Finanțatori

prioritatea noastră este
respectarea și promovarea
interesului superior al copilului

5 principii care stau la baza
activităţii Centrului:

Parteneri
Direcția Generală Educație, Tineret și Sport,
Direcția Municipală pentru Protecția Drepturilor
Copilului, Centrul de Medicină Preventivă din
mun. Chișinău, Episcopia Romano-Catolică din
Moldova, Centrul Național de Prevenire a
Abuzului față de Copii, Terre des hommes,
Administrația Publică Locală

NE PUTEȚI SUSȚINE
Rechizite bancare:

respectarea demnității copilului;

BANCA: BC „Victoriabank” S.A. Filiala № 11
BIC: VICBMD2X883
IBAN: MD14VI222400011100577 (MDL)
IBAN: MD84VI000222401711100577 (EURO)
Cod Fiscal 1015620000999
BENEFICIAR: FUNDAȚIA REGINA PACIS

asistarea copilului în realizarea și
exercitarea drepturilor lui;

DATE DE CONTACT

asigurarea unei îngrijiri
individualizate și personalizate;

egalitatea șanselor și
nediscriminarea;
formarea deprinderilor de viață
independentă.

str. Natalia Gheorghiu 23/1, Chișinău
Tel./fax: 022 791 385, mob. 076727555
cpc@reginapacis.org

www.reginapacis.org

Centrul de Plasament al
Copilului Regina Pacis
www.reginapacis.org

Despre CPC

Misiunea CPC

Centrul de Plasament al Copilului a fost înființat în
anul 2005, în cadrul Fundației Regina Pacis, și
activează cu suportul financiar al donatorilor externi.
Instituția este acreditată de Consiliul Național de
Acreditare a Prestatorilor de Servicii Sociale.

Asigurarea accesului la găzduire, îngrijire, educație,
asistență socială, medicală și juridică, formarea
deprinderilor de viață independentă, pregătirea pentru
reintegrarea în familia biologică, extinsă sau integrarea
socio-profesională a copiilor aflați în situație de risc.

Activități specifice:
Evaluare și consiliere psihologică
Fiecare copil beneficiază de consiliere psihologică și
suport emoțional în vederea depășirii traumei trăite.

Peste 300 de copii au primit asistența CPC

Formarea deprinderilor de autonomie
personală și a conduitei sociale
În cadrul CPC sunt organizate diverse activități care
corespund cerințelor individuale de dezvoltare și
formare a unei personalități apte de a participa activ
la viața socială (dezvoltarea unor abilități de
întreținere și igienă personală, formarea și exersarea
conduitei independente pentru integrarea în societate).

Orientare şcolară şi profesională
Echipa CPC facilitează accesul la educație și asigură
supravegherea activității școlare a fiecărui copil;
consiliază copiii în vederea identificării oportunităților
pentru carieră; stabilește parteneriate cu instituțiile de
învățământ pentru continuarea studiilor.

Menţinerea legăturii cu familia copilului
în scopul reintegrării familiale

Toți copiii au dreptul la un mediu favorabil
pentru dezvoltarea lor armonioasă!

Specialiștii Centrului de plasament mențin sistematic
comunicarea cu autoritatea tutelară și familia copilului
aflat în plasament; oferă consiliere familiei; informează
copilul despre durata de şedere în instituţie și
posibilele scenarii cu privire la reintegrarea sau
integrarea acestuia în familie, comunitate.

