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Fundația Regina Pacis și-a dedicat cei 19 ani
de activitate în susținerea persoanelor
aflate în situație de risc.

MISIUNE
crearea unui mediu protejat pentru
dezvoltarea copiilor și tinerilor în
situație de risc, precum și creșterea
calității vieții persoanelor în etate.

Despre

Fundația Regina Pacis este o organizație de binefacere,
care activează în Republica Moldova de 19 ani. Prioritatea
Fundației este de a acorda ajutor persoanelor social
vulnerabile, care au un nivel de trai scăzut.
Fundația a fost creată inițial ca răspuns la necesitate de
a informa societatea despre riscurile migrației ilegale,
contribuind astfel la prevenirea cazurilor de trafic a
ființelor umane.

Direcții de
activitate

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 tinerilor;
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 social-vulnerabile;
desfășurarea programelor de instruire profesională
pentru minorii din grupul de risc, inclusiv minori
deținuți în penitenciare.
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Prezența Fundației Regina Pacis în Republica Moldova,
care are peste douăzeci de ani, se dezvoltă din ce în ce
mai mult și cu ochi atenți la numeroasele realități
umbrite de suferință. Principiul fundamental pe care îl
aplică fundația în activitatea sa este concentarea
atenției asupra persoanei, de la copil la vârstnic, de la
sărac la prizonier.
Fiecare persoană este, prin urmare, un dar care trebuie
primit și însoțit pe calea recuperării sociale și, în
special, a demnității.
Fundația Regina Pacis realizează nu doar proiecte, dar
are grijă de oameni, se pune în slujba fiecăruia, ascultă
și primește, slujește și, mai presus de toate, iubește.
Întotdeauna putem face mai mult și suntem conștienți
de acest lucru, dar simțim, totodată, și
responsabilitatea de a face bine ceea ce ne propunem
să facem în fiecare zi, fără superficialitate, cu dedicare,
deoarece în fiecare proiect, după cum am mai
menționat, sunt oameni de care trebuie să ai grijă.

Există un singur interes și acela este de a avea
grijă de persoană, fără a-i judeca trecutul, ci de
a aplica legea evanghelică care spune să-ți
iubești aproapele, deoarece suntem o realitate
care pune principiile creștine la baza alegerilor.
Această motivație puternică ne împinge să
mergem înainte, în ciuda dificultăților.
Avem o certitudine în inimile noastre: într-o zi
vom fi judecați pentru cât de mult am iubit și nu
pentru ceea ce am făcut.
Mulțumim tuturor celor care ne ajută, care
cred în ceea ce facem, care acceptă să fie
alături de noi și urmăresc aceleași idealuri.
Mulțumim celor care ne oferă instrumente și
posibilități pentru a realiza cel mai bine
proiectele în care credem. Mulțumim
persoanelor nevoiașe, despre care credem că
sunt un dar pentru noi, chiar dacă am fi și mai
fericiți dacă sărăcia nu ar mai exista.

Cesare Lodeserto
Președinte

Prieteni și parteneri,

2019 a fost pentru Fundația ”Regina Pacis” un an al
consolidării capacităților, al dezvoltării organizaționale
și al realizării obiectivelor strategice.
Ca în fiecare an, în instituția noastră au intrat mulți
oameni, de la copii aflați în situații de risc, minori în
detenție, bătrâni abandonați, elevi, până la parteneri și
susținători din țară și din străinătate. Ne-am bucurat
împreună cu ei pentru succesele pe care
le-am înregistrat și împreună am consolidat sentimentul
de apartenență, de valori comune, de încredere în
capacitatea noastră, a tuturor, de a găsi soluții la
problemele cu care ne confruntăm.
Cu o deosebită dedicare, echipa Fundației, bazându-se
pe suportul a sute de tineri voluntari din țară și din
străinătate, a realizat mai multe Campanii sociale și
evenimente, cum ar fi: Concursul anual de pictură
”Vernisaj de Primavară”, târgul ”Castaniada”, Campania
socială ”Ghiozdanul cu Speranțe” și Campania socială de
Crăciun ”Încălzește o Inimă”, destinată bătrânilor
neajutorați.
Cu aceeași determinare, am continuat activitățile
noastre destinate Centrului Social din Vărvăreuca și
câtorva școli din raionul Florești, unde promovăm noi
forme de învățământ și educație.

