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CINE SUNTEM?
Ce facem?
Politici și pledoarie:
Pledoarie și politici publice pentru o abordare integrată și de
succes a prevenirii abuzului faţă de copii în Republica Moldova;

Dezvoltare de capacităţi:
Centrul Naţional de Prevenire a Abuzului faţă de
Copii este o organizaţie nonguvernamentală,
înregistrată la Ministerul Justiţiei în 1997. Pe
parcursul a douăzeci de ani de activitate am
promovat dreptul copiilor la protecţie împotriva
tuturor formelor de violenţă.
Viziunea noastră este o societate în care toţi copiii
sunt protejaţi de orice formă de violenţă.
Misiunea noastră este să contribuim la
diminuarea incidenţei și a consecinţelor violenţei
faţă de copii prin activităţi de prevenire, pledoarie,
dezvoltare de capacităţi și servicii specializate.
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Dezvoltarea capacităţii actorilor cu care copilul/ copilul victimă
sau martor al abuzului vine în contact;

Prevenire:
Dezvoltarea și implementarea de programe de calitate
destinate prevenirii abuzului faţă de copii;

Asistenţă:
Dezvoltarea și livrarea de servicii de calitate destinate copiilor
victime / martori ai abuzului și familiilor acestora.

ANUL 2018 ÎN CIFRE

527

300

87

3

copii victime ale violenţei
au beneficiat de asistenţa
specializată

copii victime/martori
ai infracţiunilor
au fost audiaţi
în condiţii speciale

specialiști au beneficiat
de instruiri în domeniul
protecţiei copilului

cercetări sociologice
privind aspecte ale
fenomenului
abuzului faţă de copii

3400

300 000

1800

18 800

copii și adolescenţi
au beneficiat de programe
de prevenire a abuzului

părinţi au participat
la programe
de parenting
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persoane –
impactul mesajelor
în mediul online

materiale informative
distribuite diferitor
categorii de public

Daniela SÎMBOTEANU

Președinte CNPAC

Dragi prieteni!
Pentru organizaţia noastră, 2018 a fost un an
care a însemnat două decenii de implicare și dedicaţie pentru promovarea drepturilor copiilor,
prevenirea abuzului faţă de copii și asigurarea
unui mediu protector tuturor copiilor din ţară. Experienţa acumulată și lecţiile învăţate în tot acest răstimp, ne-au dat curaj să purcedem la o nouă etapă în activitatea
organizaţiei, astfel că în 2018 am lansat Planul strategic pentru următorii 5 ani. Un
document ambiţios, cu obiective și rezultate de anvergură, pe care ni-l asumăm
cu toată responsabilitatea.
Reconstruind traseul parcurs în anul de raport, prin acţiunile noastre am reușit să
influenţăm politici și practici importante în sprijinul copiilor victime ale violenţei și,
în același timp, am asigurat accesul copiilor victime la servicii specializate de asistenţă. Dar, demersul de bază al organizaţiei rămâne prevenirea abuzului faţă de
copii, activitate pe care am promovat-o printr-un program complex de acţiuni de
informare și sensibilizare a copiilor, tinerilor, părinţilor și profesioniștilor.
2018 a fost un an cu multe provocări, care, datorită echipei, partenerilor și tuturor celor
care s-au alăturat cauzei, le-am transformat în rezultate palpabile, măsurate în sute de
copii ajutaţi să depășească abuzurile prin care au trecut, mii de adolescenţi care și-au
format rezilienţa faţă de unul dintre cele mai crâncene abuzuri – cel sexual sau zeci de
copii victime/martori ai infracţiunilor audiaţi în spiritul unei justiţii prietenoase.
Abuzul şi neglijarea copiilor continuă să fie o problemă de încălcare gravă a drepturilor copiilor, iar atenţia şi eforturile CNPAC vor continua să se îndrepte cu aceeași
preocupare și în următoarea perioadă pentru asigurarea dreptului copilului de a
fi protejat de orice formă de violenţă. Le mulţumim tuturor susţinătorilor noștri
pentru încredere și suport! Împreună devenim mai puternici în a preveni violenţa
asupra copiilor și a oferi fetelor și băieţilor șansa de a se bucura de copilărie.

