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O U R PROJECTIONS
PERFORMANCE
DESPRE
Fundația Regina Pacis este o organizație de binefacere, care activează în
Republica Moldova de 20 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
Fundația Regina Pacis implementează 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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MISIUNE
crearea unui mediu protejat pentru
dezvoltarea copiilor și tinerilor în
situație de risc, precum și creșterea
calității vieții persoanelor în etate.

VALORI
NU DĂUNA

NEDISCRIMINARE

CONFIDENȚIALITATE

CONFIDENȚIALITATE

RESPONSABILITATE

PROFESIONALISM

VIZIUNE
Ne dorim servicii de calitate pentru
persoanele în situație de risc într-o
societate cu un grad ridicat de
îmbătrânire.
1
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Dragi prieteni,
2020 este anul pe care îl vom memoriza cu toți ca un an al provocărilor neașteptate.
Declararea pandemiei cu COVID-19 ne-a adus multe provocări, cele mai prioritare fiind cum să
asigurăm securitatea angajaților și beneficiarilor, să organizăm munca la distanță și adaptarea
tuturor activităților Fundației la noile realități.
Cu mici excepții, am reușit să identificăm soluții care să asigure sustenabilitatea proiectelor noastre.
Pe parcursul stării de urgență la nivel național, toate eforturile Fundației au fost orientate pe
acordarea ajutorului imediat bătrânilor și persoanelor aflate în grupa de risc.
Grație parteneriatelor dezvoltate, am reușit să ne atingem obiectivele strategice propuse. Astfel,
indiferent de situația în care ne-am aflat, am continuat livrarea zilnică a prânzurilor calde la domiciliu
pentru bătrânii nevoiași, beneficiari ai Cantinei Sociale și unui număr mare de bătrâni care au
solicitat suport alimentar în această perioadă. Am asigurat toate condițiile beneficiarilor noștri, astfel
încât să aibă acces la educație, totodată oferindu-le securitatea necesară care să-i protejeze de
infectarea cu noul coronavirus.
Cu regret, mai multe evenimente publice, printre care campaniile și acțiunile sociale au fost anulate.
Campania de Crăciun ”Încălzește o inimă” a derulat mai anevoios, cu toate acestea ne-a permis să
colectăm în rândul chișinăuienilor mărinimoși produse alimentare suficiente pentru producerea și
distribuirea a mii de prânzuri calde.
Anul 2020 ne-a învățat să ne prețuim mai mult unul pe altul și să ne cunoaștem mai bine. Pe această
cale, vreau să aduc sincere mulțumiri echipei Fundației, care pe parcursul întregului an au știut să se
mobilizeze și să răspundă eficient tuturor provocărilor.
Mulțumiri deosebite aduc tuturor partenerilor și finanțatorilor noștri, care și-au onorat integral
angajamentele și au fost alături de noi, iar unii dintre ei, au venit cu suport suplimentar astfel
încât să putem adapta și asigura integral serviciile și activitățile noastre.
Suntem conștienți că și anul 2021 va fi la fel de provocator, un an, în care efectele pandemiei vor fi
simțite și mai mult.
Totuși, cred în capacitățile echipei Fundației Regina Pacis, în partenerii și prietenii noștri, iar acest
lucru îmi aduce forțe suplimentare și convingerea că vom reuși să atingem obiectivele propuse.

