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SCRISOARE DIN PARTEA 
CONSILIULUI DIRECTOR

Știați că unul din patru copii din Europa crește în sărăcie și excluziune socială?  
Această tragedie este o realitate și se află în contrast puternic cu bogăția și 
abundența multor orașe și a oamenilor care locuiesc în ele. 

Timp de 30 de ani CONCORDIA a lucrat neîncetat pentru a 
dezvolta și crește oportunitățile acestor copii care devin tineri 
care au nevoie, la rândul lor, de asistență specializată. 

Am vrut să înțelegem mai bine relevanța și eficacitatea intervențiilor 
noastre, conduși de o întrebare care rezultă din viziunea noastră

Ce schimbări sunt necesare pentru ca copiii și tinerii să nu mai fie 
marginalizați de societate și să ducă o viață autonomă și independentă?

Modelul nostru de Impact descrie modelul transnațional CONCORDIA de creare 
a impactului și schimbările pe termen scurt și lung pentru care lucrăm în fiecare 
zi la nivel individual, familial, comunitar și social în toate țările în care activăm.

Acest model a fost dezvoltat din învățămintele din trecut, din experiențele 
noastre din prezent și din strategiile și din viziunea noastră pentru viitor. Acesta 
reflectă pasiunea și aspirațiile pentru progres ale colegilor noștri din toate 
programele CONCORDIA din Austria, Bulgaria, Germania, Kosovo, Republica 
Moldova și România, atunci când lucrează cu beneficiari, comunități și decidenți.

Din perspectiva cadrului conceptual, Modelul de Impact oferă o perspectivă 
holistică asupra modului în care elementele programului nostru se 
integrează în cinci căi. Aceste elemente provin din intervențiile cheie 
ale activității noastre și din modul în care toate acestea contribuie la 
obținerea unui impact pe termen lung pentru copiii și tinerii în nevoie.

Rezultatele vorbesc de la sine, arătând o bunăstare socială și emoțională 
sporită, mai multe rețele și relații de susținere, venituri și resurse 
suficiente și o mai mare responsabilitate și incluziune socială.

Acest Model de Impact va servi ca o ancoră pentru colectarea dovezilor și 
mărturiilor viitoare și a învățării în toate programele noastre și va acționa ca 
un ghid practic pentru a ne informa și susține alegerile strategice. Credem 
că reflectă cu siguranță angajamentul nostru de a acționa ca un partener 
profesionist și agil pentru dezvoltarea socială a regiunilor în care lucrăm.

Știm că nu suntem singuri în dorința noastră de a aduce o schimbare 
pozitivă. În viitor, ne dorim să ne consolidăm în continuare parteneriatele 
cu societatea civilă și cu sectorul privat și public, astfel încât să fim 
mereu în concordanță cu realitățile și schimbările actuale și să căutăm în 
permanență inovația necesară care să multiplice impactul nostru pozitiv.

Vă mulțumim pentru tot suportul vostru,

Ulla Konrad și Bernhard Drumel, reprezentanți ai Consiliului Internațional CONCORDIA.
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CUVINTE DE RECUNOȘTINȚĂ
Modelul de Impact descris în această lucrare a apărut ca urmare a 30 de ani de muncă 
de pionierat a mii de angajați, voluntari, parteneri și donatori foarte motivați și, cel mai 
important, copii, tineri, familii și comunități pe care le deservim.

Dorim să ne exprimăm recunoștința din toată inima și promisiunea noastră continuă de a 
transforma visele și aspirațiile în schimbări pozitive reale și de durată pentru fiecare copil și 
tânăr care ne-a fost încredințat.

Dorim să mulțumim echipelor naționale de conducere din Austria, Bulgaria, Germania, 
Kosovo, Republica Moldova și România pentru eforturile lor continue care ghidează proce-
sele de schimbare către o viață autonomă și independentă. 

1. CONTEXT 
CONCORDIA Proiecte Sociale (în continuare CONCORDIA) există pentru a sprijini copiii și 
tinerii pentru a duce o viață autonomă și independentă în toate privințele. Ne orientăm 
către o viziune umanistă care cuprinde toate culturile și religiile. Munca noastră este 
ghidată de Convenția ONU a Drepturilor Copilului (UNCRC) și a obiectivelor de dezvoltare 
durabilă (ODD/SDG).

În regiunile în care lucrăm - Europa Centrală și de Est - și în ciuda unor progrese, avem 
în continuare un număr mare de copii și tineri care se confruntă cu amenințarea sărăciei 
extreme și care suferă de excluziune, discriminare și de lipsa resurselor adecvate și a 
rețelelor de sprijin. Kosovo și Republica Moldova sunt țările cu cea mai scăzută dezvoltare 
socială și economică din Europa și mulți dintre copiii și tinerii care locuiesc acolo sunt 
afectați negativ.1

Copii în situații de risc:
 —  Aproape un sfert dintre copiii din Europa se află astăzi 

în pragul sărăciei și al excluziunii sociale2. 

 — Copiii care cresc în sărăcie rămân deseori în sărăcie întreaga lor viață. Pierderile 
acumulate în procesul de învățare la o vârstă fragedă pot avea ca rezultat faptul că 
acești copii rămân în urmă la școală și nu reușesc să mai recupereze niciodată. 

 — Fără acces la servicii de sănătate, copiii ar putea pierde vaccinurile 
care le-ar putea salva viața în anii următori și tratamentele 
necesare pentru a crește sănătos și a prospera3.

 —  Copiii romi sunt deosebit de expuși riscului - doar jumătate dintre 
aceștia au acces la educație și îngrijire timpurie și, în unele țări, mai 
puțin de 10% finalizează ciclul de învățământ secundar4. 

Tineri:
 —  Rata șomajului în rândul tinerilor se ridică în prezent la 23,4% și continuă să crească5. 