CALENDARUL EVENIMENTELOR 2018
Martie

Februarie
Ianuarie
20 de ani de activitate marcaţi
prin lansarea mai multe acţiuni
și proiecte de aniversare care
au avut loc pe parcursul întregului an.

Serviciul specializat de tip
Barnahus a fost prezentat
specialiștilor din Moldova, de
către fondatorul și autorul
acestuia, Bragi Gudbrandsson.

Vizită de studiu în Suedia
privind preluarea practicii
de asistare a copiilor victime ale violenţei în cadrul
serviciului specializat de tip
Barnahus.

Mai
Un an de la lansarea campaniei
12plus - mii de adolescenţi din ţară
și-au dezvoltat rezilienţa faţă de
abuzul sexual și exploatarea sexualcomercială.

Aprilie
Publicaţiile CNPAC, mai aproape
de copii și adulţi, în cadrul ediţiei
a XXII-a a Salonului Internaţional
de Carte pentru Copii și Tineret, la
care am participat pentru prima
dată.

4 |

CNPAC Raport Anual 2018

Iunie
Conferinţa „Aspecte multidisciplinare în
protecţia copiilor faţă de violenţă” a întrunit
experţi naţionali, internaţionali și profesioniști
din domeniul protecţiei copilului pentru a
discuta bune practici de prevenire a abuzului
faţă de copii.

CALENDARUL EVENIMENTELOR 2018
Iulie
Vacanţă utilă alături de
psihologii CNPAC pentru adolescenţii care
s-au odihnit în taberele
de vară.

August
Campania primilor voluntari CNPAC i-a întrunit pe cei care au început lupta împotriva
abuzului faţă de copii în Moldova.

Septembrie
Curriculumul unui nou program
de dezvoltare a abilităţilor parentale pentru părinţii de adolescenţi,
elaborat de experţi din Moldova și
România.

Noiembrie
Ediţia a II-a a concertului “Fii eroul
unui copil”, organizată în scopul
susţinerii cauzei copiilor victime ale
violenţei, a avut loc de Ziua Internaţională de Prevenire a Abuzului faţă
de Copii.

Octombrie
Spaţiul de audiere a copiilor în
condiţii speciale din incinta CNPAC,
ajustat în conformitate cu standardele internaţionale.
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Decembrie
Noul Plan strategic pentru anii
2019-2023, lansat la sfârșitul
anului, reflect obiectivele și
rezultatele strategice pentru cele
3 domenii de activitate – copilul
în familie, în justiţie și, mai nou, în
îngrijire alternativă.

CERCETARE
Abuzul sexual asupra copiilor rămâne a fi un subiect dificil
de abordat într-o discuţie părinte-copil
Ca subiect de discuţie cu copiii lor de 5-11 ani, tema abuzurilor sexuale rămâne
în Republica Moldova una nu foarte răspândită. Doar 4 din 10 părinţi ai copiilor
de 5-11 ani discută cu copiii despre riscurile abuzului sexual. Așa arată datele
sondajului comparativ “Evaluarea atitudinilor părinţilor care au copii de 5-11 ani
privind abuzul sexual”, efectuat în 2015 și respectiv, 2018 de IMAS la comanda
CNPAC si Fundaţiei Empowering Children (Polonia), cu suportul Fundaţiei OAK.
Studiul similar derulat în aceeași perioadă în Polonia arată o situaţie la mare
distanţă de realităţile din Republica Moldova. Acolo, 80% din părinţi au declarat
în 2018 că acest subiect a fost discutat cu copiii lor de 5-11 ani.
Conform rezultatelor, ponderea părinţilor din Moldova care discută cu copiii lor
despre riscurile abuzului sexual a înregistrat o descreștere de 5% comparativ
cu 2015. Părinţii care, totuși, discută cu copiii se simt mai încrezuţi să iniţieze o
discuţie la acest subiect cu copiii la vârste mai mici (6 din 10 părinţi), cu 20%
mai mult comparativ cu 2015. Principalele persoane considerate responsabile
pentru educarea copiilor în acest domeniu sunt mamele - 67% din răspunsuri.
Clasamentul răspunsurilor este urmat de taţi cu 12%, în timp ce 6% consideră
că acest rol ar trebui să îl aibă în primul rând școala.
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Gândindu-vă la
discuţia avută cu
copilul Dvs., care din
următoarele afirmaţii
vi se potrivește cel
mai bine?

