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Fundația Regina Pacis este o organizație de
binefacere care oferă asistență psihologică, socială,
medicală, copiilor lipsiți de îngrijirea părintească și
asistență familiilor social vulnerabile.
Inițiativa de a fonda această organizație aparține
preotului catolic, de origine italiană, Mons. Cesare
LODESERTO, ca răspuns la necesitate de a informa
societatea despre riscurile migrației ilegale,
contribuind astfel la prevenirea cazurilor de trafic a
ființelor umane.
De-a lungul timpului, Fundația Regina Pacis și-a
lărgit considerabil domeniul de activitate și
implementează, în prezent, o serie de proiecte cu
referire la apărarea drepturilor copiilor și femeilor,
acordarea protecției sociale și tot ceea ce este
necesar pentru recuperarea și reintegrarea în
societate a copiilor aflați în dificultate, oferirea
prânzurilor calde bătrânilor care trăiesc în condiții
extreme de sărăcie, susținerea familiilor în situații de
risc, desfășurarea programelor de instruire
profesională pentru minorii din grupul de risc, inclusiv
minori deținuți în penitenciare.

Misiunea noastră
este de a crea un mediu
protejat pentru
dezvoltarea copiilor și
tinerilor în situație de risc,
precum și creșterea
calității vieții persoanelor
în etate.

Viziunea noastră
servicii de calitate pentru
persoanele în situație cu
risc într-o societate
îmbătrânită cu un grad
ridicat de îmbătrânire.

PROTECȚIA
COPIILOR
Toți copiii merită un mediu
favorabil pentru dezvoltarea
lor armonioasă
Fundația Regina Pacis, prin intermediul
Centrului de Plasament al Copilului (CPC),
asigură protecție temporară copiilor aflați în
situație de risc.

Scopul programului este de a oferi copiilor
educație și îngrijre necesară, într-o
atmosferă apropiată celei familiale,
ridicarea calității vieții, socializarea și
pregătirea acestora pentru reintegrarea în
familia biologică, extinsă sau în comunitate.
Beneficiarii centrului sunt copii cu vârsta
cuprinsă între 12-18 ani, care provin din
familii defavorizate, copiii din grupa de risc,
rămași fără îngrijie părintească, copii
abuzați sau neglijați.

Cu suportul finanțatorilor externi și donațiilor
oferite de persoanele fizice/juridice, copiilor
le sunt asigurate nevoile de bază (alimente,
haine, produse de igienă personală).
Pe parcursul anului 2018, în cadrul CPC au
fost asistați 17 copii aflați în dificultate, dintre
aceștia trei copii au fost reintegrați - unu în
familie biologică și doi în familia extinsă.

Activitatea Centrului este centrată pe copil,
pe consolidarea eu-lui și formarea imaginii de
sine pozitive, orientarea profesională,
stimularea respectului și dezvoltarea
conștiinței de sine.
Pe parcursul anului 2018, la CPC au fost
organizate peste 140 de lecții în cadrul
atelierelor de creație, 45 lecții de manufactură,
secții sportive, cercul de chitară. Totodată,
copiii au fost implicați în flashmob-urilor
organizate de „Ziua persoanelor în Etate”,
„Castaniada” și „Târgul de Crăciun”.

O FAMILIE PENTRU FIECARE
COPIL
Principalele funcţii ale Centrului de
Plasament Regina Pacis sunt cele de
furnizare a serviciilor sociale în interesul
superior al copiilor, prin asigurarea
următoarelor activităţi:
găzduire pe perioadă temporară;
îngrijire personală;
educație nonformală/informală;
evaluare medicală inițială;
activități de recreere și socializare;
meditații zilnice cu impact pozitiv;
consiliere pentru copii și familia biologică.

