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Hoe werkt [het team van] CPC? 

1. CPC accepteert het kind als persoon, beschermt en respecteert zijn rechten en 

belangen, handelt altijd in het belang van het kind door dichtbij te zijn, zich in te leven 

in de innerlijke toestand van het kind en/of ouder in een moeilijke leefsituatie (MLS), ze 

te inspireren, te motiveren om het potentieel van kinderen en hun ouders te vergroten. 

2. CPC hanteert een geïntegreerde aanpak:  

 door les te geven wordt het potentieel van het kind vergroot om zijn eigen 

problemen op te lossen;  

 door trainingen te geven aan ouders, lokale gemeenschappen, lokale en nationale 

autoriteiten die verantwoordelijk zijn voor het beschermen van de rechten en het 

behartigen van de belangen van kinderen wordt ieders potentieel en 

verantwoordelijkheid vergroot. 

 door het scheppen van de noodzakelijke voorwaarden voor de harmonieuze 

ontwikkeling van het kind in het gezin en de samenleving. 

3. Een juridische benadering gebaseerd op gendergelijkheid, waarbij kinderen en hun 

ouders worden gezien als houders van rechten, en verantwoordelijke autoriteiten als 

plichtsdragers om voorwaarden te creëren voor de realisering van de rechten van 

kinderen en hun ouders op basis van de wetgeving en internationale normen. CPC 

hanteert gelijke rechten en kansen, ongeacht geslacht, etniciteit en andere verschillen. 

4. CPC betrekt alle belanghebbenden bij het oplossen van problemen en probeert een 

interdepartementale en intersectorale langetermijn-samenwerking op te bouwen tussen 

de belangrijkste belanghebbenden uit de nationale en lokale gemeenschappen. 

5. CPC werkt alleen met betrouwbare informatie op basis van feiten, onderzoek, mening 

van deskundigen en ander bewijs. 

 

Het unieke van CPC ligt in het feit dat het een nauwe band heeft met de doelgroep 

(kinderen in MLS en hun ouders), een geïntegreerde aanpak op veel niveaus heeft (kind-

gezin-gemeenschap-overheid), waarbij verschillende benaderingen worden gecombineerd, 

van directe dienstverlening om vertegenwoordigers van de doelgroepen te mobiliseren tot 

het voeren van informatie- en belangenbehartigingscampagnes op nationaal niveau. CPC 

gebruikt een peer-to-peer-methode en psychosociale ondersteuning om gemeenschappen 

te mobiliseren. 

CPC heeft goede werkrelaties en samenwerking opgebouwd op het niveau van landelijke en 

lokale overheden en met zowel nationale als internationale  organisaties. 

 

Projecten CPC in 2020: 

• Sociale mobilisatie voor vaccineren kinderen (UNICEF) (te voltooien in februari 2021) 

• Voorkomen "Geweld tegen kinderen" en opbouwen van de capaciteit van IM om 

toegang te krijgen tot openbare diensten (Bread for the World) (loopt tot medio 

2022) 

• Meisjes in de wetenschap (UNICEF) (project tot 2022) 

• Opheffen van de gevolgen van de coronacrisis voor kinderen en gezinnen in MLS in 

zeven achterstandswijken van Bishkek (Stichting Elnura/Wilde Ganzen) (gestart en 

afgerond in 2020) 

• Verbetering van de toegang van IM tot openbare diensten in een pandemie (Zwitserse 

overheid) (gestart en afgerond in 2020) 

• Financiële adoptie kinderen voor hun opleiding (Stichting Elnura) (doorlopend) 
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