2015

2018

A fost cea mai dificilă discuţie care
am avut-o vreodată cu copilul meu

18

10

A fost o conversaţie destul de dificilă

38

27

A fost o conversaţie nu foarte dificlă

24

28

Conversaţia nu a fost deloc dificilă

18

34

Nu știu/Greu de spus

18

1

CERCETARE
Percepţiile sunt eronate în ceea ce privește
fenomenul abuzului faţă de copii
Nouă din zece persoane adulte din Republica Moldova consideră
necesară raportarea cazurilor de abuz asupra copilului autorităţilor
statului, conform Studiului sociologic “Opinii și percepţii privind
violenţa în familie și abuzul copiilor” , efectuat în 2018 de CBS-AXA
la comanda CNPAC, cu suportul Fundaţiei OAK. Totodată, 7 din 10
persoane consideră că moldovenii nu raportează cazurile de abuz,
iar majorittaea nu o fac din cauza fricii de abuzator și neîncrederii
în soluţionarea cazurilor de către autorităţi.

Violenţa verbală continuă să fie percepută ca fiind
cea mai răspândită formă de abuz asupra copilului
în Republica Moldova, comparativ cu alte tipuri de
violenţă (fizică, sexuală), fiind și cea mai tolerată
formă de abuz.

Motivele din care nu se raportează
cazurile de abuz

2018

2015

Le este frică de abuzator / rudele / prietenii acestuia

50.0%

37.3%

Nu au încredere că se va soluţiona cazul

39.1%

35.7%

Le este frică de autorităţi

35.1%

20.2%

Le este ruşine să raporteze / sesizeze

33.0%

25.6%

Nu cunosc unde şi cui să raporteze / sesizeze

28.4%

23.6%

17.1%

20.3%

Indiferenţa

3.6%

6.7%

Altceva

0.5%
4.0%

1.5%
1.6%

Populaţia nu consideră abuzul o problemă necesară
Abuzul sexual asupra copiilor reprezintă o sensibilitate sporită
pentru majoritatea adulţilor – 90,5% din respondenţi consideră că
acestea trebuie raportate indiferent de vârsta copilului. Totodată,
cel puţin 4 din 10 persoane din Moldova au percepţii eronate cu
privire la fenomenul abuzului sexual faţă de copii:
17,5% din populaţie consideră că abuzul sexual al copiilor nu se
întâmplă la noi în ţară, iar 19,5% din respondenţi le-a fost dificil să se
pronunţe asupra răspândirii fenomenului.
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de raportat / sesizat