FINANȚATORI
Caritas Viena și Kindermissionswerk

PARTENERI
Direcţia Generală Educaţie, Tineret şi Sport
din mun. Chişinău; Direcţia Municipală pentru
Protecţia Drepturilor Copilului; Centrul de
Medicină Preventivă din mun.Chişinău;
Inspectoratul de Poliție; Episcopia RomanoCatolica din Moldova; Centrul Naţional de
Prevenire a Abuzului faţă de Copil; Centrul
„Vatra”; Centrul „Aşchiuţă”; Organizaţia
„Terre des hommes”; instituţiile de
învăţământ preuniversitar/ superioare;
colegiile; şcolile profesionale.

Studiu de caz
ALEX ȘI-A REALIZAT VISUL GRAȚIE
SPRIJINULUI OFERIT ÎN CADRUL
CENTRULUI DE PLASAMENT AL
COPILULUI REGINA PACIS
Alex este un băiat care la vârsta adolescenței
a trecut prin grele încercări ale vieții. Mama a
decedat, iar tatăl a fost lipsit de drepturile
părintești pe motiv că nu își îndeplinea
obligațiile. Reintegrarea în familia extinsă era
imposibilă. Fără îngrijire părintească, Alex a
fost instituționalizat după locul de trai, iar la
scurt timp, băiatul ajunge la Centrul de
Plasament Regina Pacis din Chișinău.
lLa CPC, băiatul primește asistenţă psihologică
din partea specialiștilor, care au purtat discuții
în scop profilactic și educativ referitor la
disciplină, comportament, relaţii cu semenii. O
atenţie deosebită a fost acordată stării psihoemoționale, cauzată de condiţiile de viață pe
care le-a avut anterior. Alex a avut nevoie de
consiliere psihologică în depăşirea stărilor de
anxietate, generate de noile condiții de viață și,
în mod special, de schimbările de mediu, lipsa
de ataşament şi dragoste necondiţionată din
partea celor din jur.
În perioada care urmează, băiatul este implicat
în viața Centrului prin participarea la diverse
activități de menținere a ordinei și evenimente
organizate în scop recreativ. Pe perioada aflării
în cadrul CPC, Alex a beneficiat de pachetul de
servicii: adăpost, hrană, îmbrăcăminte, servicii
de asistenţă socială, medicală, consiliere
psihologică şi educaţională.
Intervenţiile echipei multidisciplinare au
avut drept scop depăşirea situaţiei de criză
în care se afla băiatul: izolarea,
neîncrederea, sentimentul de inferioritate,
fiindu-i creat un spaţiu protejat și sigur.

Sprijinul acordat de Fundația Regina Pacis l-a
determinat pe Alex să-și aleagă un domeniu
de studii pe placul său, a fost înmatriculat la
un Centru de Excelență, unde învață o
meserie. Băiatul este ajutat să se integreze în
procesul de studii și motivat să nu
abandoneze învățătura.
La scurt timp după atingerea majoratului,
băiatul a fost îndrăgit de o familie care îl
invită în Italia, pentru ași continua studiile și
a fi sub ocrotirea unor persoane responsabile
și afectuoase.

ASISTENȚA
TINERILOR

Drumul în viață începe aici!
Locuința Asistată ”In Cammino” este unul dintre
proiectele de bază ale Fundaţiei Regina Pacis.
Proiectul a fost lansat în anul 2015, graţie
suportului financiar oferit de Asociația
RENOVABIS din Germania.
Locuința Asistată ”In Cammino” este un
serviciu social destinat tinerelor care au împlinit
majoratul și care provin din mediu rezidențial
(orfelinate, internate, centre de plasament).
Scopul serviciului este de a asigura loc de trai
fetelor rămase fără îngrijire părintească, ce au
vârsta cuprinsă între 18-21 ani, și de a le oferi
posibilitatea să-și continue studiile și, paralel, să
se angajeze în câmpul muncii.