 — În mod îngrijorător, 17% dintre tinerii cu vârste cuprinse între 25 și 29 de ani nu 
sunt nici angajați și nici nu participă la vreun de program de educație și formare. 

1    Human Development Report 2020, UNDP, 2020 - http://hdr.undp.org/en (accesat în Ianuarie 2021)
2    Being young in Europe today, Eurostat, 2020 - https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Be-
ing_young_in_Europe_today_-_executive_summary#Children.E2.80.99s_lives_in_the_EU_.E2.80.94_a_mixed_picture 
(accesat în Ianuarie 2021) 
3    The Child Guarantee: Phase III - “Testing the Child Guarantee in the EU Member States”,  UNICEF, 2020
https://www.unicef.org/eca/child-guarantee-phase-iii-testing-child-guarantee-eu-member-states (accesat în Ianuarie 2021)
4    Ibid 3
5    Global Employment Trends for Youth 2020, ILO, 2020 - https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---
dcomm/---publ/documents/publication/wcms_737648.pdf (accesat în Ianuarie 2021) 
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Copiii și tinerii care suferă deja de sărăcie extremă și discriminare probabil vor suferi 
disproporționat din cauza efectelor recesiunii economice legate de pandemia COVID 19, 
iar pentru unii dintre aceștia acest lucru va dura toată viața6. Ajutorul privind situația lor 
materială nu va fi suficient. Serviciile sociale de înaltă calitate, incluzive și accesibile 
sunt esențiale pentru a ajunge la cei mai vulnerabili și pentru a întrerupe ciclurile 
intergeneraționale ale defavorizării. 

În acest context și bazându-și intervenția pe 30 de ani de experiență națională și inter-
națională, CONCORDIA își asumă un rol central în consolidarea capacității de reziliență 
și dezvoltarea potențialului copiilor și tinerilor, precum și al familiilor acestora, al forței 
de muncă din domeniul social și al diferiților membri ai comunității care au grijă de ei și 
care-I susțin. 

Acest Model de Impact oferă direcții cu privire la unde și cum să ne canalizăm intervenți-
ile și resursele:

• Îngrijirea copilului
• Intervenție comunitară
• Educație și formare profesională
• Angajabilitate și întreprinderi sociale
• și Împuternicirea copiilor și a tinerilor 

6    https://data.unicef.org/covid-19-and-children/
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2. CU CINE LUCRĂM
CONCORDIA are în centrul preocupărilor sale copiii și tinerii din cele mai vulnerabile 
comunități care suferă de discriminare și marginalizare și care sunt adesea în afara 
oricărui tip de sprijin.

Definim copiii aflați în cele mai vulnerabile condiții ca fiind copii (cu vârsta de până la 
18 ani) a căror capacitate de a avea o copilărie împlinită este limitată de diverși factori 
precum sărăcia, dizabilitatea, etnia, istoric de migrație, situațiile familiale precare sau 
instituționalizare.

Definim tinerii ca fiind cei care se află în perioada de trecere dintre copilărie și maturitate. 
Recunoaștem că Organizația Națiunilor Unite definește tinerii (în principal în scopuri 
statistice), ca fiind cei cu vârste cuprinse între 15 și 24 de ani și ne adaptăm definiția 
la legislația și circumstanțele specifice din țările în care lucrăm. Indiferent de definiție, 
tinerețea este întotdeauna înțeleasă ca o perioadă cu multe tranziții critice, în care au loc 
multe schimbări fizice, cognitive, emoționale, economice și sociale.   

În munca noastră cu copiii și tinerii ne 
concentrăm în mod egal pe diferitele „sisteme 
de sprijin” ilustrate în Figura 1. Și adaptate 
după cadrul ecologic al lui Urie Bronfenbrenner 
pentru teoria dezvoltării umane  (2009, 
The Ecology of Human Development: 
Experiments by Nature and Design/Ecologia 
dezvoltării umane: experimente prin natură 
și design. Cambridge, Massachusetts).

Sistemele de sprijin constituie mediul 
imediat și extins în jurul copiilor și tinerilor. 
Susținem familiile, profesioniștii din domeniul 
social și profesorii (numiți în general 
„forța de muncă din domeniul social”) care 
joacă un rol critic în sprijinirea copiilor și 
tinerilor pentru a depăși vulnerabilitatea 
și a duce o viață auto-determinată.

De asemenea, lucrăm cu lideri ai comunității 
locale și cu grupuri specifice, organizații 
de afaceri, părți interesate guvernamentale 
și neguvernamentale locale și globale.

Împărtășim resurse și ne angajăm în relații 
transparente, dezvoltând parteneriate bazate 
pe încredere reciprocă la toate nivelurile. 
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Fig. 1 - Sisteme de suport pentru copii și tineri.
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3. MODELUL NOSTRU DE IMPACT
3.1. Dezvoltare și aplicare 
Modelul de Impact este o încercare de a explica modul în 
care intervențiile cheie (inputuri) produc o serie de schimbări 
(rezultate) care sunt necesare pentru a realiza o viziune pe 
termen lung (impact) (vezi Figura 2). 

Căile care se dezvoltă de la intervențiile cheie la schimbările 
intenționate sunt cunoscute drept căi de schimbare și sunt de 
obicei ilustrate grafic pentru o înţelegere ușoară. 

Impulsul pentru dezvoltarea Modelului de Impact pentru 
programele noastre a apărut dintr-o reflecție constantă 
în cadrul organizației noastre cu privire la relevanța 
intervențiilor noastre - și în ce măsură susțin realiza-
rea viziunii noastre pe termen lung. 

Întrebarea la care am încercat să răspundem a fost: 

Ce schimbări sunt necesare pentru ca copiii și tinerii 
să nu mai fie marginalizați de societate și să ducă o 
viață autonomă și independentă?