Nu ştiu / Nu răspund

CERCETARE

A fi părinte de adolescent implică tot atâtea provocări,
cât și perioada adolescenţei însăși
Studiul sociologic calitativ „Nevoile părinţilor
de adolescenţi în comunicarea, educarea și
disciplinarea acestora” a evidenţiat mai multe
nevoi/ dificultăţi ale părinţilor de adolescenţi:
comunicarea pe subiecte sensibile, în special cu
referire la pubertate, dragoste, sexualitate (unii
părinţi recunosc că nici măcar nu credeau că
copiii lor ar putea să intre în contact cu o boală
cu transmitere sexuală); consultarea opiniei
adolescentului și participarea acestuia la luarea
deciziilor; găsirea unui echilibru între oferirea
libertăţii și trasarea limitelor, în special cele care
vizează utilizarea tehnologiilor informaţionale;
influenţa grupului de prieteni și ghidarea
vocaţională. Studiul a fost efectuat în cadrul
proiectului “Cultivarea participării adolescentului
în activitățile de familie”, implementat de CNPAC
cu suportul UNICEF Moldova.
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Seminarul ”Răspunsul multidisciplinar la cazurile de
violenţă faţă de copii prin crearea serviciului prietenos
copiilor de tip Barnahus”, organizat de CNPAC în
parteneriat cu Ministerul Sănătăţii, Muncii și Protecţiei
Sociale și Ministerul Justiţiei, și susţinut de către fondatorul
și autorul serviciului Barnahus, Bragi Gudbrandsson.
Chişinău, 22 februarie 2018
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PLEDOARIE

Pentru o justiţie prietenoasă copiilor
 În colaborare cu Ministerul Justiţiei (MJ)
și Inspectoratul General al Poliţiei, am
promovat Proiectul legii privind organizarea activităţii intervievatorului,
care reglementează statutul acestuia
și rolul lui în audierea copiilor victime/
martori ai infracţiunilor. Documentul în
sine încurajează specialiștii să fie intervievatori, stabilește instituţia responsabilă
de gestionarea activităţii intervievatorilor
și rolul acesteia în instruirea iniţială și
continuă. Acest proiect este necesar
pentru asigurarea calităţii audierii fără a
revictimiza copilul. În 2019 vom continua
lucrul asupra acestui proiect important.

 În vederea deschiderii primului serviciu de tip Barnahus la noi în ţară,
împreună cu Ministerul Sănătăţii, Muncii
și Protecţiei Sociale (MSMPS), am elaborat proiectele Regulamentului Serviciului
regional de asistenţă integrată a copiilor
victime/ martori ai infracţiunilor, Standardelor de calitate pentru acest Serviciu,
Costificării și Mecanismului de finanţare
a acestuia. Prin crearea acestui serviciu,
copiii victime/martori ai infracţiunilor ar
putea primi asistenţă multidisciplinară în
cadrul Serviciului regional de asistenţă
integrată a copiilor victime/martori ai
infracţiunilor.

 În comun cu MJ am elaborat proiectul Standardelor pentru acreditarea spaţiilor de audiere în condiţii speciale a copiilor victime/ martori ai
infracţiunilor. Standardele vor permite echiparea uniformă a spaţiilor de audiere conform practicilor internaţionale. Odată cu aprobarea Standardelor pentru acreditare, va fi asigurată calitatea probelor colectate din mărturiile copiilor, evitându-se audierile repetate.
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PLEDOARIE

Prevenirea violenţei
faţă de copii
 Împreună cu Ministerul Educaţiei, Culturii și Cercetării (MECC) am reușit să introducem în curriculum
la disciplina „Dezvoltare personală” pentru clasele
primare mai multe competenţe/ conţinuturi care
vizează recunoașterea semnelor abuzului, inclusiv
a abuzului sexual, identificarea și aplicarea regulilor
de siguranţă în situaţii potenţial periculoase la sau
lângă școală, în parc, la magazin, în stradă, acasă
sau lângă casă.
 Urmare colaborării cu ministerul de resort, Standardele pentru educaţia timpurie și Curriculumul
pentru educaţie timpurie au fost aprobate cu includerea indicatorilor care vizează protecţia copiilor
de abuz sexual.
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Monitorizarea fenomenului
violenţei faţă de copii în baza
unor indicatori unificaţi
În comun cu MSMPS am elaborat un Set de indicatori unici de colectare a datelor privind cazurile de abuz asupra copiilor, identificate și
raportate de către autorităţi. Acești indicatori permit unificarea sistemelor de colectare a datelor privind cazurile de violenţă, neglijare,
exploatare și trafic al copilului, dintre sistemele de protecţie socială,
sănătate, educaţie și ordine publică. Unificarea indicatorilor și colectarea cu acurateţe a datelor va permite să avem un tablou amplu la
nivel naţional asupra fenomenului violenţei faţă de copii.

