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CONCORDIA este o organizație independentă, neguvernamentală și non-profit, cu un istoric de       

26 de ani în România, care are ca misiune susținerea şi (re)integrarea socială, familială, școlară și 

profesională a copiilor, tinerilor și familiilor aflate în dificultate și orientarea lor spre o viață 

independentă și autonomă. 

CONCORDIA ajută rapid și direct la faţa locului.

Noi mergem acolo unde nevoia este mai mare. 

CONCORDIA oferă copiilor o copilărie bună și fericită.

Ne bazăm pe legături stabile şi consolidăm familiile. 

CONCORDIA însoțește copiii și tinerii spre o viață autonomă.

Noi creăm oportunități prin educație şcolară și învățarea unei meserii. 

CONCORDIA se bazează pe drepturile internaţionale ale copilului şi ale omului.

Colaborăm pentru o societate deschisă şi solidară.

MISIUNEA NOASTRĂ



PREFAȚĂ

Stimate Domnule, Stimată Doamnă,

Dragi prieteni!

„A durat ceva timp până m-am apropiat de copii, 

până le-am câștigat încrederea[…]. Ei au crescut 

într-un mediu care până atunci părea de 

neimaginat pentru mine. Experiențele trăite alături 

de ei m-au făcut să văd […] unele lucruri în mod 

diferit, m-au cutremurat. Câțiva tineri […] au murit 

deja. Ei merită să nu fie uitați“.* 

Aceste rânduri spun atât de mult despre ceea ce 

înseamnă CONCORDIA pentru noi. Succesul, la fel 

ca și eșecul, sunt realități în munca socială, 

întrucât acestea sunt necesare până când este 

găsită soluția sustenabilă care ajută persoana. 

Schimbând povești și destine pentru cei în nevoie, 

noi, ca organizație, continuăm să mergem înainte 

fără oprire. 

În calitate de membri ai consiliului de conducere 

CONCORDIA Proiecte Sociale, este important 

pentru noi să revizuim continuu ofertele și 

serviciile noastre sociale și să vedem dacă acestea 

sunt ancorate în misiunea noastră și realitatea 

actuală: „copilul este în centrul a tot ceea ce 

facem“.

Cu recunoștință pentru sprijinul și încrederea 

dumneavoastră,
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Dragi prieteni,

În anul 2017, am continuat să sprijinim copiii și 

tinerii aflați în nevoie, familiile afectate de sărăcie 

din Ploiești și București, astfel încât să își țină 

copiii alături și să le poată asigura îngrijirea 

necesară. Am susținut și am dezvoltat activitățile 

celor două centre de zi, pentru ca toți copiii care 

ne trec pragul să aibă acces la educație, consiliere 

și activități care să le dezvolte abilitățile necesare 

pentru creșterea șanselor de a reuși. Alți 169 de 

copii aflați în grija noastră în structuri rezidențiale 

au primit îngrijire și educație, iar rezultatele de la 

finalul anului școlar ne-au bucurat. 
Educația profesională este un obiectiv prioritar și 

asumat, care produce atât valoare economică, cât 

mai ales impact social pentru tinerii în nevoie, dar 

și pentru generația din care ei fac parte. Plecând 

de la această viziune, CONCORDIA a deschis 

Școala de Meserii în 2010 și, de atunci și până în 

prezent, am avut peste 600 de absolvenți, cu o 

rată de angajabilitate de 90% și o rată de retenție 

de 75%. 
Prin CONCORDIA Academia, furnizor autorizat de 

formare profesională în servicii sociale, am 

contribuit la îmbunătățirea calității acestora în 

România. 
Un alt efort semnificativ a fost să dezvoltăm 

structurile noastre de business social.
Sperăm să reușim să vă transmitem nevoia și 

importanța susținerii unor astfel de intervenții și 

vă invităm să ne fiți alături! Contăm pe ajutorul 

dumneavoastră!

Elena Matache
Director Executiv Programe și Proiecte CONCORDIA România  

Diana Certan
Director Executiv Comunicare și Fundraising CONCORDIA România  

         Ulla Konrad 
Președinte Executiv CONCORDIA Internațional

* Părintele Markus Inama SJ, Giving Hope a Home, Editura Styria Verlag, Viena, 2017

                        Pater Markus Inama SJ   
Membru CONCORDIA Internațional  

Hans Peter Haselsteiner 
Președinte CONCORDIA Internațional   
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„Doamnelor şi Domnilor,

Aceste rânduri sunt o ocazie de a trece în revistă împlinirile acestei familii de oameni inimoşi, care 

şi-au pus timpul, atenţia şi resursele în sprijinul copiilor noştri.

România, în urma exodului braţelor de muncă, duce lipsă de forțe onorificate în domeniile practice 

ale vieţii. Ce rost au mii de absolvenţi de facultate dacă nu îşi găsesc un loc de muncă?! 

CONCORDIA, prin abilitățile pe care le oferă absolvenţilor Școlii de Meserii, previne şomajul şi îi 

ajută să îşi construiască o viaţă pe forţe proprii, fiind, de asemenea, un sprijin pentru angajatorii 

locali, care pot avea încredere în pregătirea absolvenţilor CONCORDIA.

Este o onoare și o mândrie să fiu, în continuare, aproape de CONCORDIA, în primul rând datorită 

viziunii sale integrate şi incluzive, care ţine seama de toate aspectele vieţii copiilor şi tinerilor 

aflaţi în grija sa: de la protecţie, la sănătate, găzduire, formarea de prietenii, educaţie, formare 

profesională şi integrare pe piaţa muncii.

Pentru aceste motive, vă invit să sprijinim în continuare, cu toţii, proiectele CONCORDIA, acum și în 

viitor, pentru că ei, copiii din CONCORDIA, au nevoie de dumneavoastră!“ - Alteța Sa Regală 

Principesa Maria a României, cu ocazia Concertului Caritabil „Pentru ca poveștile triste să aibă un 

final fericit!“, organizat de CONCORDIA la Teatrul Odeon din București, în septembrie 2017. 

Pe 24 septembrie 2015, Organizația Umanitară CONCORDIA a primit Înaltul Patronaj al Alteței 

Sale Regale Principesa Maria a României. 

ÎNALTUL PATRONAJ AL ALTEȚEI SALE REGALE PRINCIPESA MARIA A ROMÂNIEI



CONCORDIA LA NIVEL INTERNAȚIONAL

CONCORDIA Proiecte Sociale este o organizație non-profit internațională cu sediul în Viena, 

furnizor de servicii sociale în România, Bulgaria, Republica Moldova și Austria și cu birouri 

operaționale în Vien hișinău și Sofia.a, Stuttgart, București, C

Ca organizație umanitară independentă, activă la nivel internațional, misiunea noastră de bază 

este să sprijinim copiii, tinerii și familiile aflate în dificultate, într-un mod direct, rapid și durabil. 

5

26 DE ANI DE ACTIVITATE ÎN ROMÂNIA

CONCORDIA este o organizație independentă, neguvernamentală și non-profit, cu un istoric de 

26 de ani în România, care are ca misiune susținerea şi (re)integrarea socială, familială, școlară 

și profesională a copiilor, tinerilor și familiilor aflate în dificultate și orientarea lor spre o viață 

independentă și autonomă. 

Principalele servicii ale CONCORDIA asigură îndeplinirea misiunii sale: îngrijire și educație 

pentru copii și tineri în case de tip familial, educație vocațională și formare profesională, 

consiliere și orientare profesională, locuințe protejate, ateliere pentru deprinderea abilităților de 

viață independentă, adăpost de noapte, centru de zi pentru copii și servicii în comunitate. 

Proiectele noastre se derulează în București și Județul Prahova, Ploiești și Ariceștii Rahtivani, și 

se adresează unui număr de peste 2.000 de persoane anual. 

Pe baza experienței acumulate în cei 26 de ani de muncă nemijlocită pentru persoanele 

vulnerabile, CONCORDIA a devenit și furnizor de programe de formare, dezvoltând produse 

orientate către creșterea calității intervențiilor sociale.