Un grup de lucru a fost înființat pentru a ghida procesul și fiecare echipă de program din 
organizațiile naționale CONCORDIA a participat la un atelier național menit să defi-
nească schimbările pe care intenționau să le realizeze prin intervențiile lor.

După alte consultări internaționale cu părțile interesate, rezultatele au fost sintetizate și 
am alcătuit un infografic al Modelului de Impact (a se vedea pagina 10) care ilustrează 
schimbările pe care ne propunem să le realizăm atât la nivel individual (copii și tineri), 
cât și la nivel de sistem (inclusiv mediul imediat și mai îndepărtat al individului). În 
funcție de primul punct de intervenție, diferențiem ceea ce intenționăm să influențăm pe 
termen scurt, mediu și lung. Schimbarea necesită timp și suntem dedicați procesului la 
fiecare pas.

Acest Model de Impact reflectă înțelegerea actuală a CONCORDIA cu privire la modul 
în care schimbările pot fi catalizate de-a lungul diferitelor căi. În general, oferă un 
cadru conceptual clar pentru a fi adoptat de toate organizațiile CONCORDIA și oferă 
o perspectivă „de ansamblu” asupra modului în care elementele individuale ale 
programelor noastre se integrează pentru a sprijini procesele mai largi de schimbare. 
De asemenea, oferă o bază pentru colectarea dovezilor și învățare în toate programele 
noastre și acționează ca ghid practic pentru a ne informa alegerile strategice.

Pe măsură ce ne maturizăm ca organizație, vom regla și adapta în mod constant Modelul 
nostru de Impact pentru a asigura întotdeauna cele mai relevante intervenții și servicii 
pentru tinerii pe care îi deservim. 

3.2. Căile de schimbare 
Au fost definite patru domenii de impact pe termen lung care le permit copiilor și 
tinerilor să aibă o viață lipsită de nedreptatea sărăciei și discriminării. 

 — Bunăstare emoțională și socială: acestea susțin ODD/SDG 1 și ODD/SDG 2

 — Relații și rețele de sprijin care contribuie la atingerea ODD/SDG 1 și ODD/SDG 10

 — Resurse și oportunități care susțin atingerea ODD/SDG 4 și ODD/SDG 8

 — O mai mare responsabilitate socială și incluziune 
care susțin atingerea ODD/SDG 10  

Programele pe care le imple-
mentăm – aliniate misiunii

Schimbările intenționate – așa 
cum sunt descrise de viziune

Viziunea organizației

 Fig. 2 - Calea noastră de la rezultate la impact
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Programele de la CONCORDIA sunt structurate de-a lungul a cinci căi de schimbare care 
sunt înrădăcinate în cinci domenii cheie de intervenție: 

(1) Îngrijirea copilului
(2) Intervenție comunitară 
(3) Educație și formare profesională
(4) Angajabilitate și întreprinderi sociale
(5) Împuternicirea copiilor și a tinerilor. 

Fiecare cale are propriul drum, interval de timp și duce la atingerea cel puțin a unuia 
dintre obiectivele de impact pe termen lung.

Calea 1   – Îngrijirea Copilului 

Programele noastre de îngrijire a copiilor se asigură că toți copiii și tinerii au îndeplinite 
nevoile de bază și se bucură de îngrijire de calitate într-un mediu familial protector. 
Parentigul pozitiv și un mediu sigur sporesc șansele unor relații de susținere și de 
încredere și capacitatea de a răspunde la schimbările vieții.

În cele din urmă, rezistența lor emoțională crescută duce la o bunăstare socială și 
emoțională mai mare. 

La nivel de sistem, lucrăm cu familii 
(familii biologice și adoptive), serviciile 
publice și private de îngrijire a copiilor 
și cu autoritățile locale și naționale. 
Oferim asistență prin servicii de 
îngrijire a copiilor și pentru îngrijitori.

Ne străduim să oferim îngrijire de 
calitate și am dezvoltat programe de 
instruire și supervizare pentru părinții 
adoptivi și forța de muncă din dome-
niul social.

Profesioniștii sociali bine pregătiți și 
motivați pot crește nivelul de încredere 
al celor care au nevoie de servicii de 
asistență socială și, în cele din urmă, 
pot transforma aceste servicii în unele 
mai incluzive și nediscriminatorii. 

Calea 2   – IntervențIe comunItară 

Un proverb african spune cu înțelep-
ciune: „Este nevoie de un sat pentru a 
crește un copil”.

Copiii și tinerii trebuie să crească și 
să se bucure de sprijinul familiei și 
comunităților vitale din jurul lor. Acest 
lucru le permite să se simtă acceptați 
și încurajează participarea activă în 
comunitate și în societate. Acolo unde 
diferite servicii și resurse sunt deja 
disponibile la nivel de comunitate, 
activăm aceste resurse și le conectăm 
la rețelele de sprijin pentru copii și 
pentru familii. Acolo unde acestea 
(încă) nu există, colaborăm cu grupuri 

În Programele noastre de Îngrijire a Copiilor ne concen-
trăm pe îngrijirea acordată copiilor din familiile adoptive 
și din grupurile mici de tip familial. Atât copiii, cât și 
părinții adoptivi sunt susținuți printr-o echipă multi-
disciplinară de psihologi, profesori și asistenți sociali 
și beneficiază de supervizare în mod regulat. Ori de 
câte ori este posibil, (și dacă este în interesul copilului) 
susținem activ reintegrarea copiilor în familiile lor 
biologice. Copiii care părăsesc programele noastre de 
îngrijire primesc sprijin constant pentru a-și dezvolta în 
continuare abilitățile pentru a trăi o viață independentă. 

Până în prezent, peste 500 de copii și tineri au benefi-
ciat de aceste programe de îngrijire în fiecare an.