Ca și în alți ani, am organizat cursurile de instruire
profesională pentru minorii deținuți în
Penitenciarul Goian la meseriile de bucătari,
cizmari, frizeri, tencuitori și electromontori.
În cele două cantine sociale ale Fundației, am
garantat zilnic un prânz cald gratuit pentru peste
180 bătrâni nevoiași.
Am asigurat continuitatea studiilor cu ulterioara
încadrare în câmpul muncii pentru noi tinere,
provenite din familii vulnerabile, beneficiare ale
Locuinței Asistate ”In Cammino”. În cadrul
Centrului de Plasament al Copilului, pe lângă
crearea unor condiții optime pentru educare și
creștere, am realizat cu succes mai multe cazuri de
dezinstituționalizare, prin plasarea copiilor în
familii extinse sau APP.
Vreau, pe această cale, să aduc mulțumiri tuturor
susținătorilor și voluntarilor noștri pentru
încrederea pe care ne-o acordă zilnic. La rândul
nostru, vom depune și pe viitor toate eforturile și
priceperea noastră pentru a asigura bunăstarea
copiilor și bătrânilor defavorizați, dar și pentru a
elimina situațiile ce le pot cauza suferință.

Ilie ZABICA,
Director

VIZIUNE
Ne dorim servicii de calitate pentru
persoanele în situație de risc într-o
societate cu un grad ridicat de
îmbătrânire.

Cifrele anului
2019

14

27

14 copii au fost reintegrați
Copii aflați în situație de
în familie/tutela/alte
risc au primit asistență
forme de protecție de tip
gratuită în cadrul CPC
familial

63

minori deținuți au
avut acces la instruire
vocațională

46000
prânzuri calde
au fost
distribuite
bătrânilor
nevoiași

10

5
campanii și
evenimente
sociale

tinere din familii vulnerabile
asistate în cadrul Locuinței
InCammino

181

copii din raionul
Florești au participat în
ședințele SOLE

130

apariții media

Toți copiii merită un mediu favorabil pentru
dezvoltarea lor armonioasă

DEZINSTITUȚIONALIZARE

SPRIJIN COPIILOR
AFLAȚI ÎN SITUAȚIE DE RISC

În cadrul Centrului de Plasament al Fundației
Regina Pacis asigurăm accesul copiilor aflați în
situație de risc la găzduire, îngrijire, educație,
asistență socială, medicală și juridică, formarea
deprinderilor de viață independentă,
pregătirea în vederea reintegrării în familia
biologică, extinsă sau integrării socioprofesionale.
În cadrul Centrului de Plasament sunt găzduiți
copii aflaţi în dificultate, cu vârsta cuprinsă
între 12 – 18 ani. Copilul se află în CPC pe o
perioadă de până la 12 luni sau până în
momentul în care se va găsi varianta optimă de
soluţionare a cazului.

Rezultate-cheie obținute în anul 2019:
27 copii au beneficiat de serviciile CPC;
14 copii au fost reintegrați în
familie/tutela/alte forme de protecție de tip
familial;
167 ședințe de consiliere psihologică
individuală;
peste 300 de activități social-educative
organizate cu implicarea copiilor din CPC.