Ilie ZABICA,
Director
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Cari amici,
Non è mai facile parlare di ciò che è stato realizzato in un anno di attività, ma il volto di coloro che
hanno beneficiato del sostegno della Fondazione Regina Pacis esprime già tutto.
Grazie! Prima di tutto la gratitudine è rivolta agli ultimi: bambini, ragazzi, famiglie, poveri, anziani,
giovani carcerati e tanti altri, che hanno un nome ed una storia. Noi siamo entrati nella loro vita, in
punta di piedi e con le mani della carità. Ci siamo messi a loro servizi, solo per camminare insieme e
vincere la solitudine sociale nella quale avevano fermato la loro vita. Forse non abbiamo potuto fare
tutto, ma certamente abbiamo voluto loro bene ed è questo l’aspetto più importante delle nostre
scelte, cioè che i poveri si sentano amati.
Grazie! Un ruolo importante lo hanno avuto i diversi collaboratori, ai quali rivolgo l’abbraccio della
gratitudine. Grazie Ilie Zabica! Grazie don Massimiliano Mazzotta! Grazie don Mario De Stefano!
Grazie a tutti coloro che hanno scelto di collaborare con la Fondazione Regina Pacis, comprendendo
obiettivi da raggiungere e sacrifici da fare. A tutti, sparsi nelle diverse strutture della Fondazione
Regina Pacis, voglio bene e li ringrazio per la dedizione e la responsabilità sempre avuta.
Grazie! I benefattori e donatori sono la porta aperta della Provvidenza Divina, insieme agli organismi
internazionali che sostengono le attività della Fondazione Regina Pacis. Senza di loro non potremmo
fare nulla e sono la conferma dell’amore del buon Dio. Grazie all’Arcidiocesi di Lecce, a Mission
Moldova onlus, alla Caritas Trieste. Grazie agli organismi di Germania, Austria e Olanda (se vuoi metti
i nomi) che ci accompagnano nei progetti. Grazie a quella donna che un giorno mi ha donato un euro
per i poveri.
Grazie! Grazie al buon Dio. Per me è importante elevare ogni giorno lo sguardo al cielo alla ricerca di
Dio, perché mi ha fatto il dono di servire i poveri, che sono una vera scuola di vita e santità. Un
benefattore mi dice sempre:”Ti aiuto perché i poveri sono la chiave per entrare in Paradiso”. Io ci
credo.
Grazie! Grazie alla Chiesa cattolica che è in Moldova, della quale noi siamo una piccola parte a
servizio dei poveri e del vangelo. In questa terra abbiamo trovato le orme di Gesù che conducono ai
poveri e lì dove gli uomini soffrono. A noi il compito di compiere i miracoli della carità.

Mons. Cesare Lodeserto
Presidente Fondazione Regina Pacis
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Rezultate și impact
2020

24
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14 copii au fost reintegrați
în familie/tutela/alte
Copii aflați în situație de
forme de protecție de tip
risc au primit asistență
familial
gratuită în cadrul CPC

37

minori deținuți au
avut acces la instruire
vocațională

40000
prânzuri calde
au fost
distribuite
bătrânilor
nevoiași

10

4
campanii și
evenimente
sociale

tinere din familii vulnerabile
asistate în cadrul Locuinței
InCammino

188 100

copii din raionul
Florești au participat în
ședințele SOLE

Voluntari

7

O familie pentru
fiecare copil

8

DEZINSTITUȚIONALIZAREA
Sprijin copiilor aflați în situație de risc
Orice copil are dreptul de a beneficia de un nivel de trai care să permită dezvoltarea sa fizică,
mentală, spirituală, morală și socială.
În cadrul Centrului de Plasament al Copilului Regina Pacis, fondat în anul 2005, copiilor aflați în situație
de risc li se asigură accesul 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.
Totodată, copiii beneficiază de asistență multidisciplinară și activități specifice, printre care: evaluare și
consiliere psihologică; formarea deprinderilor de autonomie personală și a conduitei sociale; orientare
şcolară şi profesională; menţinerea legăturii cu familia copilului în scopul reintegrării familiale.
În anul 2020, în pofida crizei pandemice:
24 copii au beneficiat de serviciile CPC;
2 copii au fost reintegrați în societate;
3 copii au fost transferați în Serviciul Asistenţa Parentală
Profesionistă;
20 copii și-au îmbunătățit relațiile cu familia;
Toți copiii au fost școlarizați și au beneficiat de asistență
psihologică individuală și de grup.
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24
copii asistați