HARTA PROGRAMELOR

Programe de îngrijire alternativă a copilului

Îngrijire de tip rezidențial pentru

copii cu vârsta între 0 și 18 ani

FERMA PENTRU COPII,                 

CONCORDIA Orașul Copiilor (COC), 

Casa AUSTRIA, Casa EVA,                 

Casa ABRAHAM 

Centre de plasament de 

îngrijire de tip familial pentru 

copii cu vârsta între 0 și 18 ani

Casa DAVID, Casa URSULA,              

Casa JULIETA

Aranjamente de trai independent 

supravegheat pentru tineri cu 

vârste între 18 și 35 ani 

Casa IUDA, Casa SFÂNTUL PAUL

Programe de îngrijire pentru adulți 

Trai supravegheat permanent 

pentru adulți cu dizabilități

Casa HANNES

Adăposturi de noapte și urgență pentru 

adulți aflați în circumstanțe dificile

Adăpostul de Noapte 
Centrul Social SFÂNTUL LAZĂR

Programe de intervenție bazată pe comunitate 

Asistență socială mobilă

Lucrul în comunitate în Ploiești

Servicii de îngrijire a copiilor pe timp de zi și 

activități de timp liber pentru copii și tineri

Centrele de Zi pentru Copii 
Casa CRISTINA și Casa ALEXANDRA

Sprijin de urgență pentru 

adulții în nevoie 

Adăpostul de Noapte 
Centrul Social SFÂNTUL LAZĂR

Job Coaching 

București / Ploiești

Programe educaționale 

Grădiniță

Grădinița Mimiu (Ploiești)

Sprijin după școală

Centrele de Zi pentru Copii
Casa CRISTINA și Casa ALEXANDRA

Educație vocațională 

Școala de Meserii CONCORDIA 18+
Școala de Meserii CONCORDIA 14+

Formare academică și profesională 

pentru practicieni

CONCORDIA Academia

Dezvoltarea abilităților 

prin munca voluntară 

Voluntari din România și 
din străinătate

Programe de business social

Întreprinderi sociale

Brutăria CONCORDIA, CONCORDIA Agricultură,        
Hostelul „Bread & Breakfast“ și Cafeneaua „Brutăria cu povești“
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PROGRAME ALTERNATIVE DE ÎNGRIJIRE 

A COPIILOR

CONCORDIA a început oficial procesul de dezinsti-

tuționalizare la FERMA PENTRU COPII din Ariceștii 

Rahtivani, în martie 2017; un proces curajos care 

are în centrul său bunăstarea emoțională a copiilor. 

Procesul de dezinstituționalizare a început printr-o 

evaluare complexă a copilului și a familiei, de către 

o echipă multidisciplinară, pe baza căreia s-a 

stabilit un plan de intervenție personalizat. Din cei 

70 de copii găzduiți inițial la FERMA PENTRU COPII, 

la finalul anului doar 38 de copii mai locuiau aici, 

12 au fost reintegrați în familie, 14 au fost transfe-

rați în alte case de tip familial ale organizației deja 

existente (de mici dimensiuni, locate în mijlocul 

comunității) și șase copii s-au mutat în Casa 

URSULA, deschisă în 2017. Avem încredere că 

suntem pe drumul cel bun, existând deja efecte 

îmbucurătoare în dezvoltarea copiilor. S-a remarcat 

o îmbunătățire în cazul celor cu probleme compor- 

tamentale și a situației școlare.

În 2018, 10 copii se vor muta în Casa CAROLINE, iar 

alți opt copii în Casa ELISABETH, două case de tip 

familial din sat. 

Estimăm faptul că procesul de dezinstuționalizare 

va fi finalizat la sfârșitul anului 2018. Pe toată 

această perioadă, personalul beneficiază de servicii 

de supervizare pentru asigurarea calității acestui 

proces de schimbare organizațională. 

Complementar, echipa noastră mobilă a oferit 

asistență pentru 258 de adulți, direct în comunitate: 

informații medicale, sprijin pentru accesarea 

serviciilor locale, sprijin pentru înscrierea copiilor la 

grădiniță și la școală, sprijin pentru educația copiilor 

și intervenție timpurie privind sprijinul copiilor și al 

familiilor, acces la cursuri de formare profesională. 

CE AM FĂCUT?

RETROSPECTIVĂ 2017

Adăpostul de Noapte Centrul Social SFÂNTUL LAZĂR 

din București oferă sprijin și asistență socială 

calificată pentru persoanele fără adăpost, în 

vederea incluziunii lor sociale, prin accesul la 

îngrijire medicală, obținerea actelor de identitate, 

înscrierea la un curs de formare profesională, 

obținerea unui loc de muncă și a unei locuințe, 

asigurarea unei vieți independente.

Datorită creșterii numărului de persoane fără 

adăpost din ultimii ani, în special din cauza 

problemelor familiale și a șomajului, a 

dependenței de droguri și a bolilor psihice, 

probleme preponderent interdependente, am 

dezvoltat noi servicii sociale care să vină în 

sprijinul acestora. Obiectivul general este de a 

asigura supraviețuirea persoanelor vulnerabile, de 

a crea un plan de intervenție individual și de a oferi 

sprijin pentru o viață autonomă pentru persoanele 

care pot realiza acest lucru. 

Deoarece problemele medicale cauzate de 

dependență au crescut, în 2017 am dezvoltat un 

parteneriat cu Clinica Aliat, prin care 48 de adulți 

au participat la grupurile de consiliere. 

PROGRAME DE ÎNGRIJIRE PENTRU ADULȚI

Casa CRISTINA și Casa ALEXANDRA sunt două centre 

pentru copii și familii, aflate în apropierea 

cartierului Mimiu, un cartier sărac, de la marginea 

orașului Ploiești. Proiectele se adreseasă în 

principal familiilor care trăiesc în sărăcie extremă, 

cu nivel scăzut de educație, cu venituri reduse sau 

fără venituri, cu risc de separare familială sau/și de 

abandon școlar. Copiii sunt adesea afectați de 

excluderea socială, discriminare și au acces limitat 

la sistemul educațional. 

În anul 2017, fiecare centru a primit câte 36 de 

copii pentru activități post-școlare, având program 

inclusiv în timpul vacanțelor. 

INTERVENȚIA ÎN COMUNITATE 

27 de elevi, din cei 32 admiși la Școala de Meserii 

CONCORDIA, au absolvit în iunie 2017, 95% dintre 

aceștia găsind un loc de muncă în domeniu, iar 8 

absolvenți au făcut primul lor pas ca angajați în 

cadrul întreprinderilor sociale dezvoltate de  

CONCORDIA. Pentru anul școlar 2017/2018 au fost 

admiși 47 de elevi, cu aproximativ 25% mai mulți 

față de anul precedent. În cadrul claselor pentru 

brutari și bucătari, formate în sistem dual în 

parteneriat cu Colegiul Economic „Virgil Madgearu“ 

din Ploiești, au fost înscriși 28 de elevi cu vârsta de 

peste 14 ani, care locuiesc în casele de tip familial 

ale CONCORDIA. O echipă comună realizează un 

plan de intervenție pentru fiecare elev în parte, 

fiind unul dintre puținele programe de formare 

profesională de succes în România.

PROGRAMELE DE FORMARE PROFESIONALĂ
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Desen realizat de Georgiana, 8 ani



Brutăria CONCORDIA

În anul 2017, patru tineri absolvenți ai Școlii de 
Meserii CONCORDIA (cursurile pentru brutar) au 
fost angajați în cadrul Brutăriei CONCORDIA și alți 
27 de tineri au participat la orele de practică care 
au avut loc aici. 

Brutăria CONCORDIA a devenit furnizor pentru IKEA 
România, Biscuiții Smiley putând fi cumpărați din 
restaurantul magazinului din București. 

Produsele noastre pot fi cumpărate de la Cafeneaua 
„Brutăria cu povești“ și de la punctul de vânzare 
găzduit de Unicredit Bank la sediul său din capitală. 
Vânzările vor rămâne mereu o provocare, fiecare 
partener având un aport major în activitatea 
noastră. Portofoliul nostru de clienți a crescut cu un 
procent de 55% față de anul precedent. 

În 2017, activitatea brutăriei a fost susținută și 
printr-un grant în valoare de 13.500 de euro, oferit 
de Alstom România prin NESsT România, cu ajutorul 
căruia au fost achiziționate o mașină pentru 
livrarea produselor și o mașină de ambalare. „Prin 
tehnologizarea care a avut loc în cadrul Brutăriei 
CONCORDIA am reușit să creștem productivitatea 
prin reducerea operațiunilor și costurilor de 
ambalare a produselor noastre. Mulțumim 
partenerilor și clienților pentru încredere și 
consecvența comenzilor!“, spune Alice Stavride, 
Director CONCORDIA Development.

PROGRAME DE 

ECONOMIE SOCIALĂ
În anul 2017, au fost inaugurate Hostelul Bread „

and Breakfast  și Cafeneaua Brutăria cu povești . “ „ “

Situate la 10 minute de centrul vechi al capitalei, 

hostelul și cafeneaua creează opt locuri de muncă 

și 10 locuri de practică. 