PREVENIRE
Programul pentru copii - “În drum spre casă”
Cca 2900 COPII de vârstă școlară mică, inclusiv copii ai refugiaţilor, au luat cunoștinţă cu regulile de siguranţă
în drum spre casă. Profesioniștii au creat contexte în care copiii să experimenteze eficienţa personală, încurajându-i să
găsească singuri soluţii la situaţiile potenţial periculoase care ar putea fi întâlnite la școală, în stradă, în parc sau acasă.
Astfel, într-o manieră de joc copii și-au îmbunătăţit capacităţile de identificare a situaţiilor de nesiguranţă și ameninţare.
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Bibliotecile - un spaţiu
protector pentru copii

Programul pentru părinţi –
“Fără palme”

În baza parteneriatului stabilit
cu Programul „Novateca”am
reușit să aducem acest program
copiilor prin intermediul
câtorva biblioteci din raioanele
Hîncești, Leova și Cimișlia.
Astfel, bibliotecile au reușit să
devină un spaţiu protector
pentru copii, iar bibliotecarii –
persoane-resursă atât pentru
micii utilizatori ai serviciilor de
bibliotecă, cât și pentru sistemul
de protecţie primară a copiilorvictime sau potenţiale victime.

Mai bine de 1800 PĂRINŢI
au învăţat cum să-și stăpânească
furia în situaţiile dificile și cum să
stabilească cu dragoste și respect
limitele pentru copil. Părinţii au
remarcat că după parcurgerea
programului au devenit mai
prietenoși și cumpătaţi cu copiii,
mai înţelepţi și, în rezultat relaţiile
cu copiii au devenit mai bune.
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PREVENIRE

Programul pentru adolescenţi - 12PLUS
Peste 500 DE ADOLESCENŢI au
fost informaţi și împuterniciţi să recunoască
tipurile de relaţii sexuale riscante cum
ar fi sextingul, sponsoringul și traficul de
copii. Adolescenţii au abordat aceste tipuri
de relaţii din perspectiva motivaţiei lor, a
mecanismelor de constrângere/manipulare
utilizate de agresori, a proceselor
decizionale și a consecinţelor acestor relaţii
asupra sănătăţii fizice și psiho-emoţionale.
Iar mii de persoane au fost informate prin
intermediul site-ului www.12plus.md, asociat
Programului.
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PREVENIRE
www.12plus.md – un site pentru și despre adolescenţi

 Informează și sensibilizează adolescenţii în vederea prevenirii abuzului și a
exploatării sexual-comerciale
 Contribuie la conștientizarea situaţiilor de risc și a recunoașterii
comportamentelor sexuale riscante
 Conectează la adolescenţă
 Oferă acces la psihologi de încredere
 Răspunde la întrebările și provocările vârstei
 Contribuie la promovarea valorilor adolescenţei în siguranţă
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Peste 10 mii
DE ADOLESCENŢI, PĂRINŢI
ȘI PROFESIONIȘTI
au fost informaţi și abilitaţi să
conștientizeze situaţiile de risc
și să recunoască comportamentele sexuale riscante.

ASISTENŢĂ
Serviciul de asistenţă psihosocială a copilului şi familiei AMICUL
527 COPII victime au beneficiat de servicii directe în cadrul Serviciului de
asistenţă psihosocială a copilului și familiei AMICUL. Am preluat în asistenţă
311 copii-victime noi, iar alţi 216 au beneficiat de asistenţă continuă.