27

PESTE
300
ț

copii asista i

în total

BUNE PRACTICI

COPIII DIN CENTRUL DE PLASAMENT AL
FUNDAȚIEI REGINA PACIS PLEDEAZĂ PENTRU
REDUCEREA CONSUMULUI DE PLASTIC

Copiii din cadrul Centrului de Plasament al Fundației
Regina Pacis pledează pentru un mod de viață mai
ecologic și au învățat cum să reducă consumul de
plastic în viața zilnică.
Provocarea, deloc ușoară, a fost inspirată din
mesajul campaniei mondiale “Iulie fără plastic“
(Free July 2019), care îndeamnă oamenii, an de an,
să pledeze pentru o lume fără deșeuri din plastic.
Pe parcursul a două luni de zile, iulie și august, atât
copiii, cât și colectivul Centrului de Plasament
Regina Pacis au desfășurat o serie de activități
informative și ecologice.
În primul rând, copiii au renunțat la sticle de plastic,
iar, ca alternativă, fiecare copil a fost îndemnat să
folosească sticlele reutilizabile. Totodată, săpunul
din flacon a fost înlocuit cu săpunul solid, iar în locul
pungilor din plastic s-a preferat utilizarea pungilor
confecționate din pânză.
O altă activitate tematică a fost excursia organizată
la piața de produse second-hand, unde copiii au
înțeles că hainele uzate pot avea a doua șansă.

Locuinţa Asistată „In Cammino”, o șansă pentru
tinerele rămase fără susținere

ASISTENȚĂ SOCIALĂ

SUSȚINEREA
TINERELOR RĂMASE FĂRĂ AJUTOR

În cadrul locuinței asistate „In Cammino”, serviciu
specializat al Fundației Regina Pacis, tinerele cu
vârsta cuprinsă între 18 și 21 ani, care provin din
mediul rezidențial, sunt asigurate cu loc de trai
gratuit pentru a le oferi posibilitatea continuării
studiilor și, concomitent, încurajarea încadrării
acestora pe piața muncii.
Beneficiarele au acces la necesitățile de bază (trai,
servicii medicale, produse igienice, alimentare) pe
o perioadă de timp determinată (în funcție de caz
până la 3 ani maxim). Pe lângă aceste facilități,
tinerele fete primesc asistență socială și consiliere
psihologică care contribuie la dezvoltarea
abilităților şi a deprinderilor necesare unei vieți
independente și integrarea socio-economică a
beneficiarelor.
Fiecare beneficiară, inclusă în serviciu, are un plan
individualizat de asistenţă, care se întocmeşte
odată cu venirea acesteia, în baza unei evaluări a
resurselor personale şi a potenţialului posedat.

Rezultate-cheie obținute în anul 2019:
10 tinere au fost găzduite în cadrul
serviciului Locuința asistată „In Cammino”;
5 tinere din cadrul Locuinței Asistate “In
Cammino” au participat în perioada 22-28
iulie 2019, la tabăra de vară internaţională “
Week of the World” (Settimana della
Mondialità), Italia;
3 traininguri de dezvoltare personală
organizate pentru beneficiarele serviciului;
7 beneficiare încadrate în câmpul muncii;
4 tinere integrate în mediul social;
o serie de activități social-educative și
evenimente de voluntariat cu implicarea
fetelor găzduite la „In Cammino”.

10
tinere asistate
în 2019

23
TINERE
asistate în total
la InCammino

“De noi depinde viitorul nostru!”

RESOCIALIZAREA

INSTRUIREA
MINORILOR DEȚINUȚI ÎN PENITENCIAR

Proiectul “De noi depinde viitorul nostru – 2!”,
are drept scop creşterea gradului de incluziune
socială a 150 de minori din penitenciar prin
facilitarea participării la programe de calificare
profesională pe perioada executării pedepsei şi
dezvoltarea serviciilor de suport pentru
obţinerea informaţiei cu privire la încadrarea pe
piaţa muncii după eliberarea din penitenciar.
Cursurile de formare profesională au loc în
cadrul proiectului implementat în Penitenciarul
pentru minori din Goian, de Fundația Regina
Pacis, în parteneriat cu Administrația Națională a
Penitenciarelor din Republica Moldova, Școala
profesională nr.11 și AO „Insula Speranțelor” din
Chișinău, cu suportul financiar al Asociației
Renovabis din Germania.

Rezultate-cheie obținute în anul 2019:
semnarea Memorandumului de colaborare cu
Administrația Națională a Penitenciarelor;
organizarea a 6 cursuri de instruire
profesională pentru minori la specialitățile:
bucătari, cizmari, frizeri, tencuitori,
electromontori;
instruirea a 63 minori deținuți la
Penitenciarul n.10 din Goian;
desfășurarea a 18 sesiuni de consiliere
psihologică individuale și de grup;
20 de copii și tineri au beneficiat de 2 sesiuni
de instruire în cadrul cărora au invățat ce
înseamnă intimitatea și consimțământul.

