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Date despre Conferință 

Data desfășurării: 

21 – 23 mai 2018 

Locul desfășurării: 
Chișinău, Bălți 

Participanți: 

• Asistenții parentali 
profesioniști, părinții-
educatori, tutori, părinți 
adoptivi 

• Lucrători din cadrul 
DASPF și Centre de 
Plasament 

• Reprezentanți ai ONG-
urilor 

Din comentariile 
participanților: 

Mulțumesc mult pentru 
profesionalism și bună 
organizare a evenimentului. 
Vorbitorii au fost calificați și 
informația primită – de mare 
valoare. 

 

RAPORT  

Conferința pentru familii ”Chemarea de a fi părinte”, 
21 - 23 mai 2019 

Cuprins: 

- Prezentare generale 
- Programul Conferinței 
- Evaluare și concluzii 

 

Prezentare generală 

Sărbătorirea în luna mai a Zilei Familiei oferă oportunitatea 
promovării familiei ca mediu optim de creștere și educare a 
copiilor. În acest context Filiala Fundației Children’s Emergency 
Relief International din Republica Moldova a desfășurat în 
perioada 21-23 mai 2019 Conferința pentru familii „Chemarea de 
a fi părinte”, ediția a III-a. Evenimentul a fost organizat în 
colaborare cu Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale. 
Partener strategic în realizarea Conferinței deja al doilea an este 
Alianța România Fără Orfani, care contribuie la partea de 
instruire a participanților.  

Evenimentul s-a adresat persoanelor implicate în plasarea 
copiilor rămași fără ocrotire părintească în formele alternative de 
protecție. Astfel ca participanți au fost asistenți parentali 
profesioniști, părinți-educatori din casele de copii de tip familial 
și în premieră – tutori/curatori și părinți adoptivi. De asemenea au 
participat lucrători din cadrul 
Direcțiilor de Asistență Socială 

și Protecția a Familiei raionale, Centrelor de plasament și  
reprezentanți ai ONG-urilor. Evenimentul s-a bucurat de atenție 
din partea altor instituții de stat – Agenția Națională de Asistență 
Socială, care au avut reprezentanți ca și vorbitori (cuvânt de 
felicitare) și participanți. 

Conferința „Chemarea de a fi părinte” are ca scop încurajarea 
familiilor care iau în îngrijire sau adoptă copii rămași fără ocrotire 
părintească și instruirea acestora în subiecte relevante vieții și 
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Participarea la 
sesiunile de instruire 

 Număr de 
participanți 

îngrijitori 144 
specialiști 158 
 

Parteneri: 

Ø Ministerul Sănătății, 
Muncii și Protecției 
Sociale 

Ø Alianța România Fără 
Orfani 

Ø BCFS / CERI (SUA) 

Din comentariile 
participanților: 

Mulțumesc pentru informația 
utilă, pentru că ați investit în 
noi, în cunoștințele noastre. 

activității lor. O altă finalitate a organizării 
evenimentului este oferirea oportunități de 
comunicare și schimb de experiență între 
participanți. Subiectul abordat în acest an a ținut de 
formarea abilităților de asigurare a echilibrului 
emoțional al copiilor care au experimentat traume. 

Conferința a fost desfășurată în două localități, la 
Chișinău și Bălți, pentru a oferi posibilitatea 
participării persoanelor din toate raioanele țării 
(regiunea centru-sud și regiunea de nord). Pe 

parcursul celor trei zile au participat, în total, 337 persoane. 

Programul Conferinței 

Programul evenimentului a inclus elemente și activități care s-au axat 
fie pe încurajare/împuternicire, fie pe instruirea participanților. În 
general fiecare din elementele programului a oferit posibilitatea 
comunicării, învățării și schimbului de experiență. 

Cea mai mare parte a programului a fost rezervată sesiunilor de 
instruire. Modalitățile de organizare a instruirii au inclus sesiuni 
plenare, la care au asistat toți participanții, și sesiuni în grup. Sesiunile plenare au fost din categoria 
instruirii obligatorii (în cadrul evenimentului). Sesiunile de grup (atelierele) au fost la alegere. 
Participanții au selectat din lista propusă atelierul care prezenta interes pentru ei. Astfel ei au 

participat la câte două ateliere din cele propuse.  

 La ediția din acest an a Conferinței pentru familii s-a continuat 
organizarea instruirii pe criteriu de funcție deținută de participant 
– îngrijitor sau specialist. Astfel a fost posibilă individualizarea 
conținutului sesiunilor potrivit cu necesitățile grupului căruia i se 
adresau. Aspectul nou pentru acest an a fost dedicarea a două zile 
pentru îngrijitori și una pentru specialiști.  Aceasta a permis 

concentrarea atenției asupra elementelor specifice activității celor două grupuri de participanți.  

În total au fost 2 seminare (câte unul pentru îngrijitori și specialiști) și 13 
ateliere (7 – îngrijitori, 6 - specialiști). 

Datorită faptului că au fost invitați îngrijitorii din formele alternative de 
protecție, evenimentul oferă oportunitatea familiarizării cu specificul 
vieții și activității lor. În acest context a fost posibilă implementarea unei 
inițiative inedite – realizarea unui studiu vizavi de caracteristicile 
persoanelor care iau în îngrijire sau adoptă copii rămași fără ocrotire 
părintească. Îngrijitorii prezenți la eveniment au fost rugați să 
completeze un chestionar prin intermediul căruia se dorește identificarea motivației pentru asumarea 
rolului, determinarea aspectelor de recrutare și formare inițială, etc. 
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despre	eveniment

Din comentariile 
participanților: 

Am rămas plăcut surprins de 
lucrurile bune pe care le-am 
învățat în aceste sesiuni. Și 
cred că îmi vor fi utile în viața 
de zi cu zi. 

