
Suntem o organizație nonguvernamentală din Republica Moldova și  
promovăm dreptul copiilor la protecție de orice formă de violență 

O societate în care toți copiii sunt protejați de orice formă de violență

Contribuim la diminuarea incidenței și a consecințelor violenței față de copii 
prin activități de prevenire, pledoarie, dezvoltare de capacități și servicii 

specializate

www.cnpac.org.md 
www.12plus.md 

Pledăm pentru respectarea 
interesului superior al copilului

Promovăm egalitatea de 
șanse între fete și băieți

Ascultăm vocea copiilor, îi încurajăm să-şi expună liber opinia cu 
privire la deciziile care îi afectează

Promovăm profesionalismul și 
corectitudinea în lucrul cu beneficiarii

Optăm și promovăm coordonarea și 
cooperarea între toate instituțiile cu 

atribuții în protecția copilului

Optăm și promovăm dezvoltarea 
parteneriatului public-privat în 
domeniul protecției copiluluiAdresa CNPAC: 

Str. Calea Ieșilor 61/2,  
Chișinău, MD 2069
Tel.: +373 22 758 806
Fax: +373 22 748 378
e-mail: office@cnpac.org.md
Facebook Instagram
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Promovarea unui mediu familial rezilient față  
de orice formă de violență

Scăderea gradului de toleranță față de orice tip de violență

Reducerea numărului de copii supuși abuzului de orice tip în 
cadrul sistemului de îngrijire alternativă

Toți copiii aflați în contact cu justiția au acces la servicii 
integrate și de calitate

Consolidarea capacității serviciilor de îngrijire alternativă de 
a crea un mediu protector și favorabil pentru reabilitarea 

copiilor victime

Promovarea sistemului de justiție prietenos copilului  
victimă/martor al infracțiunii

•  Dezvoltarea abilităților parentale ale adulților care au în îngrijire copii

•  Creșterea rezilienței copiilor în fața adversităților

•  Creșterea accesului copiilor și familiilor la servicii de asistență psiho-socială de 
calitate

Familiile, prin definiție, dispun de un potențial major pentru protecția copiilor 
împotriva tuturor formelor de violență. Familia reprezintă mediul natural pentru 
creșterea și bunăstarea tuturor membrilor acesteia, dar în special a copiilor. 

Vom ajuta familiile să fie un mediu rezilient pentru copiii.

Serviciile sociale prietenoase pentru copii sunt “serviciile sociale care respectă, 
protejează și asigură drepturile fiecărui copil, inclusiv dreptul de a participa și a fi 
protejat, în conformitate cu principiile și interesul superior al copilului. 

Vom contribui la creșterea rezilienței copiilor în serviciile de îngrijire 
alternativă față de riscul abuzurilor și dezvoltarea unor servicii prietenoase.

Un sistem de justiție prietenos copiilor este un sistem ajustat la necesitățile și 
drepturile copilului,  printre care se numără inclusiv dreptul la un proces echitabil, 
dreptul  la informare și participare,  dreptul la intimitate, integritate și demnitate. 

Vom acționa pentru asigurarea unei justiții prietenoase pentru copiii victime 
și martori ai violenței. 

•  Colaborare eficientă între ONG-uri și autorități în implementarea strategiei 
naționale de educație parentală

•  Creșterea accesului adulților care au în îngrijire copii la programe și servicii de 
educație parentală

•  Număr crescut al adulților care au dezvoltate abilități parentale

•  Creșterea accesului copiilor la programe de prevenire a abuzului, inclusiv a 
abuzului sexual și a exploatării sexuale

•  Număr crescut de copii rezilienți față de abuz

•  Livrare constantă și accesibilă a serviciilor de asistență psiho-socială pentru copiii 
victime ale abuzului și familiile acestora

•  Număr crescut de copii și adulți care accesează servicii de asistență psiho-socială

•  Număr crescut de servicii de îngrijire alternativă care aplica politica de protecție a 
copilului, asigurând un mediu liber de orice formă de violență

•  Număr crescut de profesioniști pregătiți să îngrijească copiii supuși adversităților

•  Număr crescut de copii din cadrul serviciilor de îngrijire capabili să identifice și să 
raporteze cazurile de violență

•  Centre regionale Barnahus funcționale care asigura accesul copiilor și familiilor 
la servicii specializate

•  Număr crescut de specialiști care au abilități să interacționeze cu copiii victime, 
la toate etapele de intervenție

•  Dezvoltarea capacității serviciilor de îngrijire alternativă, de aplicare a politicilor 
de protecție a copilului

•  Creșterea capacității specialiștilor din serviciile de îngrijire alternativă de a 
răspunde nevoilor copiilor supuși adversităților

•  Creșterea rezilienței copiilor în serviciile de îngrijire alternativă față de riscul 
abuzului

•  Asigurarea intervenției integrate în cazul copiilor victime/ martori ai 
infracțiunilor (dezvoltarea serviciilor de tip Barnahus)

•  Creșterea capacității specialiștilor care interacționează cu copilul victimă/ 
martor al abuzului de a răspunde nevoilor copilului

COPILUL IN FAMILIECOPILUL IN FAMILIE

COPILUL ÎN ÎNGRIJIRE ALTERNATIVĂ

COPILUL ÎN JUSTIȚIE
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