PESTE
300
în total
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Viorica are 10 ani.
A fost abandonată de părinți la vârsta de 3 ani, iar un an mai
târziu, mama sa a decedat. Rămasă în grija buneilor, copila
a trăit numeroase experiențe traumatizante. Inițial, a fost plasată
în asistența unei familii parentale profesioniste, iar, ulterior, a
ajuns în cadrul Centrului de Plasament al Copilului Regina Pacis.
Aici a primit sprijinul de care avea nevoie pentru a-și recăpăta
încrederea în sine. Îi place nespus de mult să învețe, obiectul ei
preferat la școală fiind limba română.
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Locuinţa Asistată
„In Cammino”, o șansă
pentru tinerele rămase fără susținere
12

ASISTENȚĂ
Susținem tinerele rămase fără ajutor

Ne dorim ca toți tinerii să se bucure de un start cât mai bun în viață.
Locuința Asistată „In Cammino” este un serviciu social inedit pentru Republica Moldova, destinat
tinerelor care au împlinit majoratul și provin din mediul rezidențial (orfelinate, internate, centre de
plasament).
În cadrul Locuinței Asistate „In Cammino”, beneficiarele sunt asigurate, pe o perioadă de trei ani, cu loc
de trai gratuit pentru a le oferi posibilitatea continuării studiilor și, concomitent, încadrării acestora pe
piața muncii. 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.
În anul 2020, în pofida crizei pandemice:
10 tinere au fost găzduite în cadrul serviciului Locuința
Asistată „In Cammino”;
5 beneficiare au fost încadrate în câmpul muncii;
8 tinere au absolvit diverse instituții de învățământ;
132 ședințe individuale și de grup au fost desfășurate
pentru tinerele din Locuința Asistată „In Cammino”;
5 tinere integrate în mediul social.
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23
TINERE

tinere asistate
în 2020

asistate în total la
InCammino

13

Irina a rămas orfană la o vârstă foarte frigidă.
În primii ani de viață, fetița locuia fără tată,
cu o mamă neglijentă și un frate mai mic.
Din copilăria sa, mult prea grea, nu pot fi
depănate amintiri frumoase. Fratele fetiței a
decedat din cauza neglijenței materne, iar
copila, de șase ani, a fost luată forțat din familie
de autorităţile tutelare. A urmat viața în
plasament, iar când a împlinit 18 ani, tânăra
a ajuns din nou pe drumuri.
Irina decide să ceară suport și să fie inclusă în
asistența „In Cammino” pe motiv că este orfană
şi nu are susţinere din partea altor persoane –
rude, familie, prieteni apropiați etc.
Irina a beneficiat de serviciul Fundației Regina
Pacis timp de 18 luni. În această perioadă, tânăra
a avut acces la tot spectrul de servicii oferite de
proiect pentru a facilita integrarea cu succes a
acesteia în societate: dezvoltarea deprinderilor
de autogospodărire; dezvoltarea deprinderilor
de autonomie personală; educație pentru un
mod sănătos de viață; dezvoltarea deprinderilor
de gestionare a resurselor financiare; activităţi
de grup şi programe individualizate; activităţi
de petrecere a timpului liber; activităţi de
învățare a abilităților sociale; asistență în
procesul de angajare în câmpul muncii.
Pe parcursul perioadei de asistență în cadrul
Locuinței In Cammino, Irina a absolvit Centrul
de Excelenţă în Industria Uşoară și a obținut
diploma la specialitatea cosător, categoria III.
În baza profesiei obţinute, Irina a fost angajată la
o fabrica de croitorie.
În tot acest timp, Irina a reușit să-și adune
resurse financiare suficiente pentru a închiria o
locuință și a duce un trai independent/autonom,
integrându-se cu succes în mediul social.

14
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De noi depinde viitorul nostru!