63
ț ț
instruiți

minori de inu i

PESTE
200
diplome în total
eliberate

Eforturi comune pentru reintegrarea în societate a
tinerilor deținuți

ADVOCACY

Inițiativele Fundației Regina
Pacis vin în susținerea diferitor
categorii de persoane aflate în
dificultate, printre care și copiii
minori aflați în detenție.
Metodele educaționale și de
resocializare sunt în mare parte
inspirate din practica
internațională, iar ca rezultat ne
dorim să îmbunătățim viața
tinerilor care vor părăsi instituția
penitenciară.

Facilitarea reintegrării în societate a copiilor și tinerilor
deținuți prin asigurarea accesului la instruirea vocațională
calitativă, subiect de discuție pe agenda actorilor din
domeniul justiției juvenile.
La inițiativa Fundației Regina Pacis, în parteneriat cu
Administrația Națională a Penitenciarelor, a fost organizată,
în martie 2019, o masă rotundă în cadrul căreia au fost
prioritizate și încurajate activitățile educaționale destinate
minorilor deținuți, și lansată inițiativa de a crea un Grup de
lucru interinstituțional pentru elaborarea mecanismului de
activitate a rețelei de suport în vederea sprijinirii integrării
socio-profesionale a tinerilor deținuți.
La eveniment au participat reprezentanți ai Ministerului
Justiției, organelor de drept din Republica Moldova,
reprezentanții Ambasadei Germaniei la Chișinău, Ambasadei
Olandei, experți independenți și reprezentanții societății
civile.

Nimeni, indiferent de statutul social,
nu trebuie să îndure foame

AJUTOR SOCIAL

PREGĂTIREA PRÂNZURILOR CALDE
PENTRU BĂTRÂNII NEVOIAȘI

Cantina socială a Fundației Regina Pacis
activează începând cu anul 2011, iar de atunci
până în prezent, au fost distribuite în jur de 4,5
milioane prânzuri calde bătrânilor nevoiași.
Zilnic, la Cantina socială Regina Pacis vin în jur
de 180 de bătrâni aflați în dificultate după un
prânz cald gratis. În preajma sărbătorilor,
bătrânii primesc pachete cu ajutor material alimente și produse de igienă.
Beneficiarii cantinei sociale sunt persoanele
vârstnice, 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
autoritățile responsabile).

Rezultate-cheie obținute în anul 2019:
210 bătrâni nevoiași au beneficiat de suport
alimentar pe parcursul anului;
46 000 de prânzuri pregătite și distribuite
persoanelor vârstnice aflate în dificultate.

210

46000

bătrâni alimentați
la Cantină

prânzuri calde
distribuite

Programul regional DARE: educația și inovațiile sociale
în Ucraina, Republica Moldova și România pentru a
oferi o viață mai bună copiilor noștri

EDUCAȚIE

PROMOVAREA NOILOR FORME INOVATIVE
DE ÎNVĂȚĂMÂNT ȘI EDUCAȚIE

Programul DARE are ca prioritate îmbunătățirea
performanțelor școlare ale copiilor și sporirea
abilităților și competențelor acestora în procesul
de învățare.
Prin activitățile Programului se urmărește
acordarea suportului necesar copiilor, astfel încât
aceștia să devină adulți fericiți, împliniți, capabili
să-și valorifice întregul potențial în viață.
DARE, prin introducerea unor metodologii
inovatoare, promovează o abordare integrativă,
cuprinzând elementele sectoriale din sistemul
protecției și educației copilului. Eforturile DARE
sunt concentrate pe consolidarea acestor sisteme
de protecție a copilului.
Fundația Regina Pacis implementeaza programul
DARE în 3 școli (Liceul Teoretic Ștefănești;
Gimnaziul Roșietici, Liceul Teorectic „Ion Creangă”
din or. Florești) și în Centrul social al Fundației
Regina Pacis din com. Varvareuca, Florești.

Rezultate-cheie obținute în anul 2019:
367 sesiuni SOLE desfășurate în școlile din
raionul Florești;
181 copii din raionul Florești au participat la
ședințele SOLE;
în cadrul ședințelor, copiii și-au dezvoltat
aptitudini ca: reziliența, comunicarea,
creativitatea, autoeficacitatea, gândirea
critică, la fel și competențe digitale;
exercițiile de Mindfulness au fost aplicate și
în cadrul sesiunilor SOLE, iar profesorii au
ghidat copiii să-și focuseze atenția asupra
emoțiilor, gândurilor și corpului lor.

181

347

copii implicați în
ședințe SOLE

copiii din țară
susținuți prin DARE

MASĂ ROTUNDĂ DE TOTALIZARE A
REZULTATELOR PROGRAMULUI REGIONAL DARE

“crearea condițiilor și studiilor de
calitate în Republica Moldova
sunt obiective primordiale pentru
Ministerul Educației, iar
activitățile de susținere a elevilor
și cadrelor didactice în contextul
proiectului DARE se potrivesc
priorităților MECC”.

Organizațiile implementatoare ale Programului regional
DARE: educația și inovațiile sociale în Ucraina, Republica
Moldova și România pentru a oferi o viață mai bună copiilor
noștri au organizat o Masa rotundă comună cu tematica:
“Rezultate înregistrate și perspective viitoare în
implementarea Programului regional DARE”. Programul este
realizat în Republica Moldova de Fundația Regina Pacis,
Misiunea Socială “Diaconia” și Fundația de Binefacere
“Caritas Moldova” și este susținut financiar de Caritas Viena.
La masa discuțiilor au fost prezentate rezultatele
Programului DARE înregistrate pe parcursul anilor 2017-2019,
au fost împărtășite bunele practici privind pilotarea
instrumentului SOLE și a cursurilor practice de Mindfulness,
inclusiv inițiativele locale “Parlamentul copiilor în acțiune”.
Totodată, participanții la eveniment au lansat discuții pe
marginea perspectivelor de sustenabilitate și oportunitățile
de extindere a programului menționat.

Ajută-ne să ajutăm!

SENSIBILIZARE & FUNDRAISING

Vernisajul de primăvără, ediția a IV-a
Vernisaju de primăvară este un eveniment caritabil, organizat de
Fundația Regina Pacis cu scopul de a descoperi tinerele talente
din pictură, dar și de a colecta fonduri pentru activitatea Centrului
de Plasament al Copilului Regina Pacis.
Picturile realizate în cadrul evenimentului sunt expuse, ulterior, în
galeriile de artă din Moldova și Italia, iar banii din vânzarea
tablourilor merg în susținerea copiilor aflați în dificultate.

2% în susținerea bătrânilor nevoiași
În fiecare an, Fundația Regina Pacis încurajează persoanele să
direcționeze 2% din impozitul pe venit în susținerea bătrânilor
aflați în dificultate care sunt beneficiari ai Cantinei Sociale Regina
Pacis.
În anul 2019, suma acumulată din redicerționarea fondurilor în
cadrul mecanismului 2% a fost de 65 390 MDL. Banii au fost
utilizați în totalitate pentru pregătirea prânzurilor gratis.

Campania “Ghiozdanul cu speranțe“
Considerăm că fiecare copil are dreptul la educație, de aceea,
Fundația Regina Pacis a lansat o nouă acțiune în susținerea copiilor
aflați în dificultate - Campania “Ghiozdanul cu speranțe“.
Prin această acțiune, se face un apel către toți oamenii de bună
credință să susțină, în ajunul anului școlar, copiii care provin din
familii social-vulnerabile și să contribuie cu o donație în cadrul
campaniei axate pe susținerea educației.
În anul 2019, cu ajutorul sponsorilor și donatorilor, au fost asigurați
cu ghiozdane și rechizite circa 60 de copii nevoiași.

CASTAGNATA, 2019
Castagnata este un eveniment caritabil care îmbină culinăria italiană
și bunătatea oamenilor. Scopul evenimentului este de a strânge
fonduri pentru activitatea Cantinei Sociale Regina Pacis, unde,
zilnic, vin după un prânz cald circa 180 de bătrâni și copii nevoiași.
Tradițional, în toamna fiecărui an, doritorii au posibilitatea să guste
castane prăjite și vin ”brule’”, preparate după rețete italiene.
În anul 2019, ca urmare a evenimentului desfășurat au fost colectate
în jur de 17 mii MDL.

Campania de Crăciun “Încălzește o inimă“
În ajunul sărbătorilor de iarnă, Fundația Regina Pacis organizează
tradiționala Campanie de Crăciun ÎNCĂLZEȘTE O INIMĂ. Ajunsă la
ediția a V-a, în anul 2019, acțiunea caritabilă a avul loc în
parteneriat cu Fundația Caritas Moldova.
Scopul campaniei este de a susține persoanele aflate în dificultate,
în special copiii și bătrânii, prin colectarea produselor alimentare în
rețelele de magazine din Chișinău. Timp de două zile, voluntarii
îndemna oamenii în supermarketurile din capitală să procure și să
doneze produse alimentare greu perisabile pentru a aduce bucurie
pe masa persoanelor nevoiașe.
În cadrul campaniei din 2019 au fost adunate 17 tone de produse
alimentare, din care au fost pregătite peste 54 mii de prânzuri calde
la Cantinele Sociale ale Fundației Regina Pacis, unde, zilnic, iau
masa 180 de bătrâni și copiii devaforizați.

FINANȚATORI

PARTENERI
Instituții de stat:

Sectorul nonguvernamental

Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale
Ministerul Educației, Culturii și Cercetării
Ministerul Justiției
Direcția Generală Educație, Tineret și Sport
Direcția Municipală pentru Protecția Drepturilor Copilului
Consiliului Național de Acreditare a Serviciilor Sociale
Administrația Națională a Penitenciarelor din RM
Centrul de Medicină Preventivă din mun. Chișinău
Penitenciarul pentru minori din Goian
Școala Profesională nr. 7
Școala profesională nr. 11

Fundația de Binefacere Caritas Moldova
Misiunea Socială „Diaconia”
AO ”Concordia. Proiecte Sociale”
AO ”Lumos Foundation”
AO ”Amici de Bambini”
AO ”Demos”
AO “Open Gate International”
AO Insula Speranțelor
Centrul Național de Prevenire a Abuzului față de Copii
Terre des hommes

Sectorul privat

Parteneri internaționali & alte misiuni:

Rețeaua de magazine Linella
Rețeaua de magazine METRO
Rețeaua de magazine Fourchette
Rețeaua de magazine N1
Rețeaua de magazine FIDESCO

Episcopia Romano-Catolică din Moldova

MEDIA
Jurnal TV
PRO TV
TV8
TV Moldova1
TVR Moldova
Diez.MD
Suntparinte.MD
Civic.MD

Mulțumim tuturor partenerilor noștri, care susțin cauzele
Fundației Regina Pacis și înțeleg importanța mobilizării și a
eforturilor comune, astfel încât categoriile de oameni aflați în
situație de risc să poată avea un viitor mai bun.
Mulțumim tuturor voluntarilor, donatorilor - persoane fizice și
agenți economici, care de fiecare dată se alătura apelului
nostru! Avem încredere și ne bazăm în continuare pe suportul
dumneavoastră!

ÎMPREUNĂ FACEM LUMEA MAI BUNĂ!
Cine dorește să susțină activitățile de suport a bătrânilor și copiilor aflați
în dificultate ne poate scrie în privat, poate direcționa 2% din impozitul
pe venit către Fundația Regina Pacis (codul fiscal 1015620000999) sau
poate face o donație financiară:
B.C. “VICTORIABANK” SA
Fil. 11, Chişinău
C/B: VICBMD2X883
IBAN: MD14VI222400011100577MDL
IBAN MD84VI000222401711100577 (EURO)
Cod Fiscal 1015620000999
Mulțumim tuturor pentru implicare!

+373 22 23 55 11
chisinau@reginapacis.org
www.reginapacis.org