HOSTELUL „BREAD AND BREAKFAST“ ȘI      

CAFENEAUA „BRUTĂRIA CU POVEȘTI“

În 2017, cinci tineri care au absolvit cursul pentru 

lucrător în cultura plantelor în cadrul școlii noastre, 

au fost angajați la CONCORDIA Agricultură, iar șase 

elevi și-au desfășurat cursurile de practică aici. 

20 de tipuri de produse legumicole au făcut parte din 

oferta noastră și au fost livrate către clienții noștri. 

CONCORDIA Academia a inițiat și a parcurs toate 

demersurile de introducere în Codul Ocupațiilor din 

România a ocupațiilor de „manager în servicii 

sociale“ și „supervizor în servicii sociale“. În 2017, 

Academia a coordonat dezvoltarea standardelor 

ocupaționale în parteneriat cu Federația 

Organizațiilor Neguvernamentale pentru Protecția 

Copilului (FONPC). Au fost dezvoltate programe de 

formare de foarte bună calitate pentru 

profesioniștii din domeniul privat și public din 

România și Bulgaria, împreună cu partenerii 

naționali și internaționali: 
 programul pentru practicieni în servicii sociale, 

dezvoltat în parteneriat cu Universitatea de 

Științe Aplicate Vorarlberg și finanțat de Land 

Vorarlberg
 programul de formare în management social, 

dezvoltat în parteneriat cu Kardinal König Haus 

și finanțat prin Programul Erasmus+ al Uniunii 

Europene
 programul demo de formare în supervizare, ca 

parte a Proiectului „Reforma Calității în  

Serviciile Sociale din România“, implementat în 

parteneriat cu FONPC și finanțat de UNICEF. 
În plus, CONCORDIA Academia a devenit parte a 

rețelei EURODIR, o rețea transnațională pentru 

furnizorii de formare în management social.

  

CONCORDIA Agricultură 

CONCORDIA Academia
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„Dumnezeu le așează pe toate, este un arbitru. Fiecare experiență din viață 

îți este de folos! Am ajuns în CONCORDIA în 2009, prin DGASPC. Casa EVA a 

rămas prima mea dragoste, pe care nu o voi uita niciodată. Aici am crescut 

și am început cartea vieții, numită CONCORDIA. Am întâlnit oameni care 

m-au ajutat foarte mult. Am aflat cât de important este să fii un om educat. 

Cartea mi-a devenit prietenă, un refugiu de unde îmi iau energia, iar 

facultatea m-a ajutat să mă descopăr mai întâi, de unde și startul către o 

altă călătorie. Acum, când spun CONCORDIA, spun șansă. CONCORDIA 

este ca un curcubeu care apare mereu după ploaie și furtună.“ - Ioana, 26 

ani, Supraveghetor de noapte la Casa AUSTRIA din 2017, absolvent 

Universitatea de Petrol și Gaze, Facultatea de Litere și Stiințe, 

Specializarea Pedagogie, fost beneficiar al programelor Organizației 

Umanitare CONCORDIA.

CONCERTUL CARITABIL  „PENTRU CA POVEȘTILE TRISTE SĂ AIBĂ UN FINAL FERICIT!“

Pe 28 septembrie, Organizația Umanitară CONCORDIA a organizat principalul eveniment de strângere de 
fonduri al anului, Concertul Caritabil „Pentru ca poveștile triste să aibă un final fericit!“, la Teatrul ODEON din 
București. Evenimentul a ajuns deja la a treia ediție, iar toate fondurile au fost destinate extinderii 
proiectelor organizației.  

Oaspeți de seamă, Alteța Sa Regală Principesa Maria a României, Excelența Sa Domnul Gerhard Reiweger, 
Ambasadorul Austriei la București, și 300 de invitați din România, Austria și Germania au fost spectatorii 
unui concert excepțional susținut de violonistul Alexandru Tomescu, alături de violoncelistul Ștefan Cazacu.

Artista Paula Seling, violoncelistul Adrian Naidin și Corul SUPERAR, format dintr-un un grup de copii susținuți 
de CONCORDIA și copii din corul Centrului Social - Cultural Sfinții Martiri Brâncoveni Prahova, au adus emoție 
evenimentului. 

Gazda serii a fost și de această dată jurnalista Irina Păcurariu.
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EVENIMENTE



Evenimentul din 6 aprilie 2017 a fost organizat cu 

scopul de a arăta prietenilor și colaboratorilor noștri 

reuşitele elevilor de peste an. 

180 de invitați, reprezentanți ai instituțiilor publice și 

private, parteneri ai școlii și mass media, au avut 

ocazia să viziteze atelierele și campusul în care tinerii 

locuiesc. Alături de coordonatori, elevii au pregătit 

activităţi interactive specifice fiecărui atelier, la care 

oaspeții au fost invitați să participe.

Ziua Porților Deschise la 

Școala de Meserii CONCORDIA

Primirea caldă și suprizele pregătite de către Alteța 
Sa Regală Principesa Maria a României i-au bucurat 
pe copiii de la Casa CRISTINA care, pe 2 martie, au 
mers la Palatul Elisabeta pentru a duce în dar un 
mărțisor. 

Pe 20 aprilie 2017, Alteța Sa Regală Principesa Maria 
a vizitat Atelierul Ocupațional și Locuința Socială 
Casa IUDA din București. 

Vizita Alteței Sale Regale
Principesa Maria a României 

Pentru al treilea an consecutiv, CONCORDIA a fost 
prezentă la cele mai mari competiții de alergare 
stradală și sport de masă din România, organizate de 
Bucharest Running Club: UNIQA Asigurări 10K & 
Family Run, OMV Petrom Bucharest HALF MARATHON 
și Raiffeisen Bank Bucharest MARATHON. 

În 2017, angajații AGRANA România ne-au susținut 
cauza la două competiții, iar Dan Helciug a devenit 
Ambasadorul nostru, alergând alături de tinerii de la 
Școala de Meserii CONCORDIA.

Toate fondurile strânse au fost destinate renovării și 
dotării atelierelor din cadrul școlii.

Start... pentru povești cu final fericit!
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CONCORDIA Academia a finalizat pregătirea primei 
serii de practicieni în domeniul social din cadrul 
programului de formare profesională continuă, 
Școala pentru Specialiști Practicieni în Domeniul 
Social. 

Absolvenții au primit diplomele în cadrul ceremoniei 
care a avut loc pe 24 octombrie, la Centrul Național 
de Artă Tinerimea Română. Evenimentul a reunit 
peste 100 de profesioniști din domeniul serviciilor 
sociale și mediul de afaceri și a marcat lansarea 
CONCORDIA Academia, furnizor extern de formări 
certificate de foarte bună calitate, cu recunoaștere 
europeană, care sprijină creșterea calității în întreg 
sistemul de asistență socială. 

Lansarea CONCORDIA Academia

Pe 7 noiembrie 2017, a fost inaugurată o nouă 
întreprindere socială, Hostelul „Bread and Breakfast“,  
evenimentul aducând împreună 40 de oaspeți din 
sectorul nonprofit, instituțiile publice și din mediul de 
afaceri din România și Austria. 

Proiectul va oferi locuri de muncă pentru 8 tineri 
proveniți din medii defavorizate, beneficiari ai 
Organizației Umanitare CONCORDIA. În plus, în fiecare 
an, aici vor putea realiza stagii de practică  alți 10 
tineri.

Am deschis porțile unei noi 

întreprinderi sociale

80 de persoane, reprezentanţi ai instituţiilor publice, 
ONG-uri şi mass media, au fost prezente la conferinţa 
finală a proiectului „Servicii integrate pentru familii 
din zone dezavantajate“, proiect coordonat de 
Organizația Umanitară CONCORDIA, co-finanţat printr-
un grant din partea Elveţiei prin intermediul 
Contribuţiei Elveţiene pentru Uniunea Europeană 
extinsă, cu o sumă de peste 157.000 de CHF. 

Peste 400 de persoane și familii din Ploiești și zonele 
adiacente, aflate în dificultate, au beneficiat de sprijin 
pentru integrare socială, educațională și profesională 
în perioada ianuarie 2016 – decembrie 2017. 

