Prezentare a Ministrului Muncii, Protecției Sociale și Familiei Doamna Valentina Buliga,
la cel de al 5-lea Congres Internațional pentru Acceptare și
Respingere Interpersonală
24 Iunie 2014,
Universitatea Liberă Internațională din Moldova
Distinsă audiență!
Vă salut la acest important eveniment – cel de al 5-lea Congres
Internațional pentru Acceptare și Respingere Interpersonală. Este o onoare
pentru Republica Moldova să fie gazdă a unei conferințe de aceasta talie.
Reprezentînd Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei, problemele
sociale sunt principala noastră grijă, noi înțelegem problemele de acceptare și
respingere

interpersonală

în

toată

profunzimea

lor,

astfel,

stigma,

marginalizarea și discriminarea sunt fenomene cunoscute nouă.
Pornind de la funcția pe care o dețin, cea de Ministru al Muncii, Protecției
Sociale și Familiei, în această alocuțiune, vreau să mă axez pe rolul familiei în
contextul său multidimensional din perspectiva relațiilor interpersonale.
Familia este mediul în care venim pe lume, este acea lumină în întuneric,
căci în familie însușim principii, idei, atitudini și facem primii pași în viață.
Este locul unde găsim înțelegere și încercăm să învățăm să fim toleranți și buni.
În familia unde există iubire, respect și comunicare, acolo domnește liniștea,
înțelegerea și armonia. Însă, este necesar să înțelegem, o familie puternică, care
va consolida societatea, poate fi plămădită doar cu participarea tuturor
membrilor în egală măsură. Familia este școala în care ești simultan atît
profesor, cît și elev.
Comunitatea internațională a recunoscut importanța familiilor în
atingerea obiectivelor de dezvoltare. Familiile sunt agenții activi ai dezvoltării
și numeroaselor contribuții aduse la dezvoltarea comunității, și societății în
întregime. Această contribuție merită a fi recunoscută și sprijinită din partea
statului și societății în general.
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Familia este un microsistem care necesită cercetări și comentarii, astfel,
comunitatea internațională și structurile regionale sunt în proces continuu de
analiză, și ca parte a pregătirilor pentru aniversare, indică faptul că politicile
orientate spre familie pot contribui la reducerea sărăciei, atingerea unor
rezultate mai bune pentru copii, o asigurare mai reușită a politicilor de
egalitate pentru femei și bărbați, îmbunătățirea echilibrului muncă-familie și
stabilirea unor legături mai puternice între generații. Noi susținem faptul că
politicile în aceste domenii sunt eficiente, contribuie la realizarea pe plan
internațional al obiectivelor de dezvoltare și suntem de acord că politicile în
aceste arii ar trebui să avanseze în continuare.
Una din prioritățile de bază a Ministerului Muncii, Protecției Sociale și
Familiei este continuarea eforturilor în abordarea constructivă și sistemică a
institutului familiei, asigurarea protecției statutului pentru sporirea
prosperității familiilor noastre și consolidarea unor circumstanțe cît mai
benefice pentru copiii noștri.
Strategia pentru protecţia copilului pe anii 2014-2020 reprezintă un
document de politici care are drept scop dezvoltarea și eficientizarea
sistemului de protecţie a familiilor cu copii în situaţie de risc şi copiilor aflaţi
situaţie de dificultate.
Noul document strategic este focusat pe un set de obiective generale
stabilite în conformitate cu situaţia actuală a familiilor şi copiilor în risc sau
dificultate, bazându-se pe cele mai bune practici internaţionale în domeniu.
Totodată, acesta asigură sinergia cu alte documente de politici şi politicile în
domeniul protecţiei copilului şi a familiei.
Drept obiective generale ale strategiei sunt propuse:
I. Asigurarea condiţiilor necesare pentru creşterea şi educaţia copiilor
în mediu familial. Obiectivul vizat își propune drept obiective specifice:
- prevenirea separării copilului de familie;
- stoparea graduală a instituţionalizării copiilor cu vîrsta de 0 - 3 ani;
- reducerea continuă a numărului de copii aflați în îngrijire rezidențială;
- reducerea efectelor negative ale migraţiei părinţilor asupra copiilor
rămaşi în ţară.
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II. Obiectivul 2 al Strategiei este „Prevenirea şi combaterea violenței,