În Programele noastre de Intervenție Comunitară, 
combinăm munca echipelor mobile care vizitează 
și susțin familiile în propriile case cu activitățile din 
centrele comunitare. Lucrăm mai ales în comunități 
marginalizate, majoritatea în zone rurale sau în zone 
cu un număr mare de familii de romi. Aproape 10.000 
de persoane (copii, tineri, familii) beneficiază în fiecare 
an de sprijinul nostru comunitar în Austria, Bulgaria, 
Kosovo, Republica Moldova și România. 
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locale, autorități și donatori pentru a dezvolta servicii comunitare de sprijin pentru cei 
mai vulnerabili copii, tineri și familiile acestora.

Ne concentrăm pe furnizarea de informații despre serviciile disponibile și, pentru factorii 
de decizie locali, despre nevoile celor mai vulnerabili membri ai comunităților lor. Când 
există un nivel ridicat de informații și servicii disponibile, nu numai că putem ajuta mai 
mult, dar impactul este mai durabil din punct de vedere social. 

Calea 3   – educațIe șI formare profesIonală 

Lucrăm pentru a ne asigura că toți copiii și tinerii pot merge la școală în fiecare zi. 
Pentru a face acest lucru, trebuie să poată ajunge la școală, să aibă toate manualele 
și materialele educative necesare, să fie îmbrăcați și hrăniți și (cel mai important) ca 
cineva de acasă (sau din comunitatea lor) este acolo pentru a-i încuraja și a-i sprijini 
în realizarea temelor. De asemenea, colaborăm cu profesori, organizații partenere și 
factorii de decizie pentru a ne asigura că, în timp ce sunt la școală, copiii și tinerii se 
bucură de un mediu respectuos și încurajator, în care abilitățile lor sunt cultivate. 

Cu cât mai mulți copii rămân în școală, 
cu atât vedem că rezultatele îmbunătă-
țite la învățătură duc în cele din urmă 
la o bunăstare personală mai mare și 
acces la mai multe oportunități.

Copiii și tinerii din comunitățile 
marginalizate au nevoie de un sistem 
educațional sensibil la și conștient de 
nevoile lor sociale specifice. Creăm 
punți de cooperare între sistemul 
educațional și sistemul de servicii 
sociale și le oferim exemple de 
planuri personalizate de educație și 
formare profesională pentru cursanții 
care provin din familii și comunități 
defavorizate, dintre care unii au ratat 
ani de educație formală. 

Calea 4   – angajabIlItate șI întreprInderI socIale 

Tinerii care provin din familii și 
comunități marginalizate au adesea 
nevoie de sprijin suplimentar (cum 
ar fi coaching sau mentorat) pentru 
a-și dezvolta abilitățile de angajare 
și accesul la oportunități pe piața 
muncii.7

Fiind adesea în risc de exploatare 
economică, îi sprijinim pe tineri să fie 
angajați și să-și folosească abilitățile 
și calificările pentru a-și continua 
dezvoltarea profesională. Îi mentorăm 
cum să-și mențină locul de muncă și 
să acumuleze economii și bunuri.

7   Impact Study CONCORDIA Bakery, Humanita-
rian Organisation CONCORDIA, Bucharest, 2017 
http://www.concordia.org.ro/concordia/

Proiect emblematic - CONCORDIA EduCampus din 
Ploiești, România, este un exemplu inovator și unic de 
oportunități educaționale incluzive pentru copii (cu 
vârste cuprinse între 6-11 ani) și adolescenți (cu vârste 
cuprinse între 14 și 18 ani). Școala primară din campus 
oferă copiilor din cartierele din apropiere (unde multe 
familii suferă sărăcie și discriminare) un mediu de 
învățare modern, stimulant, extrem de creativ. Școala 
profesională sprijină tinerii care au crescut în sistemul 
de îngrijire. Modelul educațional combină subiectele 
teoretice cu pregătirea și calificările profesionale, în 
diferite profesii. Ambele grupuri de elevi sunt susținute 
de o echipă multidisciplinară de educatori, psihologi și 
asistenți sociali.

Proiect emblematic – Brutăria CONCORDIA din România 
este un proiect de întreprindere socială bine cunoscut 
pentru pâinea integrală și prăjiturile delicioase 
distribuite zilnic companiilor și gospodăriilor individuale. 
Dar este la fel de cunoscut ca un loc de muncă protejat, 
unde tinerii pot învăța să coacă pâine și să practice 
abilitățile sociale și psiho-emoționale generale necesare 
pentru a lucra în cadrul unei echipe și pentru a trăi 
independent. O evaluare a impactului din 20187 a arătat 
că 90% dintre tinerii care își încep pregătirea acolo au 
continuat să lucreze în alte locuri de muncă ca brutari 
sau în profesii conexe din alimentația publică. 
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Copiii și tinerii sunt 
acceptați și participă 
nediscriminatoriu la 

viața comunitară

INTERVENȚIE 
COMUNITARĂ

(incluziune socială, 
locuire, reabilitarea și 

revitalizarea comunității)

EDUCAȚIE ȘI 
FORMARE 

PROFESIONALĂ

ÎMPUTERNICIREA 
COPIILOR ȘI A

TINERILOR

Tinerii au su�ciente 
venituri și resurse
(SDG 4 și SDG 8)

O mai mare respons-
abilitate socială și 

incluziune
(SDG 10)

Există servicii 
educaționale 

complementare 
informate și receptive

Copiii și tinerii merg 
zilnic la școală

Copiii și tinerii 
frecventează sistemul 
de învățământ ținând 
cont de abilitățile și 

capacitățile lor

Abilitățile copiilor 
sunt cultivate într-un 
mediu încurajator și 

respectuos
Sprijin reciproc al 

sistemului de educație 
și servicii sociale

Profesori bine 
pregătiți cu acces la 

formare continuă, care 
lucrează cu copii și 

tineri din comunități 
marginalizate

Copiii și tinerii au 
rezultate școlare 

mai bune
Sistem 

educațional 
nediscriminatoriu

Copiii și tinerii au acces la 
mai multe rețele de suport 

și susținere
(SDG 1 și SDG 10)