Beneficiarelor le sunt asigurate necesitățile de
bază (trai, servicii medicale, produse de igiena
personală și alimentare) pe o perioadă de timp
determinată (în funcție de caz, până la 3 ani).
Proiectul contribuie la dezvoltarea abilităţilor şi
deprinderilor necesare pentru o viață
independentă, ce facilitează, ulterior, integrarea
socio-economică şi profesională.
Pe parcursul anului 2018, în cadrul Locuinței
asistate In Cammino au fost găzduite 9
beneficiare și integrate în mediu social 6
beneficiare.
Concomitent, fetele sunt încurajate să ia parte la
activitățile organizate de Fundația Regina Pacis.
Astfel, acestea au participat la:
Şcoală de vară internaţională din orașul
Piacenza, Italia;
Trainingul pentru dezvoltarea inteligenţei
emoţionale;
Campania de Crăciun „Încălzeşte o inimă!”

Locuința asistată INCAMMINO
REZULTATE ȘI IMPACT
Până în prezent au fost integrate în
mediul social 13 beneficiare;

11 beneficiare sunt încadrate în
câmpul muncii;
13 tinere au făcut studii la şcolile
profesionale în cadrul ciclului liceal
sau universitar.

„Sunt fericită, în cămin mi-au acordat susținere
și încurajare, m-au ajutat să mă dezvolt
profesional, am învățat la Școala profesională
nr. 8, profesia cusător-croitor, la momentul de
față, nu lucrez pe profesie, dar, în schimb, sunt
mulțumită că am absolvit și am diplomă și cred
că viitorul meu arată frumos”
Beneficiară, Locuința asistată In Cammino

FINANȚATORI
Asociația Renovabis, Germania

PARTENERI
Alianța ONG-urilor active în domeniul
Protecției Sociale a Copilului și Familiei
Proiecte Sociale, AO Concordia, AO Lumos
Foundation, AO Amici de Bambini, AO
Demos, Misiunea Socială Diaconia.

Studiu de caz
SERVICIILE ȘI ASISTENȚĂ OFERITĂ
DE FUNDAȚIA REGINA PACIS
AU AJUTAT-O PE IRINA SĂ SE
INTEGREZE SOCIAL

Irina provine dintr-o familie vulnerabilă cu mamă
solitară. Chiar și așa, condițiile de viață ale fetei
erau dezastruoase, dat fiind faptul că mama sa
făcea abuz de băuturi alcoolice, nu avea un loc
stabil de trai și nu se interesa de copii. Mai mult
ca atât, unicul venit al familiei erau banii câștigați
din munca ocazională a mamei.
Irina împreună cu frații ei rămân orfani
Atitudinea iresponsabilă a mamei a continuat până
când apartamentul pe care îl avea a fost înstrăinat.
În scurt timp, mama copiilor a fost decăzută din
drepturi părintești, iar mai târziu aceasta a decedat.
Irina și frații ei rămân orfani.
Copiii primesc serviciile Fundației Regina Pacis
Copiii au fost plasați la Centrul de Plasament
Regina Pacis, unde, pe parcursul a patru ani,
au beneficiat de servicii de protecție și asistență
socială. Ulterior, Irina a fost primită în Locuința
Asistată “In Cammino”, subdiviziunea Fundației
care acordă sprijin fetelor orfane, rămase fără
susținere din partea familiei sau aflate în situație de
risc.
Pe durata plasamentului în ambele servicii,
Irinei i-a fost oferită asistenţa necesară în aspect
educaţional, medical, psihologic, vocațional.

Fata a absolvit cu o medie bună etapa
gimnazială, apoi și-a continuat studiile la un
colegiu din capitală.
Dezvoltarea deprinderilor de integrare
În cadrul serviciului Locuinţa „In Cammino”,
Irina a beneficiat de sprijin în dezvoltarea
deprinderilor de autonomie personală și a
participat la activităţi de grup şi programe
individualizate de dezvoltare socială. Astăzi,
Irina duce un mod de viață independent.