6 DIN 10 copii și familiile acestora au beneficiat de asistenţă socială

Profilul beneficiarului CNPAC

orientată pe calificarea tipului de abuz, determinarea gradului de pericol
pentru viaţa și sănătatea copiilor, planificarea și realizarea acţiunilor specifice
de intervenţie pentru asigurarea unui mediu protector.

Fiecare al 2-lea beneficiar

5 DIN 10 copii asistaţi și părinţii/ îngrijitorii lor au beneficiat de asistenţă
psihologică în baza unor programe individuale de intervenţie orientate pe
diminuarea consecinţelor abuzului și pe dezvoltarea capacităţii parentale.
Din numărul total pe ţară al copiilor victime ale infracţiunilor, audiaţi în
condiţii speciale, 4 DIN 10 au fost audiaţi cu suportul CNPAC.
Pentru 42 COPII preluaţi în asistenţă în 2018 au fost elaborate rapoarte
de evaluare psihologică ce au fost utilizate de către autorităţile tutelare,
instituţiile de drept și alte instituţii abilitate, pentru a proba abuzul și a
identifica soluţii optime pentru protecţia copiilor.

52 ABUZATORI de copii au fost condamnaţi în cazurile asistate, inclusiv
datorită suportului pe care l-am oferit copiilor și instanţelor de drept în
cadrul procedurilor legale.
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este un copil abuzat psihologic

2 din 10 copii

sunt victime ale abuzului sexual

3 din 10 sunt copii sub 7 ani
4 din 10 au vârsta între 11-15 ani

Conferinţa „Aspecte multidisciplinare în protecţia copiilor faţă de
violenţă”, organizată de către CNPAC și Centrul de Informare și
Documentare privind Drepturile Copilului din Moldova (CIDDC), în
parteneriat cu Ministerul Sănătăţii, Muncii și Protecţiei Sociale, și
Ministerul Educaţiei, Culturii și Cercetării. Echipa CNPAC împreună cu
Figen Sahin Dagli, profesor universitar, Gazi University din Ankara, Turcia.
Chişinău, 20-21 iunie 2018
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DEZVOLTARE DE CAPACITĂŢI
Specialiști instruiţi pentru instituirea primului Barnahus din ţară
• Peste 150 DE SPECIALIȘTI – judecători, psihologi, avocaţi, medici, procurori, ofiţeri de urmărire penală,
asistenţi sociali, medici legiști, au fost instruiţi în vederea
dezvoltării primului Serviciu regional specializat pentru
copiii victime/ martori ai infracţiunilor, de tip Barnahus.
• O primă instruire în acest sens a fost oferită de însăși
fondatorul și autorul Serviciului Barnahus din Islanda, Bragi
Gudbrandsson, membru al Comitetului Consiliului Europei
pentru implementarea Convenţiei de la Lanzarote, care a
fost la Chișinău cu acest scop.
• Alte 5 instruiri au fost susţinute de formatorii CNPAC și au
vizat abordarea specializată a copilului în cadrul acestui tip
de Serviciu, astfel încât Barnahus să ofere un mediu prietenos și sigur pentru copii, aducând toate serviciile relevante
sub același acoperiș.