Instruiri pentru minorii în detenție

16

RESOCIALIZARE
Oferim acces la formare vocațională tinerilor din penitenciar

Instruirea profesională îi asigură fiecărui minor un loc de muncă menit să-i garanteze
independența, resursele de subzistență, respectul și, nu în ultimul rând, valorizarea capacității,
deprinderilor și cunoștințelor căpătate în cadrul orelor de curs, după eliberare.
Proiectul “De noi depinde viitorul nostru – 2!” este implementat cu scopul de a creşte gradul 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 Penitenciarul pentru minori din Goian în parteneriat cu
Administrația Națională a Penitenciarelor din Republica Moldova, Școala profesională nr.7, Școala
profesională nr.11 și AO „Insula Speranțelor” din Chișinău, cu suportul financiar al Asociației Renovabis
din Germania și Ambasadei Regatului Țărilor de Jos.
În anul 2020, în pofida crizei pandemice:
au fost organizate 4 cursuri de instruire profesională pentru minori
la specialitățile: bucătari, frizeri, tencuitori, lăcătuşelectromontatori;
au beneficiat de formare vocațională 37 de minori deținuți;
au fost desfășurate, la solicitare, ședințe de consiliere psihologică
individuală pentru 6 deținuți;
minorii din Penitenciarul nr. 10 din Goian au participat la două
ateliere de dezvoltare a abilităților sociale;
22 profesioniști ai penitenciarului au participat la Formarea
continuă a personalului din penitenciarul Goian în conformitate cu
principiile Convenției ONU privind drepturile copilului.
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37
minori deținuți
instruiți în 2020

238
minori
instruiți în total
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Eforturi comune pentru
reintegrarea în societate
a tinerilor deținuți
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Fundatia Regina Pacis și Agenția Națională pentru
Ocuparea Forței de Muncă au semnat un acord de
colaborare în scopul dezvoltării unui parteneriat
continuu şi eficient în vederea promovării politicilor de
ocupare pe piaţa muncii şi creşterii gradului de
reintegrare profesională a copiilor/tinerilor care și-au
ispășit pedeapsa în locuri de detenție, inclusiv a tinerilor
din familii social vulnerabile.
În acest context, echipele ambelor instituții își propun să
realizeze mai multe activități de sporire a gradului de
informare și să ofere sprijin la reintegrarea profesională a
copiilor și tinerilor care și-au ispășit pedeapsa în
penitenciare.
În cadrul discuțiilor, Raisa Dogaru, director ANOFM, a
menționat importanţa asigurării drepturilor copiilor
deținuți la educație calitativă, orientare și formare
profesională, facilitării accesului la piața muncii în
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scopul reabilitării și reintegrării acestora în societate,
prevenirii şomajului şi combaterii efectelor sale
sociale.
Ilie Zabica, directorul FRP, a subliniat rolurile şi
responsabilităţile comune ale părţilor în procesul de
colaborare şi sprijin reciproc în scopul acordării
suportului de reintegrare socială și profesională a
minorilor și tinerilor deținuți.
Prima acțiune în acest sens a fost elaborarea unui
material informativ pentru minorii deținuți care să le
ghideze primii pași în identificarea unui loc de muncă.
Pliantul a fost elaborat cu suportul Ambasadei Regatului
Țărilor de Jos în cadrul proiectului „Facilitarea
reintegrării tinerilor deținuți prin intermediul accesului la
instruirea vocațională calitativă”
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Educație și inovații sociale
pentru a oferi o viață mai bună
copiilor noștri