Conferința finală a proiectului 
„Servicii integrate pentru familii din  
zone dezavantajate“

EVENIMENTE
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În noiembrie, Ansamblul de dansuri populare al 
copiilor sprijiniți de CONCORDIA a urcat pe scena 
Galei de Decernare a „Premiilor Drepturilor Copilului 
Korczak“, ediția a VIII-a, organizată de Federația 
Organizațiilor Neguvernamentale pentru Protecția 
Copilului (FONPC), la „Teatrul Național I. L. Caragiale“ 
din București. Copiii i-au încântat pe cei prezenți cu 
un moment care reflectă calitatea serviciilor și 
implicarea susținută, dar și rezultatele obținute.

„Premiile Drepturilor Copilului Korczak“ este o formă 
de recunoaştere publică a importanţei şi a valorii 
rezultatelor activităţilor derulate de către câştigători.

Gala „Premiile Drepturilor Copilului Korczak“

Moșul a trecut și pe la noi

În Ajunul Crăciunului, la adăpostul de noapte din 
București, am organizat o seară specială, cu multe 
momente artistice, dedicată tuturor persoanelor de pe 
stradă. Seara s-a încheiat cu o cină pentru 350 de 
persoane, cu multe bunătăți și nu mai puțin de 2.000 de 
sarmale.

Acest eveniment a fost pregătit cu ajutorul tinerilor din 
centru, iar cele 750 de cadouri au fost oferite cu 
sprijinul Parohiei din Lochau (Vorarlberg) și Școlii 
Gimnaziale HLW, pentru al treilea an consecutiv. 

Ajunul Crăciunului la 

Centrul Social SFÂNTUL LAZĂR

În preajma sărbătorilor de iarnă, 107 copii sprijiniți 
de CONCORDIA au fost invitați la Globalworth să 
petreacă momente magice alături de spiridușii lui 
Moș Crăciun. Întâlnirea a fost surprinsă în cadrul 
activității „Print photo în Sania lui Moș Crăciun“.

Alți 88 de copii s-au întâlnit cu Moșul la Mamaia, iar 
dorințele lor, așternute în scrisori cu ceva vreme 
înainte, s-au îndeplinit. Această zi magică a avut loc 
cu sprijinul Fundației Vodafone România.

De asemenea, 41 de copii și tineri din Prahova s-au 
bucurat de o zi magică în parcul de distracții 
Divertiland Playland. Mulțumim Divertiland Playland 
pentru al treilea an de distracție!
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EVENIMENTE INTERNAȚIONALE

După marele succes al anului trecut, Maestrul Gustav 

Kuhn și Orchestra Tiroler Festspiele Erl au revenit 

pentru a sprijini o cauză bună. Au entuziasmat 

publicul la Concertul de Caritate, pe 18 iunie 2017, 

cu două simfonii ale lui Ludwig van Beethoven. 

Aproximativ 700 de persoane s-au bucurat de o 

dimineață de neuitat, în cadrul unic al Festspielhaus 

din Erl. Mulțumim Tiroler Festspiele Erl și sponsorului 

evenimentului, Bank for Tirol and Vorarlberg, pentru 

sprijinul lor generos!

Concertul de Caritate Erl

Organizat pe 16 octombrie 2017, evenimentul a avut 

motto-ul „O călătorie prin casa copiilor“. Seara a fost 

deschisă cu ritmuri de darabane și a continuat cu un 

spectacol de pantomimă despre drepturile copiilor, 

care nu pot fi tratați ca niște păpuși. Corul SUPERAR 

din România a cântat împreună cu 20 de copii din 

proiectul SUPERAR Austria. Educatorii, copiii, 

asistenții sociali și voluntarii au vorbit despre 

experiențele și schimbările care au avut loc în 

CONCORDIA Social Projects și modul în care sunt 

încurajate talentele fiecărui copil și tânăr. Concertul 

s-a încheiat cu un dans tradițional românesc și cu 

piesa „You raise me up‟.

Kinderkonzert, Viena

La sfârșitul anului 2017, a fost o mare plăcere să 

organizăm din nou CONCORDIA Matinée la Palais 

Ferstel. Muzicienii ORF Radio - Symphonieorchester 

Wien, sub conducerea lui Rudolf Streicher, și-au 

dedicat această seară unei cauze bune și au 

entuziasmat audiența la Palais Ferstel. Johann Plank a 

încântat cu un solo la trompetă, Părintele Markus 

Inama SJ a citit povestiri emoționante din cartea sa, 

„Giving Hope a Home“, publicată în toamna acestui an. 

Dorim să mulțumim tuturor participanților pentru 

angajament și sprijin! 

Palais Ferstel Matinee, Austria
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„Rămăsesem acasă doar cu tata, mama plecase de ceva timp. Am început să 

plec de acasă tot mai des și, cu ajutorul unui asistent social, am ajuns la 

CONCORDIA Orașul Copiilor. Era o zi frumoasă, cu soare, iar aici am găsit 

mulți copii. M-am simțit imediat acasă. Am mers la școală și am început să 

recuperez anul în care rămăsesem repetent. Am început să citesc foarte 

mult și să particip la multe activități alături de copii. Totuși, am decis să 

mă întorc acasă la tata. A fost o decizie luată cu sufletul, știam că are 

nevoie de mine. Am stat acasă 5 ani și am muncit din greu. Pentru că    

mi-am dorit mult, am decis să mă întorc la CONCORDIA și să urmez cursul 

de brutar la Școala de Meserii. Cursul mi-a oferit o nouă viață pentru că 

acum sunt angajat la Brutăria CONCORDIA. Îmi doresc să îmi construiesc o 

familie și să ajut și eu mai departe, așa cum CONCORDIA mi-a întins o 

mână.“ - Ionuț, 21 ani 

PREMII ȘI RECUNOAȘTERI

PREMII

În cadrul Galei Gesturilor de Suflet în Sănătate Mintală, organizată de Direcţia 

Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 în parteneriat cu 

Fundaţia Estuar, Domnul Mag. Bernhard Gut, Coordonator Academic al Proiectului 

„Professional Training Program for the Practitioners in Social Services for 

Disadvantaged Communities“ a primit premiul „Outstanding Service in Mental 

Health Field“, fiind reflectată calitatea serviciilor oferite de CONCORDIA Academia.  

În 2017, Ashoka a realizat Harta Inovatorilor Sociali din România şi a Susţinătorilor 

lor, care cuprinde numele a 932 de oameni care au dezvoltat proiecte menite să 

aducă un sprijin major în comunitate, printre care se află și numele Dianei Certan și 

Irinei Adăscăliței, la domeniul „incluziune socială“. 

Pe 23 martie 2017, în cadrul Galei United Way, am primit premiul pentru rezultate 

excelente în proiecte de integrare, „Schimbă o viață. Transformă o comunitate“. 

Mulţumim pentru recunoaștere, dar mai ales pentru sprijinul și susţinerea continuă!

Premiul pentru cel mai bun spectacol, la cea de-a V-a ediție a Festivalului 

Internaţional de Teatru Fest(in) pe Bulevard, a fost acordat producției „Decidem 

singuri, nu există ziduri“, piesă pusă în scenă de colegul nostru, Costin Nedelcu, 

împreună cu trupa de teatru a Penitenciarului Jilava. Premierea a avut loc în cadrul 

Festivalului Multiart pentru Deținuți Dana Cenușă – Descătușare prin cultură, 

secțiune a evenimentului organizat de Primăria Municipiului București, prin Teatrul 

Nottara, în perioada 7-18 octombrie 2017.
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VIZITE

În anul 2017, am avut onoarea să primim 62 vizite ale: Alteței Sale Regale Principesa Maria a României, 

artiștilor români (Adrian Naidin, Dan Helciug), școlilor profesionale din Austria și Germania, partenerilor 

(Rudi Kramer, Școala Ansbach) și donatorilor din Austria și România (Christoph Stoegerer, Elisabeth 

Wetzer, Annette Hoyer, Thomas Wetzer, Rao Prasad și Susanne Weiss, Consiliul de Conducere al UNIQA 

România, Domnul Gerd Bommer - Consilier Comercial Secția Comercială a Ambasadei Austriei la 

București). 

MULȚUMIM PENTRU ZILELE DE NEUITAT!

VIZITE

Așa cum ne-am obișnuit în fiecare an, vechiul nostru prieten, Domnul 

Karl Jehle, a venit cu multe daruri pentru copii, tineri, angajați, dar și 

pentru familiile nevoiașe din comunitate. De asemenea, cursurile de 

sculptură, o excursie la Dino Park și Cetatea Râșnov nu au lipsit din 

program.

Colaborarea cu Michel și Manuela Widmer din Salzburg, buni prieteni ai 

copiilor, a debutat în anul 2004.  Împreună cu copiii, ei construiesc 

diferite instrumente și recuzită pentru punerea în scenă a unor povești 

îndrăgite de aceștia. Pentru dezvoltarea creativității se dă frâu liber 

imaginației fiecărui participant, iar muzica și teatrul, pe lângă forma lor 

de relaxare și distracție, includ și exprimarea propriei personalități. 

Înainte de Crăciun, Littleimpro ne-a oferit în dar momente magice, într-un 

spectacol unic de improvizație construit împreună cu copiii, tinerii și colegii 

din proiectele noastre din Prahova.  

Littleimpro este prima trupă de teatru de improvizație pentru copii din 

România, iar spectacolele sunt construite în totalitate pe sugestiile copiilor.

A fost o zi de neuitat și le mulțumim pentru experiența deosebită!

  

În anul 2017, peste 170 de voluntari au participat la opt acțiuni de 

corporate volunteering în proiectele noastre din Ploiești și București 

(Robert BOSCH S.R.L., Fundația Vodafone România, Provobis, Vis 7 Import 

Export S.R.L., PHILIPS ROMÂNIA S.R.L.). Sponsorizările pentru aceste 

acțiuni au însumat 18.356 Euro.

ACȚIUNI DE VOLUNTARIAT CORPORATIV
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PRIMA ZI LA MARE 
Prin campania #PrimaZiLaMare, lansată de turoperatorul Paralela 45, 37 

de copii de la Casa AUSTRIA, Centrele de Zi pentru Copii și Familii Casa 

ALEXANDRA și Casa CRISTINA, au văzut pentru prima dată Marea Neagră 

și au petrecut cinci zile de neuitat, pline de surprize, călătorii și voie 

bună. 

De asemenea, 22 de elevi ai Școlii de Meserii CONCORDIA au petrecut o 

zi la mare, pe plaja de la Eforie Nord, prin Proiectul „Școala pentru viață 

– educație formală și nonformală pentru tineri din grupuri vulnerabile“, 

în cadrul Programului „Împreună cu Lidl pentru un viitor mai bun“. 

PROGRAMUL „STABLE ENTER IN LIFE“
40 de tineri înscrişi în programele CONCORDIA România, Bulgaria, 

Moldova şi Austria s-au întâlnit pentru o săptămână în Bulgaria,   

într-un schimb de experiență, prin care tinerii au învățat cum să 

devină buni comunicatori, cum să îşi găsească un loc de muncă şi 

cum ar trebui să se pregătească pentru un interviu. Din program nu 

au lipsit excursiile la Mănăstirea Basarbovo Rock, Biserica Ivanovo 

Rock şi Peştera Orlova. Programul „Stable Enter in Life“ a fost co-

finanțat prin Programul Erasmus+ al Uniunii Europene.

TABĂRĂ DE VARĂ LA PĂDURENI  
84 de copii, cu vârste cuprinse între 9 și 18 ani din România și Moldova, au mers în tabăra organizată la 

Pădureni de către Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Covasna și coordonată de Blue Media Studio, 

prin Programul de Antreprenoriat Social Tușnad TrustBuilding. Copiii au experimentat activități creative și 

distractive cât mai aproape de natură, care au stimulat cunoașterea între copii, au încurajat cooperarea și 

relaționarea, curajul și stima de sine, aprecierea unuia față de celălalt și le-au dezvoltat creativitatea.

DIN NOU ÎN „FLOTA PĂCII“!
În ultimii cinci ani, în a treia săptămână din luna septembrie, 

CONCORDIA a făcut parte din „Flota Păcii“ cu un grup de șase copii şi 

tineri care, alături de alţi copii din diverse medii etnice şi sociale, au 

petrecut o săptămână pe mare, navigând în largul coastei croate.

Proiectul „Flota Păcii“ a fost lansat în 1994 de către Asociația Mirno 

More ca iniţiativă de pace, cu scopul de a se opune războiului din fosta 

Iugoslavie. 
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De 25 de ani în 

CONCORDIA 
Fabian lucrează în CONCORDIA din toamna 

anului 1993. A ajuns la CONCORDIA ca 

voluntar pentru un an, apoi ne-a rămas 

alături. Acum, Fabian coordonează proiectul 

Casa EVA din Ploiești. (Foto: Fabian în partea 

dreaptă)

„Încă de mic copil, mi-am dorit să ajut copiii și tinerii de pe stradă și, mai târziu, copii și tineri 

veniți din familii aflate în dificultate. CONCORDIA m-a ajutat să cresc alături de copii, să le înțeleg 

problemele și, împreună, să găsim soluții pentru un viitor cât mai bun.  Încă de la început, am 

lucrat împreună cu mulți specialiști veniți din Austria să ajute în domeniul social, la rezolvarea 

problemelor sociale cu care România se confruntă.

Am lucrat în mai multe proiecte și, de fiecare dată, am găsit motivația necesară pentru a face ca 

lucrurile să se desfășoare așa cum era necesar. În momentul de față, mă motivează enorm să 

lucrez cu tinerii din Casa EVA, tineri pe care i-am preluat ca bebeluși de la centrele de plasament 

pe când aveau 8-9 luni, 1 sau 2 ani, iar între timp au devenit tineri majori și alături de care mă 

bucur enorm să știu că i-am sprijinit să devină tineri independenți și responsabili în societatea 

românească. 

Fabian Robu
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Dacă ar fi să aleg din nou, nu aș ezita nicio clipă să aleg același drum. 

Sunt motivat și mă bucur să ajut organizația în deschiderea ei către 

nevoile societății, implicarea și oferirea de servicii în comunitate. 

Doresc să ajut în continuare și vreau să mulțumesc totodată prietenilor și 

partenerilor din Austria și din alte țări, care ne sprijină și asigură astfel 

un viitor copiilor și tinerilor din România!“



„CONCORDIA este una dintre cele câteva organizații din România care lucrează cu un spectru 

larg de beneficiari. Organizația ajută copii, familii, adolescenți, adulți aflați în diferite situații. 

Nu contează dacă un beneficiar este în căutarea unui loc de muncă sau are nevoie de ajutor 

pentru a rezolva problemele sale legate de dependența de droguri. În cele mai multe situații, 

organizația va încerca să îl ajute.

Înainte să vin în CONCORDIA, nu am vrut să lucrez în domeniul social. Munca de aici m-a 

schimbat foarte mult. Am învățat că cel mai scump cadou este un zâmbet de la o persoană pe 

care am ajutat-o. Am învățat să fiu mai flexibilă pentru că a lucra în CONCORDIA înseamnă să 

mă aflu acolo unde este nevoie, chiar dacă nu se află în atribuția mea. 

Simt că am contribuit și eu la munca organizației, că am făcut ceva măreț. O să-mi fie dor de 

toți oamenii de aici pentru că ei sunt pentru mine o familie.  

Aici am găsit cumva drumul meu în viață. Vreau să îmi continui munca în domeniul social și voi 

studia asistența socială la Universitatea din Germania. Apoi, știu doar că vreau să mă întorc în 

România.“

 

Ce înseamnă să fii 

voluntar? 
Pauline a venit în România pentru 10 luni 

și a fost alături de tinerele de la Atelierul 

Protejat  Ocupațional. În vara anului 2017, 

ea s-a întors acasă, la familia sa din 

Germania. 

Pauline Hornickel 
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În anul 2017, articolele și comunicatele de presă au fost publicate, cu precădere, cu ocazia principalelor 

evenimente ale anului sau cu referire la proiectele finanțate. Cel mai important eveniment al anului, 

Concertul Caritabil „Pentru ca poveștile triste să aibă un final fericit!“, a fost promovat printr-o campanie 

care a inclus peste 500 de difuzări ale spotului, de către principalele canale de televiziune centrale și 

locale (TVR, canalele Media Pro, România TV, Radio RFI, Wyl FM, Ploiești TV), emisiuni (TVR1 și Radio 

Seven) și 19 articole online. 62 de articole și transmisiuni online, emisiuni TV și radio au fost realizate 

despre programele de finanțare, campania de împădurire a zonei de Est a Ploieștiului susținută de Club 

Rotary Ploiești, Ziua Porților Deschise la Școala de Meserii CONCORDIA, cele trei maratoane anuale 

organizate de Bucharest Running Club și alte evenimente (Pro TV, Antena 1, Radio Iași, Radio România 

Actualități, CSR media etc.). Două articole despre proiectele CONCORDIA au fost publicate în presa scrisă 

internațională.