Instruirea specialiștilor privind Serviciul Barnahus

28
17
13
12

ASISTENŢI
SOCIALI
JUDECĂTORI
AVOCAŢI
PROCURORI

16
36
17
12

OFIŢERI DE
URMĂRIRE PENALĂ
PSIHOLOGI
MEDICI LEGIȘTI
MEDICI

Supervizarea profesionaliștilor – o formă sigură de creștere
a eficienţei în asistenţa copiilor victime
Mai bine de 60 de specialiști (psihologi, psihiatri și asistenţi sociali)
au beneficiat de:
• 2 supervizări clinice cu concursul experţilor de talie internaţională - psihologul
Pavel Kornienko (Federaţia Rusă) și Sorina Petrică (România), care au vizat
lucrul cu copiii abuzaţi sexual. Accentul a fost pus pe specificitatea muncii cu
consecinţele diferitelor tipuri de pierderi psihologice, specificul lucrului terapeutic
cu efectele abuzului sexual și cu reacţia primară la pierdere.
• 2 supervizări clinice cu concursul experţilor naţionali - Parascovia Topada și Oxana
Șevcenco (CNPAC), care au abordat cele mai frecvente dificultăţi în surprinderea și
înţelegerea manifestărilor atipice ale copiilor ca indicatori ai abuzului sexual și cele
mai frecvent utilizate mecanisme de apărare de către victimele abuzului sexual.
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Cauza copiilor victime ale violenţei,
susţinută în cadrul ediţiei a doua
a concertului “Fii eroul unui copil”,
organizată de Ziua Internaţională de
Prevenire a Abuzului faţă de Copii.
Chişinău, 19 noiembrie 2018
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SENSIBILIZARE ȘI FUNDRAISING
Cauza copiilor victime ale violenţei,
susţinută de tot mai mulţi oameni!

Evenimentul anului a fost concertul “Fii eroul unui copil”,
ediţia II, susţinut de interpretul Vali Boghean, devenit un
promotor al cauzei copiilor abuzaţi, și Band-ul său. Cele
mai frumoase piese din repertoriul artistului și versurile
emoţionante au creat o atmosferă în care s-a respirat
dragoste și empatie. Sute pe persoane, care au participat
la concert, s-au sensibilizat și și-au adus aportul la reabilitarea copiilor abuzaţi, în urma vânzării biletelor fiind acumulată suma de 76450 lei. Evenimentul a fost organizat cu
sprijinul partenerilor: Fundaţia Felicia, Reţeaua Dulcinella,
Hotelul Radisson Blu, S.A. Bons Offices, CIO Film.
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Jucăria Dodo - mascota copiilor
abuzaţi, dar și cărţuliile de colorat
care îl au în calitate de erou
principal pe Dodo, ne-au însoţit
în cadrul evenimentelor publice
la care am participat. În preajma
sărbătorilor de iarnă am lansat
un nou produs marca Dodo –
biscuitele Dodo, care a decorat
Crăciunul în multe familii.

Produsele Dodo au ajuns la
un număr de 800 persoane,
atât din ţară, cât și de peste
hotare, inclusiv graţie partenerilor: Hotelul Berd’s, hotelul
Radisson Blu, hotelul Regency, Agenţia de turism „Panda
Tur”, Biblioteca Naţională
pentru Copii „Ion Creangă”.

Prin campaniile
de fundraising
am reușit să
acumulăm
fonduri ce au
acoperit 2% din
bugetul anual al
organizaţiei.

PLANUL STRATEGIC PENTRU ANII 2019-2023
Vom acţiona pentru...
 Dezvoltarea rezilienţei, informarea și asistarea copiilor;
 Dezvoltarea abilităţilor parentale, informarea și sensibilizarea părinţilor, asistenţilor parentali profesioniști și a altor adulţi cu care
copiii intră în contact (educatori, medici, avocaţi, judecători, poliţiști și alţi specialiști);
 Dezvoltarea de sisteme și mecanisme publice funcţionale, accesibile și prietenoase, care lucrează în beneficiul copiilor și familiilor;
 Dezvoltarea și implementarea programelor de prevenire a abuzului faţă de copii;
 Dezvoltarea și livrarea de servicii de calitate pentru copiii victime sau martori ai abuzului și pentru familiile acestora.

1
1.1
1.2
1.3

Promovarea unui mediu familial
rezilient faţă de orice formă de violenţă
Dezvoltarea abilităţilor parentale ale
adulţilor care au în îngrijire copii
Creșterea rezilienţei copiilor în faţa
adversităţilor
Creșterea accesului copiilor și familiilor
la servicii de asistenţă psiho-socială de
calitate
Vom ajuta familiile să fie un mediu
resilient pentru copii.