O altă tradiție începută la edițiile anterioare ale 
evenimentului prezentă în program a fost relatarea unei 
istorii de succes. A fost realizat un interviu cu o familie 
care a trecut prin experiența luării în îngrijire a copiilor 
rămași fără ocrotire părintească. Reprezentanți ai familiei 
au fost îngrijitorul (tutore) și unul din copii. 

Evaluarea Conferinței. Concluzii 

Evaluarea evenimentului are ca scop îmbunătățirea 
evenimentelor viitoare. Pentru a oferi posibilitatea 
acordării uni feedback procesul a decurs în două etape: 
chestionarea participanților și ședința de evaluare cu 
grupul de organizatori.  

Participanții au fost rugați să evalueze Conferința prin 
completarea unui chestionar. La finele conferinței au fost 
returnate 205 chestionare completate, ceea ce reprezintă 
67,88% din numărul participanților la sesiunile de 
instruire.  

La analiza datelor oferite de chestionarul de evaluare s-a 
constatat că majoritatea participanților au rămas satisfăcuți 
și ar fi disponibili să participe la evenimetele viitoare. 

Elementele care au avut impact major asupra respondenților au fost 
modul de integrarea a teoriei și practicii în cadrul prezentărilor, 
oferirea de ilustrații și exemple din experiență personală și 
profesională a vorbitorilor și interviul realizat la finele programului. 
În ce privește așteptările fată de Conferință, 82,44 % din participanți 
au afirmat că acestea le-au fost confirmate, iar pentru 15,61% 
evenimentul a depășit 
așteptările inițiale. 
Respondenții au considerat 
că subiectele abordate în 

acest an au fost importante și cunoștințele acumulate și 
abilitățile formate în cadrul sesiunilor de instruire le vor fi 
utile în viitor (99,02 %).  

Faptul că 99% din persoanele care au completat chestionarul 
sunt dispuși a recomanda evenimentul și altor persoane 
indică asupra nivelului înalt al satisfacției în rîndul 
participanților. Unul din elementele care au contribuit la 
atitudinea pozitivă față de eveniment este și alegerea locului 
desfășurării Conferinței care a fost apreciată cu păreri bune 
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Din comentariile 
participanților: 

Sunt mulțumită de ceea ce am 
învățat, de ceea ce am auzit pe 
parcursul conferinței pentru 
că sunt lucruri care mă ajută 
atît cu copilul din plasament, 
cît și cu cei biologici. 

Din comentariile 
participanților: 

Conferința a fost una foarte 
importantă. Am învățat 
foarte multe lucruri noi. Sunt 
nerăbdătoare de a mai reveni 
la astfel de conferințe. 

și foarte bune (18,52 % și respectiv 79,02 %). 

Printre recomandările propuse de respondenți pentru îmbunătățirea 
evenimentelor viitoare sunt: 

a. Frecvență mai mare a evenimentelor similare și acordarea a mai 
mult timp pentru ele; 

b. Posibilitatea participării la toate atelierele; 
c. Mărirea intervalului de timp rezervat unui atelier și includerea 

unui segment pentru întrebări-răspunsuri;  
d. Includerea a unui număr mai mare de mărturii personale, 

exemple din experiența vorbitorilor și participanților, explicații, 

exerciții, studii de caz; 
e. Oferirea de materiale (pe suport de hîrtie sau electronic) sau 
publicarea prezentărilor din cadrul Conferinței; 
f. Îmbunătățirea unor aspecte de organizare (anunțuri, mobilier, 
etc.).La ședința de evaluare a grupului de organizatori s-a evidențiat, 
prin comparație cu evenimentele din trecut, că se simte o creștere a 
nivelului calității Conferinței. Au fost analizate punctele forte și 
elementele de îmbunătățit astfel ca în viitor participanților la eveniment 
să li se ofere experiențe pozitive.  

Datele oferite de chestionarul de 
evaluare și aprecierile verbale 
pozitive ale participanților la 
momentul desfășurării evenimentului 
permit calificarea Conferinței pentru 
familii ca una de succes. Prin 
programul propus au fost atinse 
obiectivele stabilite și s-a contribuit la 
sporirea nivelului de competență a 
participanților în asigurarea 
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echilibrului emoțional al copiilor care au experimentat traume.  

Filiala Fundației CERI din Republica Moldova este recunoscătoare Partenerilor pentru colaborare în 
realizarea Conferinței pentru familii ”Chemarea de a fi părinte”, ediția 2019. Apreciem 
disponibilitatea de a susține evenimente prin intermediul cărora putem încuraja și instrui un număr 
mare de persoane implicate în plasarea copiilor rămași fără ocrotire părintească în formele alternative 
de protecție. Suntem siguri că astfel contribuim la schimbări pozitive în societate. Rezultatele 
obținute și mărturiile participanților sunt un indicator al impactului pe care acțiunile noastre comune 
îl au în viața lor. 

Conferința a fost de succes grație implicării Dvs. 

Mulțumim pentru colaborare! 

 

 

 