PROIECTUL REGIONAL DARE
REPUBLICA MOLDOVA, ROMÂNIA ȘI UCRAINA
20

EDUCAȚIE
Promovăm formele inovative de învățământ
Programul regional DARE are ca prioritate îmbunătățirea performanțelor școlare ale copiilor și
sporirea abilităților și competențelor acestora în procesul de învățare.
Activitățile Programului sunt direcționate pe 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 proiectului DARE sunt
centrate pe consolidarea sistemelor de protecție a copilului în Republica Moldova, România și Ucraina.
Sesiunile SOLE - reprezintă o metodă excelentă de dezvoltare a abilităților secolului XXI: colaborarea,
comunicarea, gândirea critică, reziliența. Mediul de învățare auto-organizat (SOLE) este conceput
pentru a ajuta educatorii/profesorii să sprijine copiii în procesul de descoperire/cultivare a
sentimentului înnăscut de uimire, curiozitate și a dorinței de explorare. Potențialul creativ al fiecărui
copil și inteligența colectivă a grupului de copii sunt folosite ca să ofere învățământului o nouă
experiență. În mediile SOLE copiii pot explora și învăța împreună, fiind stimulată inteligența colectivă și
experimentul.
În anul 2020, în pofida crizei pandemice:
334
188
98 de sesiuni SOLE desfășurate în școlile din raionul Florești;
23 copii au participat la Parlamentul copiilor;
32 de părinți au fost asistați cu privire la diverse subiecte legate
de dezvoltarea copiilor în perioada pandemiei.
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copii implicați în
ședințe SOLE

copiii din țară
susținuți prin DARE
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Grijă și suport
pentru persoanele nevoiașe

22

SPRIJIN PENTRU NEVOIAȘI
Pregătim și distribuim suport alimentar pentru bătrânii aflați în dificultate

Pandemia de COVID-19 a blocat în spatele ușilor închise sute de bătrâni aflați în incapacitate de a
se întreține. Doar la cantinele sociale ale Fundației Regina Pacis se adresează peste 180 de
bătrâni nevoiași, care solicită, zilnic, suport alimentar.
Începând cu anul 2011, la Cantinele Sociale Regina Pacis din Chișinău și comuna Vărvăreuca au fost
pregătite și distribuite persoanelor aflate în dificultate în jur de 4,5 milioane prânzuri calde.
Beneficiarii cantinelor 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).

În anul 2020, în pofida crizei pandemice:
peste 300 bătrâni nevoiași au beneficiat de suport
alimentar pe parcursul anului;
34 304 prânzuri calde au fost pregătite și distribuite
persoanelor nevoiașe;
900 pachete cu produse alimentare și produse de igienă
personală au fost oferite bătrânilor în dificultate;
150 de bătrâni nevoiași au benefiviat de un suport financiar
în valoare de 1500 lei în perioada stării de urgență.

RAPORT ANUAL 2020

34
MII

4,5
MIL.

prânzuri
calde în 2020

prânzuri calde
în total
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Ajută-ne să-i ajutăm pe cei nevoiași!

CAMPANII CARITABILE
24

COMUNITATEA CONTEAZĂ!

Peste 200 de bătrâni nevoiași și persoane defavorizate, printre care și beneficiarii Cantinei
Sociale Regina Pacis, au beneficiat în perioada stării de urgență, de o masă caldă pe zi în
cadrul campaniei „Comunitatea contează”. Acțiunea a fost lansată de Asociația Restaurantelor
„MĂR”, Fundația „Regina Pacis” și Inițiativa „Împreună împotriva COVID” cu scopul de a susține
alimentar persoanele cu vârsta înaintată, care prezintă risc mai mare de infectare cu COVID-19.
În cadrul Campaniei, cu ajutorul echipelor de voluntari, peste 3500 de prânzuri calde au fost
livrate persoanelor în etate și social vulnerabile care sunt beneficiari ai Cantinei Regina Pacis.

2% în susținerea bătrânilor nevoiași

În fiecare an, Fundația Regina Pacis încurajează persoanele angajate în câmpul muncii să
direcționeze 2% din impozitul pe venit în susținerea bătrânilor aflați în dificultate care sunt
beneficiari ai Cantinei Sociale Regina Pacis.