A fost realizată o campanie de comunicare cu ocazia Paștelui, cu sprijinul Wyl FM, prin care am oferit 

produse de la Brutăria CONCORDIA, cu 140 difuzări radio. De asemenea, campania pentru redirecționarea 

celor 2% din impozitul pe venit a fost susținută de același post, cu 220 de difuzări, și de către postul local 

Ploiești TV.
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POVESTE DE VIAȚĂ

Este dimineața unei zile frumoase de primăvară, o zi însorită și 
caldă, o nouă zi pentru Rahela și Ionatan. Ei știu cât de importantă 
este școala, au învățat asta de la mama și de la tata. De aceea, 
dis-de-dimineață și-au îmbrăcat numaidecât uniformele și au 
aranjat cu grijă manualele și caietele în ghiozdănele. Vor avea 
nevoie de ele la școală și, mai târziu, la temele pentru a doua zi.

Ei sunt aproape cei mai mici dintre cei 10 frați. Au crescut 
împreună în Mimiu, un cartier extrem de sărac de la marginea 
Ploieștiului. Toți au învățat cât de importantă este cartea ca să 
devii cineva în viață, ba chiar au trecut clasele premianți. Cei mai 
mari sunt acum la liceu sau lucrează peste hotare. Ei știu că, într-o 
bună zi, își vor ajuta părinții și comunitatea în care trăiesc.

Împreună cu sora mai mare, Rahela și Ionatan merg în fiecare zi 
câte opt kilometri până la școală, însă nu li se pare mult, s-au 
obișnuit. Imediat, se vor întâlni cu colegii și vor avea orele lor 
preferate, matematică și sport. Pe urmă, vine momentul cel mai 
așteptat din zi: la Casa CRISTINA se vor întâlni cu prietenii și frații. 
Împreună se vor juca și își vor pregăti și temele. Mai mult decât 
atât, ei știu că fără ajutorul celor de aici, lor și familiilor lor, le-ar fi 
foarte greu. De cele mai multe ori, masa caldă și hainele pe care le 
primesc în centru lipsesc acasă, chiar dacă tatăl lucrează.

Ziua va fi plină deoarece, la Casa CRISTINA, au un program foarte 
bine stabilit împreună cu educatorii și profesorii de cor și de 
vioară. Din ansamblul de dansuri populare fac parte de mai bine 
de doi ani și le place foarte mult. Nu au lipsit de la spectacolele 
din Ploiești, București și Austria. Și nu au fost puține.

„CONCORDIA este casa mea, este un fel de școală pentru mine. 
Aici îmi place pentru că ne jucăm și pentru că facem multe 
activități cu copiii“, sunt doar câteva cuvinte pe care cei doi frați 
le împărtășesc celor care trec pragul Casei CRISTINA. 

Ei visează să ajungă ca și frații lor mai mari, să învețe bine și să 
meargă la liceu. Nu vor lipsi niciodată de la școală și de la Casa 
CRISTINA.  În fiecare zi, ei vin cu același entuziasm, îl simți în tot 
ceea ce fac. Ei știu că doar așa își pot atinge visul.

Rahela și Ionatan



În anul 2017, Organizația Umanitară CONCORDIA a sprijinit un număr d de copii, tineri și adulți prin e 1.930 

proiectele și programele sale din București și Prahova. 

Ne-am concentrat eforturile în reintegrarea copiilor în familiile lor și prevenirea abandonul familial. Astfel, 

33 de copii au fost reintegrați în familia biologică și 86 de familii au primit consiliere cu privire la 

menținerea contactului cu copiii ocrotiți în casele de tip familial. Prin serviciul de Job Coaching, am sprijinit 

în găsirea unui loc de muncă 418 adulți din Prahova și București.

SITUAȚIA NUMĂRULUI DE BENEFICIARI PE PROIECTE

PROIECTE

PROIECT / FACILITĂȚI / OFERTĂ LOCAȚIE
DIN 

ANUL
LOCURI BENEFICIARI

Centrul de Plasament - Case de tip familial CONCORDIA Orașul Copiilor: Casa 

AUGUSTIN, Casa LEOPOLD, Casa UNIQA
Ploiești 2001 28 28

Centrul de Plasament - Case de tip familial FERMA PENTRU COPII: Casa ELISABETH, 

Casa BUNUL PĂSTOR, Casa ARHANGHEL MIHAIL, Casa SFÂNTUL IGNAȚIU, Casa 

CAROLINE, Casa IOSIF, Casa TOMA, Casa VIENA, Casa RENATE

Ariceștii 

Rahtivani
1992 72 70

Centrul de Plasament - Casă de tip familial Casa AUSTRIA Ploiești 2000 24 33

Centrul de Plasament - Casă de tip familial Casa EVA Ploiești 2005 27 32

Centrul Rezidențial pentru Tineri Casa ABRAHAM, Casa MONTAFON Ploiești 2010 40 72

Casa URSULA
Ariceștii 

Rahtivani
1993 6 6

Locuința Socială Casa IUDA  București 2009 21 20

Atelierul Ocupațional pentru Terapie Casa IUDA București 2015 6 5

Locuința Protejată pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Casa HANNES București 2015 6 5

Locuința Socială Casa SFÂNTUL PAUL București 1999 30 55

Job Coaching Casa SFÂNTUL PAUL București 2013 200

Adăpostul de Noapte Centrul Social SFÂNTUL LAZĂR București 2002 40 376

Asistență stradală Centrul Social SFÂNTUL LAZĂR București 2002 84

Programul ușilor deschise la Centrul Social SFÂNTUL LAZĂR (program de duș, 

spălare haine, haine curate)
București 2002 57

Job Coaching pentru persoane private de libertate București 2002 54

Centrul de Zi pentru Copii Casa CRISTINA Ploiești 2013 36 40

Centrul de terapie Casa CRISTINA Ploiești 2013 76

Intervenție în comunitate Casa CRISTINA Ploiești 2013 95

Centrul de Zi pentru Copii și Familii Casa ALEXANDRA Ploiești 2015 36 52

Centrul de terapie Casa ALEXANDRA Ploiești 2015 89

Intervenție în comunitate Casa ALEXANDRA Ploiești 2015 163

Job Coaching pentru comunitate Casa ALEXANDRA Ploiești 2015 164

Grădinița Mimiu Ploiești 2015 49

Școala de Meserii CONCORDIA - cursurile pentru brutari (1 an) Ploiești 2010 16 24

Școala de Meserii CONCORDIA - cursurile pentru bucătari și ospătari (1 an) Ploiești 2010 16 37

Școala de Meserii CONCORDIA - cursurile pentru tâmplari și lucrători în cultura 

plantelor (1 an) 
Ploiești 2010 20 21

Școala de Meserii CONCORDIA - cursurile pentru brutari (3 ani) Ploiești 2015 14 10

Școala de Meserii CONCORDIA - cursurile pentru bucătari (3 ani) Ploiești 2016 14 10

Hostel „Bread & Breakfast“ și Cafeneaua „Brutăria cu Povești“ București 2017 17 3

CAZARE ȘI ASISTENȚĂ STRADALĂ

CONSILERE PENTRU FAMILII

FORMARE PROFESIONALĂ ȘI PROGRAM EDUCAȚIONAL
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AFILIERI ORGANIZAȚIONALE

FINANȚĂRI

Organizația Umanitară CONCORDIA este membră a:

 Federaţiei Organizaţiilor Neguvernamentale pentru Protecţia Copilului (FONPC), Membru în Consiliul 
Director (Ramona Gotteszman)

 Coaliției pentru Educație, Membru în Consiliul Director (Diana Certan) 

 Federației Organizațiilor Neguvernamentale pentru Servicii Sociale (FONSS), Membru în Consiliul Director 
(Ramona Gotteszman)

 Grupului de Acțiune Locală Ploiești (GAL Ploiești), Membru în Board (Elena Matache)

 Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Prahova (CJRAE Prahova), Membru Comisie 
(Elena Matache)

 Direcţiei Generale de Asistenţă Socială și Protecţia Copilului Prahova (DGASPC Prahova), Membru 
Comisia pentru Protecția Copilului (Elena Matache).

CONCORDIA Susține Gala Națională a Excelenței în Asistență Socială.

CONCORDIA Development S.R.L. este membră a:

 Federației Rețelei Întreprinderilor Sociale de Inserție (RISE), Membru Fondator. 

CONTRACTE DE FINANȚARE

NUME PROIECT FINANȚATOR FINANȚARE

„Școala de Specialiști în Domeniul Social“ Proiect finanțat de Land Vorarlberg, Austria 286.331 EUR

„Servicii integrate pentru familii din zone 

dezavantajate“

Proiect co-finanțat printr-un grant din partea Elveției 

prin intermediul Contribuției Elvețiene pentru Uniunea 

Europeană extinsă

157.567 CHF

„Personal specializat pentru servicii sociale de 

calitate în Europa de Est“ 

Proiect finanțat de Uniunea Europeană prin Programul 

Erasmus+
78.930 EUR 

„Școala pentru viață - educație formală și 

nonformală pentru tineri din grupuri vulnerabile“
Proiect finanțat de LIDL România 337.449 LEI

„CONCORDIA Agricultură - Întreprindere socială 

sustenabilă pentru inserție profesională“

Proiect co-finanțat printr-un grant din partea Elveției 

prin intermediul Contribuției Elvețiene pentru Uniunea 

Europeană extinsă

64.723 CHF

„Servicii integrate pentru persoane adulte din 

București fără adăpost“
Proiect finanțat de Fundația United Way România 157.200 LEI

„Drumul spre independență“ Proiect finanțat de Fundația United Way România 89.868 LEI

„Tinerii pregătiți ca cetățeni activi și responsabili în 

comunitate“ 
Proiect finanțat de Consiliul Județean Prahova 27.000 LEI

„Împreună pentru copii! Centrul de Zi pentru Copii 

Casa Cristina“
Proiect finanțat de Municipiul Ploiești 25.000 LEI

„Tinerii și comunitatea“ Proiect finanțat de Ministerul Tineretului și Sportului 19.786 LEI

Fiind parte a acestor rețele, CONCORDIA a pledat în 2017 pentru:

 Coordonarea și participarea la dezvoltarea standardelor ocupaționale pentru manager în servicii sociale 
și supervizor în servicii sociale 

 Creșterea accesului la serviciile publice pentru persoanele în nevoie și atragerea partenerilor pentru 
furnizarea acestora

 Creșterea subvenționării serviciilor sociale din fonduri publice

 Creșterea finanțării publice de la nivel local și contractarea serviciilor sociale

 Îmbunătățirea legislației pentru atelierele protejate, susținând efortul FONSS 

 Îmbunătățirea procesului de dezinstuționalizare și susținerea tinerilor după părăsirea sistemului special 
de protecție, participând la dezbateri pe această temă

 Respectarea drepturilor copiilor și drepturilor omului 

 Promovarea și dezvoltarea economiei sociale în România

 Promovarea și susținerea familiilor din Prahova pentru cunoașterea, înțelegerea și obținerea tichetelor 
sociale în baza Legii nr.248/2016 

 Modificări ale altor legi, norme și metodologii care reglementează activitatea sectorului social. 
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 CHELTUIELI ȘI VENITURI ÎN 2017
ORGANIZAȚIA UMANITARĂ CONCORDIA

*Situațiile financiare anuale sunt auditate de către Rödl & Partner.

TRANSPARENȚĂ
*

CHELTUIELI PROIECTE 

BUCUREȘTI ȘI PLOIEȘTI 2017: 2.242.320,00 EUR

DETALIERE CHELTUIELI PE  PROIECTE

Casa ABRAHAM

2,90%
Casa SFÂNTUL PAUL

0,29%
Casa CONCORDIA

1,96%

Casa HANNES

7,03%

Casa IUDA

8,82%

6,67%

5,06%

13,70%

CONCORDIA 

Orașul Copiilor

Casa AUSTRIA

 

 0,73%
Casa URSULA

8,07%
Casa ALEXANDRA

Casa CRISTINA

Școala de Meserii 

CONCORDIA 

 21,45%

FERMA PENTRU COPII

12,59%

Centrul Social 

SFÂNTUL LAZĂR

 

4,47% 6,27%
Casa EVA

TOTAL CHELTUIELI 2017: 3.077.480,00 EUR 

CHELTUIELI

 

Academia CONCORDIA

 

 
3,88%

 

0,88%

 

15,28%
4,29%

Activitate economică

Sediu (Administrativ)
Cheltuieli cu amortizarea

Voluntari

 

1,06%
 

 

 

Hostel „Bread and Breakfast“ 

și Cafeneaua „Brutăria cu Povești“
1,75%

 

 

 
72,86%

Proiecte sociale și educaționale

București și Prahova 

VENITURI

TOTAL VENITURI 2017: 2.936.747,00 EUR VENITURI DIN ROMÂNIA 2017: 870.608,00 EUR 

VENITURI DIN ROMÂNIA

 

3,41% 

Germania

29,65%
România

66,95%

Austria

 

 

11%

Alte venituri

Fundații

Redirecționare 2% 

din impozitul pe venit și 

donatori individuali

Subvenții și 

alocații de 

plasament

2%

31%

Sponsorizări companii

10%

 

 
 

44%

Programe de voluntariat

ale companiilor

 
2%
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Mulțumim Echipei CONCORDIA, care în anul 2017 a susținut proiectele noastre și a făcut ca lucrurile să se 
întâmple!

MULȚUMIM COLEGILOR NOȘTRI DIN ORGANIZAȚIA UMANITARĂ CONCORDIA: 
Mircea Ioan Agrigoroaie | Mariana Albert | Ioana Anca | Raluca Ioana Anca | Andreea Andrei | Crenguța Elena 
Andrei | Ionelia Andrei | Carmen Andreșoi | Letiția Badeu | Cristina Adina Bădicu | Elena Bejenaru | Dumitru Alin 
Baltag | Adriana Mihaela Bănică | Emanuel Benedic | Gheorghe Bică | Lucian Biru | Constanța Cristina Bobe | 
Florin Bobe | Mircea Boieriu | Ovidiu Gabriel Boțoc | Mariana Brulea | Alexandru Brutaru | Petruța Brutaru | 
Silviu Marian Brutaru | Mihaela Burtel |  Lucica Călin | Cernat Vasile | Olivia Diana Certan | Mioara Chelba | 
Diana Chetreanu | Florin Chiran | Adina Chiuchiunea | Luiza Florentina Ciobanu | Mariana Ciobanu | Mihail 
Cîrneală | Elena Rodica Cojan | Iulian Marius Cojan | Claudia Cojocaru | Rodica Cojocaru | Dragoș Florian 
Coman | Elena Mariana Coman | Alina Elena Constantin | Garofița Constantin | Valentin Constantin | Elena 
Constantinescu | Ioana Lucia Cristescu | Florentina Croitoru | Bogdan Sebastian Cuc | Albert Cuffner | Paula 
Aurelia Cuffner | Maria Dacu | Eugen David | Constantin Marius Diaconu | Ștefania Grațiela Diaconu | Elena 
Tatiana Dima | Steluța Dima | Mihai Doboș | Livia Ioana Dobre | Elena Otilia Dogaru | Elena Mădălina Dogaru 
Ungureanu | Georgian Ciprian Drăguș | Manuela Dana Dredeanu | Florentina Dumitru | Marius Cristian Dumitru 
| Steluța Dumitru | Floarea Dună | Andreea Alexandra Duță | Lucian Alexandru Duță | Ioana Emilia Ene | Mihaela 
Carmen Ene | Elena Eparu | Oana Georgiana Eparu | Andreea Farcaș | Alexandru Filip | Maria Ecaterina Floarea | 
Viorica Fusea | Ancuța Fusu | Aurelian Sorin Fusu | Claudia Valentina Găfei | Mihaela Georgescu | Marcel 
Ghemea | Mihai Ghemea | Ramona Maria Gotteszman | Gheorghe Grama | Lucian Mihai Grămescu | Diana Guțu 
| Maria Haită | Andreea Hiriza | Adrian Hurmuzi | Elena Sabrina Iliant | Maria Ilie | Valentina Mihaela Ion | 
Vasilica Ion | Cristian Ștefan Ionescu | Mirela Carmen Lavric | Olivia Gabriela Ionescu | Aurel Iordache | Corina 
Valentina Iordan | Angela Maria Keim | Archontis Koulosousas | Ileana Lazăr |  Daniel Denis Lemăndroiu | 
Valentin Lepădatu | Bogdan Lungu | Laurențiu Robert Mariaș | Cătălin Marin | Elena Matache | Camelia Aurelia 
Mateciuc | Lilica Mărculescu | Cezara Oana Mihai | Elena Mihai | Mădălina Mihai | Elena Mădălina Mihai | Viorel 
Gelu Mihăilă | Aida Eugenia Mihalcea | Viorica Mîndru | Valentin Minea | Petruța Silvia Mișu | Gherghina Mitică 
| Elena Mihaela Mititelu | Marinela Moraru | Claudia Munteanu | Liliana Elena Naghi | Adriana Necula | Costinel 
Nedelcu | Mihail Nica | Anca Elena Nicolae | Mileta Cerasela Nicolae | Mircea Adrian Nicolae | Irina Nicolescu | 
Cornelia Niculescu | Georgeta Niculescu | Teodora Nistoroiu | Ion Niță | Delia Maria Olteanu | Ionuț Gabriel 
Olteanu | Monica Oprea | Niculina Oprea | Mariana Oprișan | Ion Pană | Bogdana Pandelea | Tamara Patraș | 
Gelu Păuna | Dana Anca Păunoiu | Ion Pavel | Anca Percic | Bogdan Petre Petrache | Nicolae Petrache | Anca 
Ramona Petraru | Roxana Elena Petrescu | Cristina Pîrvan | Eugen Pîrvan | Victoria Constanța Pițoiu | Ioana 
Monica Pop | Andreea Cristina Popa | Aurelian Marțian Popescu | Elena Verona Pucheanu | Aurelia Mihaela 
Putică | Victoria Elena Putică | Crina Rădoi | Fabian Robu |  Andreea Viorica Roman | Maria Loredana Rusu | 
Anca Elena Sandu | Filița Săpunaru | Ana Șeicaru | Daniela Serghie | Mugurel Bogdan Sescu | Elena Laura 
Severfi | Alexandra Soltuzu | Mihaela Spirescu | Ioana Stan | Oana Adriana  Stanciu | Steluța Stanciu | Dragoș 
Claudiu Stănculete | Gabriela Stănică | Ionelia Ștefănescu | Mihaela Sterie | Lavinia Carmen Stoica | Marius 
Bogdan Stoica | Daniela Ileana Stroe | Iulian Tancău | Laura Cristina Tancău | Adrian Târșoreanu | Antonia 
Elena Tavangiu | Constantin Teclici | Aurică Toader | Ionelia Toader | Cornelia Trandafir |  Maria Turcu | 
Georgiana Lavin Unchiașu | Simona Mariana Ungureanu | Marcela Vasile | Maria Mădălina Vasile | Ramona 
Claudia Vasiloae Năstăsache | Petre Claudiu Vincene | Tatiana Vișan | Ionelia Gabriela Vlad | Cristian 
Vlăsceanu | Anda Ioana Voinescu | Georgel Zaharia | Florin Zamfir | Elena Florentina Zecheru | Mădălina 
Zencenco! 