Copiii și tinerii se 
bucură de sprijinul 

oferit de comunitățile 
esențiale lor

Sistemele se 
adresează în mod 

egal tuturor nevoilor 
individuale

Copiii și tinerii 
sunt agenți activi 

ai schimbării
Sisteme de sprijin 

adecvate și 
e ciente

Există servicii sociale 
complementare 

informate și receptive

ÎNGRIJIREA COPILULUI
(parenting positiv și 
bunăstare generală)

Situația socială și starea 
emoțională ale copiilor și 

tinerilor sunt îmbunătățite 
semni�cativ (SDG1, SDG 2) 

Copiii și tinerii se 
bucură de îngrijire de 
calitate într-un mediu 

familial protector

Nevoile de bază ale 
copiilor și tinerilor 

sunt asigurate

Schimbări individuale Schimbări sistemice

Monitorizare, 
evaluare, responsa-
bilitate și învățare 

(MEAL)

Cercetare și 
advocacy bazat 

pe dovezi

Copiii și tinerii au 
capacitatea să prevină 

și să răspundă la 
situațiile de criză

Copiii și tinerii au 
legături de susținere 

și de încredere
Forța de muncă bine 

pregătită este 
disponibilă și are acces 

la supervizare în 
domeniul social

Calitate crescută a 
serviciilor prin furnizori 

privați și publici

Reziliența copiilor 
și tinerilor este 

îmbunătățită
Serviciile sociale pot 

preveni inegalitățile și 
discriminarea

Servicii disponibile 
și accesibile 

furnizate de factori 
de decizie informați

ANGAJABILITATE ȘI 
ÎNTREPRINDERI 

SOCIALE

Tinerii au acces la 
servicii de informare 
și consiliere pentru 
integrarea pe piața 

muncii

Tinerii sunt bine 
pregătiți să intre pe 

piața muncii

Tinerii se implică în 
activități de învățare 

și dezvoltare continuă

Tinerii sunt integrați 
în locuri de muncă 
adecvate talentelor 

și abilităților lor 
profesionale

Angajatorii răspund 
nevoilor speciale
ale persoanelor 

vulnerabile

Tinerii mențin un loc 
de muncă satisfăcător 

și acumulează 
economii și bunuri Pe piața muncii sunt 

disponibile stimulente 
de sprijin pentru 
tinerii vulnerabili

Accesul la un loc 
de muncă protejat 

este garantat

Copiii și tinerii sunt 
conectați cu semenii 

lor și au o voce

Copiii și tinerii își 
cunosc drepturile 
și știu unde să se 
adreseze pentru 

sprijin

Implicarea crescută a 
copiilor și tinerilor în 

deciziile care le 
afectează viața

Copii și tinerii au 
încredere să se 

implice într-un dialog 
pozitiv cu familiile și 

comunitățile lor

Oportunitățile de 
incluziune sunt 

crescute

Copiii și tinerii au 
capacitatea să 

influențeze factorii 
de decizie pentru 

a-și susține și 
proteja drepturile

Sistemele sunt 
deschise pentru a 

accepta copiii și tinerii 
ca factori de decizie

Sursele și informațiile 
de încredere sunt 

disponibile pentru
copii și tineri pentru 
a dezvolta o voce și a 
se conecta cu ceilalți

CONCORDIA Proiecte Sociale
Impact Model

VIZIUNE
Copiii și tinerii au șansa de a duce o viață 
autonomă și independentă fără a fi marginalizați

CĂI DE SCHIM
BARE

INTERVENȚII
CHEIE

Termen scurt

Termen mediu

Termen lung
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Prin advocacy și parteneriate cu sectorul privat contribuim la crearea unui sistem de 
susținere pentru tineri, cu acces la locuri de muncă protejate (uneori sub forma unei 
afaceri sociale). Îi învățăm pe angajatori să înțeleagă nevoile speciale și sprijinul de 
care au nevoie tinerii care provin din comunități marginalizate și cât de importante 
sunt stimulentele care îi încurajează pe acești tineri să intre pe piața muncii. 

Calea 5   – împuternIcIrea copIIlor șI a tInerIlor 

Ne propunem să împuternicim copiii și tinerii să fie cetățeni bine informați și să devină 
agenți ai schimbării. Îi informăm despre drepturile lor și unde pot să apeleze pentru 
sprijin. Îi încurajăm să se conecteze cu colegii lor și să creeze rețele de sprijin în care să 

aibă oportunități de a se exprima și 
de a le fi ascultate opiniile. În cele din 
urmă, îi încurajăm să își folosească 
propriile rețele pentru a se implica 
alături de factorii de decizie și pentru 
a pleda pentru protejarea și respec-
tarea drepturilor lor. Surse fiabile de 
informații trebuie să fie disponibile 
tuturor copiilor și tinerilor, într-un 
limbaj pe care îl pot înțelege și prin 
surse pe care le pot accesa. De ase-
menea, este necesar ca toți factorii de 
decizie din sistem (din preajma și în 
sprijinul copiilor și tinerilor) să creeze 
oportunități pentru ca aceștia să 
poată participa. Atunci când opiniile 
copiilor și tinerilor sunt integrate în 
luarea deciziilor (fie la nivel social 
sau guvernamental) putem obține o 
mai mare responsabilitate socială și 
incluziune în societate.8 

Două activități interconectate susțin toate cele cinci intervenții cheie: 

 — Activitățile de monitorizare, evaluare, responsabilitate și învățare (MEAL) 
asigură definirea, măsurarea, evaluarea progresului, iar rezultatele 
sunt incluse în proiectarea activităților și proceselor viitoare.

 — Cercetarea și activitățile de advocacy bazate pe dovezi funcționează 
cu dovezi empirice (colectate din practică și cercetare) pentru a pleda 
pentru drepturile tuturor copiilor și tinerilor și pentru un cadru juridic 
și financiar favorabil pentru furnizorii de servicii private și publice. 

8   https://www.unicef.org/moldova/media/2971/file/Moldova%20Youth%20SCORE%20index 
%20secondary%20analysis.pdf

Munca noastră privind împuternicirea copiilor și a 
tinerilor este adesea susținută de parteneriate cu 
donatori instituționali, cum ar fi Comisia Europeană în 
România și Bulgaria sau Agenția Austriacă de Dezvoltare 
în Moldova. Un studiu al UNICEF din Moldova realizat în 
2019 a arătat că mai mulți tineri au încredere că ar putea 
avea un viitor mai bun în străinătate decât dacă rămân 
și lucrează în Moldova. Pentru tinerii care părăsesc 
sistemul de îngrijire, să aibă un loc sigur în care să 
locuiască, să găsească un loc de muncă decent și să 
mențină relații pozitive pare a fi mai dificil decât pentru 
semneii lor care cresc alături de familiile lor. Am susținut 
înființarea unei Rețele a Tinerilor care Părăsesc Sistemul 
de Îngrijire din Moldova, unde aceștia se pot întâlni, 
face schimb de experiență și pleda pentru un sprijin mai 
adecvat pentru a trăi o viață auto-determinată.
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3.3. Un mediu favorabil 
Pentru cele cinci căi de schimbare de mai sus, un mediu favorabil este vital pentru ca 
succesul să poată fi accelerat și să rămână sustenabil pe termen lung.

Acestea sunt cele patru ipoteze care determină succesul Modelului nostru de Impact: 

1. Normele sociale și valorile comunității sunt incluzive și permit dezvoltarea și partici-
parea copiilor și tinerilor – CONCORDIA lucrează pentru a se asigura că membrii comuni-
tății au cunoștințele necesare despre copiii și tinerii care sunt expuși riscului de discri-
minare și dezvoltă un interes reciproc pentru a-i sprijini în dezvoltarea lor. Revitalizarea 
comunității și activitățile inter-generaționale sunt nucleul sprijinului nostru comunitar. 

2. Implicarea și colaborarea cu stakeholderii CONCORDIA reunește instituții sociale, 
educaționale și economice. Pledăm pentru o abordare multidisciplinară și multisecto-
rială a provocărilor complexe cu care se confruntă copiii și tinerii atunci când doresc să 
ducă o viață auto-determinată. Construim parteneriate cu autoritățile locale, ONG-uri și 
sectorul privat, iar acest lucru ne mărește impactul. 

3. Cadrul legislativ și resursele financiare și nefinanciare necesare sunt disponibile 
pentru a permite respectarea drepturilor copiilor și tinerilor – Deși legislația privind 
îngrijirea copiilor din țările din estul Europei în care lucrăm este în general destul de 
progresivă, transpunerea ei în practica este în continuare o provocare. CONCORDIA 
identifică lacunele din procesul de implementare a măsurilor legale și îi sprijină pe cei 
obligați prin lege să dezvolte politici sociale, educaționale și de sănătate cu know-how, 
consolidare a capacităților și practici promițătoare și modele de intervenție socială 
de impact. Promovăm soluții bine încercate și testate, cum ar fi modele adaptate de 
formare profesională pentru tinerii care au pierdut mulți ani de educație de bază, edu-
cație restaurativă care sprijină copiii cu acces limitat la educație de calitate sau modele 
orientate spre practică de formare profesională pentru asistenții sociali din sectorul 
public și cel privat.  

4. Copiii și tinerii își doresc să ducă o viață autonomă și indepdentă – A trăi în discrimi-
nare poate duce la pierderea speranței și a viziunii pentru un viitor mai bun. CONCORDIA 
lucrează direct cu copiii și tinerii, precum și cu părinții, profesorii și factorii de decizie în 
general pentru a sprijini, încuraja și motiva copiii și tinerii să își construiască o viziune 
despre ceea ce ar putea fi o viață auto-determinată ȘI să participe activ la realizarea 
acestui lucru, continuând-și educația și formarea profesională. De asemenea, îi sprijinim 
să pledeze pentru drepturile lor legale. 
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4. ANGAJAMENTUL NOSTRU 
ȘI APEL LA ACȚIUNE 

Modelul de Impact se aplică în mod egal modului în care se produc schimbări în progra-
mele CONCORDIA și este un model de parcurs pentru a rămâne puternici și implicați în 
dezvoltarea serviciilor sociale în Austria, Bulgaria, Kosovo, Republica Moldova și România. 

Acestea sunt angajamentele noastre: 

1. Întrucât noile tehnologii vor deschide noi căi de implicare în sectorul serviciilor 
sociale și al educației, apelăm la parteneri și la factorii de decizie care pot inova pro-
grame care pot ajuta copiii și tinerii marginalizați să lucreze cu noi.

2. Când marginalizarea și discriminarea devin mai subtile și mai dificil de observat, 
vom rămâne aproape de cei mai ascunși intervenției și care au nevoie de sprijin. Este 
imperativ ca factorii de decizie și partenerii să abordeze cauzele profunde ale sărăciei și 
să dezvolte intervenții multisectoriale pentru a asigura îndeplinirea aspirațiilor copiilor 
și tinerilor.