În anul 2020, suma acumulată din redirecționarea fondurilor în cadrul mecanismului 2% a fost
de 21 322,08 MDL. Banii au fost utilizați în totalitate pentru pregătirea prânzurilor gratis.
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În pandemie, voluntarii distribuie prânzuri
calde pentru bătrânii rămași fără ajutor și blocați în case

26

“Când am văzut anunțul Fundației Regina Pacis,
în care se căutau voluntari, știam că urmează sămi asum un risc ce poate să-mi afecteze grav
sănătatea atât mie, cât și celor dragi, dar ... am
riscat și am mers să livrez prânzuri calde pentru
bătrânii nevoiași, împreună cu alți voluntari,
echipați cum se cuvine (mască, mănuși,
dezinfectant, distanță fizica).
Astfel, am format echipa “Ajută un bătrân”.
În prima zi de livrare, ieșisem în grabă din casă,
reușind să-mi servesc doar cafeaua de
dimineață. Ne-am dat întâlnire în ograda
Fundației Regina Pacis unde am primit pachete
cu prânzuri și adresele bătrânilor nevoiași.
La deschiderea ușilor, pe chipul bătrînilor se
putea ușor citi uimirea și recunoștința profundă
față de gestul nostru. Probabil, le insuflam și un
fir de speranță că “ lucrurile se mișcă”, iar ei nu
sunt dați uitării. Spunându-ne cu duioșie precum
unor nepoți “vă aștept și mâine”.
Doina CETULEAN,
voluntar în plină pandemie
Fundația Regina Pacis
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Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice
Concert caritabil organizat pentru bătrânii Cantinei Sociale Regina Pacis,
în parteneriat cu Inițiativa Împotriva COVID-19.
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Campania de Crăciun “Încălzește o inimă“

Campania de Crăciun ÎNCĂLZEȘTE O INIMĂ în anul 2020 a fost organizată într-un format
adaptat condițiilor pandemice, cu implicarea redusă a voluntarilor.
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. Anul acesta,
Campania ÎNCĂLZEȘTE O INIMĂ a fost indispensabilă și cu toate că efectele crizei pandemice
au afectat întreaga populație, am reușit să colectăm strictul necesar pentru asigurarea
prânzurilor celor nevoiași pentru o perioadă de timp.
Rețelele de magazine care au susținut Campania ÎNCĂLZEȘTE O INIMĂ:
Kaufland, Metro, N1, Fourchette, Bonus.
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“Am o plăcere enormă să fiu alături de
echipa Fundației Regina Pacis în
Campania de Crăciun ÎNCĂLZEȘTE O
INIMĂ: Ajută-ne să aducem bucurie pe
masa bătrânilor nevoiași.
Am ales să mă implic deoarece plăcerea
mea e să fac oamenii fericiți și bineînțeles
voi fi în continuare alături de ei.
Voluntariatul m-a ajutat și pe partea de
relaționare, lucru în echipă și comunicare,
care stau la baza oricărui proiect. De
asemenea, am învățat și ce înseamnă cu
adevărat responsabilitate!
Vă mulțumesc mult pentru această
experiență frumoasă!“
Ana RODIDEAL,
voluntar în Campania de Crăciun
Fundația Regina Pacis
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Voluntarii în acțiune!
Campania de Crăciun ÎNCĂLZEȘTE O INIMĂ, 2020
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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
Agenția Națională pentru Ocuparea Forțelor de Muncă
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
Inițiativa Împotriva COVID-19

Sectorul privat
Asociația Patronală MĂR
Rețeaua de magazine Linella
Rețeaua de magazine METRO
Rețeaua de magazine Fourchette
Rețeaua de magazine Kaufland
Rețeaua de magazine N1
Rețeaua de magazine BONUS

MEDIA
Jurnal TV
PRO TV
TV8
Diez.MD
Suntparinte.MD
Civic.MD
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Parteneri internaționali & alte misiuni:
OIM Moldova
UNICEF Moldova
Lerche Stiftung Foundation
Episcopia Romano-Catolică din Moldova

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!
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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

Ne puteți urmări activitatea pe:

