranţa şi libertăţile individuale. Uniunea Europeană îşi 
propune să împărtăşească realizările şi valorile sale cu ţările şi popoarele de dincolo de graniţele ei. 
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Protecţia copiilor singuri acasă  
 

Asociaţia Alternative Sociale împreună cu Centrul de Informare şi Documentare privind Drepturile 
Copilului din Chişinău, Republica Moldova anunţă lansarea proiectului Colaborare transfrontalieră 
interinstituţională pentru protecţia drepturilor copiilor singuri acasă.  Acest proiect reprezintă atât o 
continuare a eforurilor depuse de cei doi parteneri principali în domeniul protecţiei drepturilor copiilor singuri 
acasă cât şi iniţierea unor acţiuni comune menite să abordeze fenomenul copilului singur acasă la nivel 
transfrontalier . 

Proiectul prevede organizarea a 2 întâlniri de lucru cu reprezentanţi ai instituţiilor cu atribuţii în 
protecţia drepturilor copilului din România şi Republica Moldova al căror scop va fi, pe lângă realizarea unui 
schimb de experienţă şi informaţii, obţinerea unui pachet transfrontalier de resurse comune constând în 
manuale pentru profesionişti, ghiduri pentru părinţi şi pliante informative. Acest pachet de resurse va fi 
folosit pentru creşterea capacităţii profesioniştilor din domeniul protecţiei drepturilor copiilor care au părinţi 
plecaţi la muncă în străinătate prin oferirea unor modele şi instrumente practice de lucru, unor bune practici 
identificate în cele două ţări. Totodată, 75 de profesionişti în domeniu din zona de frontieră România – 
Republica Moldova vor beneficia de instruire privind modalitatea de utilizare a acestor instrumente pe 
parcursul a 4 seminarii. 

Proiectul „Colaborare transfrontalieră interinstituţională pentru protecţia drepturilor copiilor 
singuri acasă” este finaţat de UNIUNEA EUROPEANĂ şi Guvernul României prin Programul de Vecinătate 
România – Republica Moldova 2004 – 2006. Proiectul se desfăşoară în perioada septembrie 2008 – 
octombrie 2009.  

 

 

Pentru mai multe informaţii: 
Iaşi: 
Asociaţia Alternative Sociale (AAS) 
Persoana de contact: Gheorghe PASCARU 
Tel./fax:  (+40 332) 407179  
E-mail: gpascaru@alternativesociale.ro 

Chişinău: 
Centrul de Informare si Documentare privind Drepturile 
Copilului (CIDDC) 
Persoana de contact: Cezar GAVRILIUC 
Tel./fax: (+373 22) 747813 
E-mail: ciddc@yahoo.com 
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