3. Campanii și mișcări naționale și globale de succes recente au reactivat încrederea 
în puterea angajamentului civic. Intenția noastră strategică este să acordăm prioritate 
abilitării copiilor și tinerilor și să îi sprijinim în a deveni agenți mai puternici ai schim-
bării. Îi chemăm pe toți factorii de decizie, furnizorii de servicii și factorii de influență 
politică să se îi implice, să le asculte și să ia în considerare opiniile în toate deciziile care 
le afectează viața. 

4. Întrucât societatea solicită organizații și instituții din ce în ce mai agile, vom investi 
în dezvoltarea organizațiilor noastre, a personalului nostru performant, a voluntarilor și 
a partenerilor, pentru a ne dezvolta resursele, astfel încât să rămânem un actor dinamic 
și agil în cadrul sistemului și al părților interesate ale acestuia. 
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ANEXĂ – GLOSAR DE TERMENI
Următoarele definiții exprimă înțelegerea noastră asupra termenilor cheie pe care îi 
folosim în acest document.

Termenul și conceptul de vulnerabilitate în ceea ce privește copiii și tinerii implică faptul 
că aceștia sunt mai expuși la rezultate slabe, riscuri sau pericole în comparație cu colegii 
lor. Vulnerabilitatea este o stare relativă care poate varia de la reziliență la neputință 
totală și este centrată în jurul celor trei aspecte fundamentale ale dependenței:

1. Resurse materiale - resurse financiare, hrană, îmbrăcăminte, adăpost, îngrijire a 
sănătății și educație

2. Sprijin emoțional - grijă, dragoste, spațiu pentru suferință și control al emoțiilor

3. Realități sociale - absența unui grup de susținere format din semeni sau a unor 
modele de urmat sau a îndrumărilor pentru a se descura în situații și riscuri dificile din 
mediul imediat9

Copiii și tinerii aflați în cele mai vulnerabile condiții sunt cei a căror calitate a vieții și 
perspectivele unei vieți auto-determinate împlinite sunt în mod semnificativ expuse 
riscului de sărăcie extremă, discriminare etnică, lipsa oportunităților esențiale de dez-
voltare personală și profesională, expunerea la abuz și lipsa familiilor și a comunităților 
de susținere. Credem că vulnerabilitatea și marginalizarea sunt condiții temporare, iar 
resursele și oportunitățile pot fi puse la dispoziție pentru soluționarea problemelor.

Comunitățile sunt înțelese ca nivel local și un grup social de orice dimensiune ai cărui 
membri locuiesc într-un grup specific de oameni, organizații și instituții care împărtă-
șesc o locație, un guvern și au adesea un patrimoniu cultural și istoric comun.

Împuternicirea copiilor și a tinerilor este capacitatea și puterea copiilor și tinerilor de a 
acționa în direcția unei mai mari incluziuni și responsabilități sociale și, ca atare, de a 
deveni agenți ai schimbării. Împuternicirea / Empowerment-ul se întâmplă atunci când 
familia și comunitatea mai largă îi sprijină să crească, concentrându-se pe capacitățile și 
punctele lor forte.

Competențele pentru angajare sunt înțelese ca fiind acele abilități care îi ajută pe tineri 
să caute, să obțină și să mențină un loc de muncă. Aceastea includ capacitatea de a-și 
descrie propriile abilități și interese, de a stabili obiective de carieră, de a scrie un CV și 
de a contacta angajatorii, de a căuta locuri de muncă adecvate pe piața muncii și de a 
menține aceste locuri de muncă pentru o perioadă mai lungă de timp. 

Familiile care se confruntă cu dificultăți de îngrijire a copiilor lor și cu risc de colaps se 
referă la familiile care, din orice motiv, pot avea dificultăți în a-și îngrijii copiii în sigu-
ranță. Șomaj, sărăcie, dependență, violență și probleme de sănătate mintală, prezența 
unui copil cu dizabilitățile constituie factori de risc majori asociați cu abuzul și neglijarea 
copiilor10. Unele dintre aceste familii sunt expuse riscului de separare și ar putea avea 
adesea nevoie de sprijin special, timpuriu. 

Abilitățile de viață sunt un set de abilități psiho-sociale pentru un comportament adap-
tativ și pozitiv care le permite indivizilor să facă față eficient cerințelor și provocărilor din 
viața de zi cu zi. Acestea sunt grupate în trei categorii largi de competențe: 

(a) abilități cognitive pentru analiza și prelucrarea informațiilor
(b) abilități personale pentru dezvoltarea auto-agenției și autocontrolului
(c) și abilități interpersonale pentru comunicarea și interacțiunea eficientă cu ceilalți.

9    Changing the Odds for Vulnerable Children: Building Opportunities and Resilience, OECD, 2019 -  
https://doi.org/10.1787/a2e8796c-en (accesat în Ianuarie 2021)
10    Childhood Foundation, 2021 – web - https://childhood.org/this-is-childhood/children-that-childho-
od-wants-to-reach/families-at-risk/ (accesat în Ianuarie 2021)



PROMISIUNEA NOASTRĂ PENTRU VIITOR:  
O VIAȚĂ AUTONOMĂ ȘI INDEPENDENTĂ PENTRU FIECARE COPIL ȘI TÂNĂR16

Parenting-ul pozitiv se referă la atitudinea de afecțiune, empatie și respect 
față de copil, împreună cu abilitățile concrete de atenție, sprijin și încura-
jare pe care părinții (înțeleși aici ca toți cei care au și își asumă rolurile de 
părinți, inclusiv tutorii și asistenții maternali) pot arăta. Parenting-ul pozitiv 
are un impact demonstrat asupra calității sporite a vieții copiilor. Le crește 
rezistența, sunt reduse riscurile de abuz și comportament violent, le îmbună-
tățește stabilitatea emoțională generală, realizările educaționale și aparte-
nența socială. CONCORDIA promovează intervenția timpurie și prevenirea 
separării familiei la baza intervențiilor sale pozitive de creștere a copilului.