2

2.1

2.2

2.3

Consolidarea capacităţii serviciilor
de îngrijire alternativă de a crea un
mediu protector si favorabil pentru
reabilitarea copiilor victime
Dezvoltarea capacităţii serviciilor de
îngrijire alternativă de aplicare a politicilor
de protecţie a copilului
Creșterea capacităţii specialiștilor din serviciile de îngrijire alternativă de a răspunde
nevoilor copiilor supuși adversităţilor
Creșterea rezilienţei copiilor în serviciile de
îngrijire alternativă faţă de riscul abuzului
Vom contribui la creșterea rezilienţei
copiilor în servicile de îngrijire alternativă
faţă de riscul abuzurilor și dezvoltarea
unor servicii prietenoase.
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3

3.1

3.2

Promovarea sistemului de justiţie
prietenos copilului victimă/ martor al
infracţiunii
Asigurarea intervenţiei integrate în cazul
copiilor victime/ martori ai infracţiunilor
(dezvoltarea serviciilor de tip Barnahus)
Creșterea capacităţii specialiștilor care
interacţionează cu copilul victimă/ martor
al abuzului de a răspunde nevoilor
copilului
Vom acţiona pentru asigurarea unei
justiţii prietenoase pentru copiii victime
și martori ai violenţei.

DATE FINANCIARE
RAPORT FINANCIAR 2018
SURSE DE VENITURI INCASATE
1. Finanţatori Internaţionali
Fundaţia OAK

%

449595

95.74

136040

Fundaţia Empowering Children

29610

Fundaţia WorldChildhood

90615

Ambasada Olandei la București

88790

UNICEF Moldova

83600

Universitatea Bedfordshire

20940

2. Companii private

910

0.19

3. Donaţii individuale

7075

1.51

4. APL

11285

2.40

5. 2% Desemnare Procentuală Bugetul de Stat

740

0.16

469605

100.00

EURO

%

CHELTUIELI PROIECTE

256035

82.49

Asistenţa directă a copiilor

120450

Instruire și dezvoltare de capacităţi

76720

Advocacy și sensibilizarea opiniei publice

58865

COSTURI ADMINISTRATIVE

54350

17.51

310385

100.00

TOTAL VENITURI
CHELTUIELI

TOTAL CHELTUIELI
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VIZIBILITATE

120 APARIŢII MEDIA
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6330

vizitatori unici
ai paginii web

8340

4132

persoane
care urmăresc pagina
CNPAC pe Facebook

persoane
200 MII impactul
total al produselor

CNPAC Raport Anual 2018

impactul, în medie, al
postărilor pe Facebook

PARTENERI/FINANŢATORI
Partenerii CNPAC
Finanţatori

Parteneri sociali
Vali BOGHEAN band

Parteneri guvernamentali

Parteneri nonguvernamentali

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Ministerul Sănătăţii, Muncii și Protecţiei Sociale
Ministerul Educaţiei, Culturii și Cercetării
Ministerul Justiţiei
Cancelaria de Stat, Direcţia Secretariate permanente
Consiliul Superior al Magistraturii
Procuratura Generală
Inspectoratul General al Poliţiei
Centrul de Medicină Legală
Direcţia Municipală pentru Protecţia Drepturilor Copilului, Chișinău
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Societatea Internaţională pentru Prevenirea Abuzului și Neglijării Copilului (ISPCAN)
Fundaţia Empowering Children
Alianţa ONG-urilor active în domeniul Protecţiei Sociale a Copilului și Familiei (APSCF)
Centrul de Informare şi Documentare privind Drepturile Copilului din Moldova
Centrul de sănătate pentru tineri „Neovita”
Coaliţia Naţională „Viaţa fără violenţă în familie”
Programul “Novateca”

CONTACTE

Centrul Naţional de Prevenire
a Abuzului faţă de Copii

MD-2069, mun. Chișinău | str. Calea Ieșilor 61/2,
tel.: +373 22 758 806 | fax: +373 22 748 378
e-mail: office@cnpac.org.md
www.cnpac.org.md