INSTRUIRE ȘI
RESOCIALIZARE

Copiii și tinerii aflați în detenție la penitenciarul nr.
10 din Goian au avut posibilitate, în 2018,
să participe la cursurile de formare profesională
pentru meseriile de cizmar, bucătar și frizer.
Instruirile au avut loc în cadrul proiectului
“De noi depinde viitorul nostru - 2!”, lansat
în luna septembrie și implementat de Fundația
Regina Pacis în parteneriat cu Administrația
Națională a Penitenciarelor din Republica Moldova,
cu suportul financiar al Asociaţiei RENOVABIS din
Germania.
Scopul proiectului este de a facilita accesul
minorilor aflați în penitenciar la instruire și formare
profesională în vederea obținerii și dezvoltării
competențelor necesare în
procesul de reintegrare în societate.

Proiectul este unul de pionierat pentru sistemul
penitenciar din Republica Moldova, prin
intermediul căruia, ne propunem să reducem
riscul de recidivă a copiilor din detenție și să-i
determinăm să aleagă un mod de viață noninfracțional după eliberare.

Astfel, 20 de minori au fost instruiți în
primele luni de implementare ale
proiectului: 13 minori au
obţinut meseria de bucătar, 2 minori cizmari, iar 5 - frizeri.

PROGRAMUL
REGIONAL DARE

Programul Regional DARE: Educație și inovare
socială în Ucraina, Republica Moldova și
România „O viață mai bună pentru copiii noștri” a
fost lansat în anul 2017.
Prin intermediul acestui proiect ne propunem să
dezvoltăm și să forificăm abilitățile necesare
copiilor pentru atingerea scopurilor personale și
educaționale în viață.
Beneficiarii proiectului sunt copiii, părinții lor și
profesorii din liceul „Ion Creangă”,
or. Florești, liceul Ștefănești, gimnaziul Roșietici
și Centrul Social Vărvăreuca din raionul Florești.
Implementarea acestui proiect este realizată prin
trei componente:
1. Metodologia SOLE (Mediu de Învățare prin
Auto-Organizare);
2. Parenting și Disciplina Pozitivă;
3. Metodologia Mindfulness.

Programul DARE utilizează instrumente și
tehnologii inovative, testate pentru a stimula
creativitatea și a spori abilitatea copiilor de a
găsi soluții. Abordarea personalizată și
autonomă de învățare va oferi elevilor
posibilitatea de a se adapta și a progresa,
urmând necesitățile individuale specifice.
Participarea activă în viața socială și civică va
oferi copiilor șansa să devină membri dedicați ai
comunității și cetățeni activi.
Metodologia SOLE se bazează pe întrebări
„mari”, autodescoperire, schimb de experiență și
spontanietate - parametri necesari pentru a crea
un mediu prietenos în care copiii sunt liberi să
exploreze.

REZULTATELE PROGRAMULUI

DARE
2018

for the year 2018

356
ședințe
SOLE

203

COPII

product percentage of the
company have been achieved
for the year 2019

și-au îmbunătățit încrederea
în forțele proprii, motivația și
abilitățile de prezentare
utilizând metodologia SOLE

1034
părinți

și-au îmbunătățit capacitățile
de adulți, pentru a oferi suport
psihologic pozitiv copiilor în
pofida circumstanțelor sociale
și economice

realizate cu
implicarea
elevilor
beneficiari

12
seminare

de formare a asistenților
sociali și profesorilor implicați
în proiect, organizate de
experți internaționali

62
ședințe

desfășurate cu părinții
pentru a oferi asistență
în dezvoltarea abilităților
de parenting;

12 ședințe
Mindfulness

de formare a asistenților
sociali și profesorilor implicați
în proiect, organizate de
experți internaționali

SUSȚINEREA
PERSOANELOR
ÎN ETATE
Această casă este a tuturor – a celor care au
nevoie de ajutor şi a celor care pot oferi.
Mons. Cesare LODESERTO
Preşedintele Fundaţiei Regina Pacis
În anul 2018, Fundația Regina Pacis a realizat
activitatea de susținere a bătrânilor nevoiași prin
intermediul Cantinei Sociale Regina Pacis.
Astfel, cu ajutorul voluntarilor, partenerilor,
sponsorilor și donatorilor, sute de bătrâni aflați
la limita puterilor au primit, zilnic, prânzuri calde
și donații alimentare.
Beneficiarii Cantinei Sociale sunt persoanele
care au atins vârsta de pensionare (fără
susţinători legali, fără venituri sau cu venituri
mici), invalizii, copiii până la 18 ani (din familiile
cu mulţi copii, monoparentale şi din alte familii
considerate socialmente vulnerabile, conform
anchetei sociale, întocmite de organile teritoriale
de asistenţă socială şi protecţia familiei).