Reziliența este capacitatea copiilor, tinerilor, familiilor, comunităților și 
sistemelor de a anticipa, preveni, rezista, gestiona și depăși stresurile și 
șocurile în moduri care promovează drepturile fiecărui copil, acordând 
totuși o atenție specială celor mai vulnerabili și defavorizați copii. Credem 
că reziliența tuturor poate fi consolidată, în timp ce factorii de risc pentru 
vulnerabilitate și marginalizare pot fi reduși în mediul înconjurător.

O viață autonomă și independentă are loc atunci când cineva se poate 
susține prin efort independent. Mai precis, autodeterminarea înseamnă 
că o ființă umană, o familie, chiar și o comunitate, pot face lucrurile să se 
întâmple pentru ei înșiși fără să fie dependenți de ceilalți. Aceasta implică 
recunoașterea de sine, un set de abilități și o apreciere a obiectivelor care 
pot fi atinse prin eforturi individuale sau colective. CONCORDIA promovează 
o viață auto-susținută care se poate întâmpla atunci când evoluțiile sociale, 
economice sunt susținute de un mediu sănătos.

Afaceri sociale sau antreprenoriat social sunt în general înțelese ca o iniția-
tivă antreprenorială creată pentru a susține o cauză socială. Succesul său se 
bazează pe modul în care îmbunătățește societatea și mediul și dacă reduce 
inegalitățile, generând în același timp un profit pentru investitori. La nivelul 
său de bază, asta înseamnă a face afaceri pentru o cauză socială. Afacerile 
sociale sunt văzute ca o cale eficientă pentru a obține un impact legat de 
misiune prin mentorat și medii de lucru protejate, sprijinind integrarea 
socio-profesională a tinerilor care provin din medii defavorizate. Venitul 
generat este reinvestit în programe de formare și sprijin pentru tineri.

Forța de muncă din domeniul social include o varietate de lucrători profe-
sioniști și para-profesioniști guvernamentali și neguvernamentali plătiți 
și voluntari care deservesc sistemul de servicii sociale. Se concentrează 
pe programe preventive, receptive, care sprijină familiile și copiii din 
comunități prin atenuarea sărăciei, reducerea discriminării și facilitarea 
accesului la servicii, promovarea justiției sociale și prevenirea și răspunsul 
la violență, abuz, exploatare, neglijare și separare a familiei (Global Social 
Service Workforce Alliance - GSWA). La CONCORDIA recunoaștem rolul cheie 
al forței de muncă din domeniul social în asigurarea și promovarea justiției 
sociale, echității și participării și investim în dezvoltarea sa constantă.

Bunăstarea este în general înțeleasă drept calitate a vieții. Abordăm bunăs-
tarea din diverse perspective: poate fi atât obiectivă (cum ar fi accesul la 
servicii sociale, educaționale și de sănătate), cât și subiectivă (cum ar fi feri-
cirea și percepțiile despre satisfacția cu viața). Conceptul cuprinde bunăs-
tarea fizică, emoțională și socială și este legat de viața actuală a copiilor și 
tinerilor, dar ia în considerare și viitorul lor. Deși recunoaștem că nu există 
diferențe fundamentale între bunăstarea copiilor și a adulților, considerăm 
că bunăstarea copiilor și a tinerilor este baza pe care restul vieții lor va înflori 
și necesită oportunități mai concentrate pentru învățare și dezvoltare.



17Prezentarea Modelului de Impact CONCORDIA Proiecte Sociale



PROMISIUNEA NOASTRĂ PENTRU VIITOR:  
O VIAȚĂ AUTONOMĂ ȘI INDEPENDENTĂ PENTRU FIECARE COPIL ȘI TÂNĂR18

NOTE:



CONCORDIA SOZIALPROJEKTE
Gemeinnützige Privatstiftung
Hochstettergasse 6
1020 Wien
T +43 1 212 81 49
www.concordia.or.at

LOCAȚII

CONCORDIA AUSTRIA
Hochstettergasse 6
1020 Wien
office@concordia.or.at
www.concordia.or.at

CONCORDIA BULGARIA
Ul. Pavlina Unufrieva N. 4
1510 Sofia
bulgaria@concordia.bg
www.concordia.bg

CONCORDIA GERMANY
Hohnerstraße 25
70469 Stuttgart
stiftung@concordia-sozialprojekte.de
www.concordia-sozialprojekte.de

CONCORDIA KOSOVO
Rr Lahuta e Malesise p.n.,
20000 Prizren
office@concordia-kosovo.org
www.concordia-kosovo.org

CONCORDIA MOLDOVA
Str. A. Corobceanu 13/1
2004 Chișinău
moldova@concordia.md
www.concordia.md

CONCORDIA ROMÂNIA
Dr. Regimentului 20D
013887 București
romania@concordia.org.ro
www.concordia.org.ro

CONCORDIA SWITZERLAND
Industriestraße 49
6302 Zug
office@concordia-sozialprojekte.ch
www.concordia-sozialprojekte.ch

TIPAR:
Editor: CONCORDIA Sozialprojekte Gemeinnützige Privatstiftung
Hochstettergasse 6, 1020 Wien; T +43 1 212 81 49; Fax +43 1 212 81 49-23
office@concordia.or.at; www.concordia.or.at

Responsabil conținut: Bernhard Drumel;  
Text: Raluca Verweijen-Slamnescu, Lisa Ringhofer; Editing: Melissa Baird;  
Grafică: Cătălin Danțiș; Fotografii: Benjamin Kaufmann, Samir Karahoda;



PROMISIUNEA NOASTRĂ PENTRU VIITOR:  
O VIAȚĂ AUTONOMĂ ȘI INDEPENDENTĂ PENTRU FIECARE COPIL ȘI TÂNĂR20

www.concordia.or.at