neglijării şi exploatării copiilor, promovarea practicilor non-violente în
creşterea şi educarea copiilor”. Obiectivul vizat își propune drept obiective
specifice - prevenirea și combaterea violenței, neglijării şi exploatării copiilor.
III. Al treilea obiectiv este „Concilierea vieţii de familie cu activitatea
profesională pentru asigurarea creşterii şi dezvoltării armonioase a
copilului”. Obiectivul vizat își propune drept obiective specifice:
- redimensionarea semnificaţiei sociale a maternităţii şi paternităţii şi a
rolului ambilor părinţi în creşterea şi educarea copiilor;
- promovarea serviciilor de sprijin pentru părinţii încadraţi în cîmpul
muncii.
În contextul reformării sistemului de protecție a copilului din Republica
Moldova și alinierii acestuia la standardele și documentele europene și
internaționale, în ultimii ani în Moldova au fost înregistrate o serie de realizări
importante.
S-a promovat implementarea sistemului integrat de servicii sociale,
obiectivul principal al căruia este consolidarea capacităților de prevenire și
asistență primară a beneficiarilor în cadrul comunității.
S-au întreprins acțiuni pentru dezvoltarea mecanismului de prevenire a
instituționalizării copiilor.
În scopul prevenirii abandonului copiilor și a mortalității infantile la nivel
comunitar, a fost fundamentat mecanismul de colaborare inter-instituțională
între sistemul medical și cel de asistență socială.
Eforturi sporite s-au depus la elaborarea cadrului normativ pentru
serviciile alternative de tip familial pentru îngrijirea copiilor aflați în situație
de dificultate.
Continuă să crească numărul persoanelor care au devenit asistenți
parentali profesioniști și părinți-educator în case de copii de tip familial, și
numărul copiilor care au fost plasați în serviciile date.
Actualmente, în republică activează 261 asistenți parentali profesioniști
care au în plasament 392 copii.
De asemenea, la începutul anului 2014 activau 86 case de copii de tip
familial, unde au fost plasați 343 copii.
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Totodată, la nivel comunitar sunt funcționale 72 centre comunitare, de
serviciile cărora beneficiază circa 6500 copii în situație de risc și circa 600 copii
cu dizabilități; 21 centre de zi pentru copii în situație de risc; 25 centre de zi
pentru copii cu dizabilități, 18 centre mixte, iar în scopul prevenirii
abandonului copiilor o activitate productivă se desfășoară în cadrul a 10 Centre
maternale, care prestează servicii pentru cupluri mamă-copil aflate în situație
de dificultate.
Astfel, Ministerul, cît și întregul Guvern, acordă o atenție deosebită
dezvoltării politicilor și mecanismelor de promovare a natalității, protecției
copiilor, femeilor, persoanelor vârstnice, a promovării drepturilor și
intereselor tinerei generații, de asemenea identificarea celor mai viabile soluții
pentru maximizarea beneficiilor migrației și minimalizării efectelor negative a
acesteia asupra institutului familiei. Este necesar de menționat efortul nostru
privind eliminarea violenței, promovarea incluziunii sociale a persoanelor cu
dizabilități. Acestea fiind doar elemente de bază, care la rîndul său au o serie
complexe de componente structurale.
Suntem siguri în dorința noastră, că toate acțiunile, inițiativele,
programele pe care le lansăm noi, să fie auzite și promovate de fiecare familie.
Pentru noi este primordial ca familiile să se simtă susținute, protejate, părinții
să fie îndrumați și ajutați în creșterea și educarea copiilor, comunitatea să fie
unită și solidară în vederea schimbărilor pozitive. Să fim uniți pentru
consolidarea instituției familiei, care la rîndul ei consolidează statul.
O familie reușită se bazează atît pe inteligență, eforturi, perseverență,
răbdare, auto-modelare continuă și încredere în viitor. Familia necesită un
bagaj nesecat de forță morală.
Pe final vreau să vă spun că fericit om este acela care, cunoscînd prețul
unei vieți pașnice își odihnește sufletul în mijlocul unei familii iubitoare, și nu
cunoaște alt pămînt decît acela unde a văzut lumina zilei.
Vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi frumoasă și lucrativă în
continuare!

4