În luna septembrie, Cantina Socială a fost
vizitată de Cardinalul, Pietro Parolin, Secretarul
de Stat al Sfântului Scaun. Eminența sa a
transmis un mesaj din partea Papei Francisc și a
binecuvântat locul unde oamenii nevoiași
primesc ajutor și susținere.

În anul 2018, am reușit să asigurăm
bătrânilor și copiilor nevoiași circa
50 000 de prânzuri calde.

CAMPANIA DE CRĂCIUN
ÎNCĂLZEȘTE O INIMĂ,
EDIȚIA IV

12 tone de produse alimentare au fost colectate în
cadrul Campaniei ÎNCĂLZEȘTE O INIMĂ, organizată,
tradițional, în preajma sărbătorilor de iarnă.
Peste 200 de voluntari de la Centrul Municipal de
Tineret din Chișinău, timp de două zile, au sensibilizat
și îndemnat persoanele care și-au făcut cumpărăturile
în 11 magazine din capitală, să doneze pachete cu
produse alimentare neperisabile pentru bătrânii
nevoiași și copiii aflați în dificultate.

O parte din donațiile colectate au fost
distribuite sub formă de pachete alimentare
bătrânilor nevoiași din comuna Vărvăreuca,
raionul Florești. Însă, cea mai mare parte din
produsele alimentare donate în campania
ÎNCĂLZEȘTE O INIMĂ vor fi utilizate la
pregătirea prânzurilor calde pentru cei 200
bătrâni aflați în dificultate care vin la Cantinele
Sociale Regina Pacis.

Solidaritatea unui gest mic
poate hrăni sufletul şi trupul
celor nevoiaşi, oferindu-le
posibilitatea să se bucure în
rând cu toţii de sărbători
Campania ÎNCĂLZEȘTE O INIMĂ a fost
susținută de mai mulți parteneri locali și
naționali, printre care, rețelele de magazine
Linella, FOURSCHETTE, N1, METRO,
companiile Lactis, Franzeluța, Morello Mobila,
Punto It, precum și revista online ODORAȘ,
portalul www.suntparinte.md și postul de
televiziune CTC Moldova.

CASTAGNATA, EDIȚIA A V-A
Eveniment de caritate organizat în susținerea bătrânilor nevoiași

Fundația “Regina Pacis”, sub patronajul
Ambasadei Italiei în Republica Moldova și
cu sprijinul financiar al Fundației “Famiglia
Defanti”, a desfășurat, în toamna anului
2018, cea de-a V-a ediție a tradiționalei
”CASTAGNATA”.
Evenimentul este unul caritabil, iar banii
din vânzarea castanelor vor fi direcționați
pentru susținerea Cantinei Sociale Regina
Pacis. În total, au fost pregătite 140 kg de
castane, aduse din Italia, special pentru
acest eveniment.

NIMENI, INDIFERENT DE
STATUTUL SOCIAL, NU
TREBUIE SĂ ÎNDURE FOAME
SAU VIOLENȚĂ
Mulțumim tuturor
pentru suport și donații!
Fundația Regina Pacis și-a dedicat
cei 18 ani de activitate inclusiv
pentru susținerea persoanelor aflate
în sărăcie. Cu suportul donatorilor
minunați și oamenilor de bună
credință noi putem să ne continuăm
activitatea și să ajutăm bătrânii
singuratici, persoanele cu
dizabilități, copiii strazii și cei aflați
în situații de risc.

Fundația Regina Pacis
Date de contact: +373 22 23 55 11, chisinau@reginapacis.org