MULȚUMIM COLEGILOR NOȘTRI DE LA CONCORDIA DEVELOPMENT S.R.L.: 
Izolda Maria Bodi | Ionuț Ciupală | Dragoș Florian Coman | Teodora Constantinescu | Elena Cosma | Sorin 
Adrian Cristea | Gabriel Alexandru Diaconu | Georgiana Alina Dumbravă | Jenica Gheorghe | Constantin Gabriel 
Ghiță | Eduard Sergiu Gogescu | Ionuț Ștefan Ion | Gheorghe Alexandru Jaravete | Patrik Vladimir Jipa | 
Alexandru George Nicolescu | Nicolae Stelian Olaru | Cristian Marius Oprea | Marius Gabriel Parfene | Andreea 
Corina Petre | Răzvan Petre | Adrian Claudiu Pop | Alexandru Cristian Pop | Vasile Pricope | Gheorghe 
Alexandru Simion | Nicușor Viorel Simion | Daniela Alice Stavride | Marinel Stroe | Cornel Gabriel Zanfir! 

MULȚUMIM COLEGILOR NOȘTRI DIN ECHIPA INTERNAȚIONALĂ DE MANAGEMENT:
Cornelia Burtscher | Raluca Verweijen - Slămnescu | Isolde Wagner | Rainer Stoiber | Irina Adăscăliței

MULȚUMIM!
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MULȚUMIM!
Mulțumim pentru susținere sponsorilor, donatorilor, finanțatorilor și partenerilor noștri!

Alukoenigstahl Sisteme de Aluminiu | Antena 1 | Arelux Bacău | Asociația Banca pentru Colectarea și 

Distribuirea Alimentelor | Asociația Carusel | Asociația Envision | Asociația Îmi Dăruiesc Ziua Cadou | Asociația 

Pro Vobis | BENE GmbH | Berezka Stores | BMB Zentrale | Building Support Services | Cheque Dejeuner 

România | Claudius Dociu | Cornelia Doller | Detergenți S.A. Urlați | DirectVision | Divertiland Playland | D.Y. 

International | Enel Energia Muntenia | Fabryo Corporation | Fundația Ciprian Marica | Fundația Comunitară 

București | Fundația Providenta București | Fundația NESsT România | Fundația Sensiblu | Fundația Sera 

România | Gabriel Adăscăliței | GlaxoSmithKline Consumer Healthcare | Globalworth | GrECo JLT Romania 

GmbH | Haus Feldberg - Falkau | IKEA România | Isis Grup | Karl Jehle | Karma Deco Style | Lexis | Max Bet | 

Media Pro | Michael Hilti | Michelin România | Milbro Textile | Modexim S.C.M. | Paralela 45 Turism | Philips 

România | Prime Rent & Travel Ploiești | Pro Sana Ploiești | Raiffeisen Bank România | Redo Group Bacău | 

Radio RFI | Rokus Loopik | România TV | Seeger, Cott & Partner AG | Siguro Concept | Smarteck Expert | Sodexo 

Pass România
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SPONSORI ȘI DONATORI

CONTRACTE DE FINANȚARE:

Asociația Supervizorilor din România

PARTENERI:

Agenția Națională pentru Plăți 

și Inspecție Socială

Primaria Municipiului Ploiesti



D.G.A.S.P.C. Prahova | D.G.A.S.M.B. | D.G.A.S.P.C. Sector 1 | D.G.A.S.P.C. Sector 3 | D.G.A.S.P.C. Sector 4 | 

D.G.A.S.P.C. Sector 6 |  D.G.A.S.P.C. Buzău | D.G.A.S.P.C. Tulcea | D.G.A.S.P.C. Brașov | D.G.A.S.P.C. Vaslui | 

D.G.A.S.P.C. Dâmbovița | D.G.A.S.P.C. Ilfov | D.G.A.S.P.C. Ialomița | D.G.A.S.P.C. Cluj | Inspectoratul  Județean de 

Poliție Prahova | Consiliul Local al Municipiului Ploiești - Administrația Serviciilor Sociale Comunitare | Agenția 

Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Prahova | D.G.P.M.B.- Poliţia Sector 2 | I.P.J. Prahova - Secția Poliție 

Urbană nr. 3 | I.P.J. Prahova - Secția Poliție Urbană nr. 4 Ploiești | I.P.J. Prahova - Postul de Poliţie Ariceştii 

Rahtivani | Penitenciarul Ploiești | Spitalul Penitenciar Jilava | Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Șerban 

Cantacuzino“ Ploiești | A.J.O.F.M. Prahova | Centrul de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Prahova | 

Primăria Comunei Sihlea - Județul Vrancea | Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Covasna | Centrul Național 

de Artă Tinerimea Română | Muzeul Județean de Știinte ale Naturii Prahova | Rețeaua de Sprijin Comunitar Brașov 

| Inspectoratul Școlar Județean Prahova | Colegiul Economic „Virgil Madgearu“ Ploiești | Școala Gimnazială „Toma 

Caragiu“ Ploiești | Școala Gimnazială nr. 13 Ploiești |  Școala Gimnazială „Radu Stanian“ Ploiești | Școala 

Gimnazială „Ioan Grigorescu“ Ploiești | Școala Gimnazială „Rareș Vodă“ Ploiești | Şcoala Gimnazială nr. 19 

Ploiești | Şcoala Gimnazială Ariceștii Rahtivani | Școala Gimnazială Specială Filipeștii de Tîrg | Grădinița nr. 6 

Ploiești | Colegiul Tehnic „Toma N. Socolescu“ Ploiești | Liceul Tehnologic Administrativ și de Servicii „Victor 

Slăvescu“ Ploiești | Liceul Tehnologic „Anghel Saligny“ Ploiești | Colegiul Național „Ion Luca Caragiale“ Ploiești | 

Colegiul Național „Jean Monnet“ Ploiești | Colegiul de Artă „Carmen Sylva'' Ploiești | ALIAT | Casa de Cultură „Ion 

Luca Caragiale“ Ploiești | Facultatea de Teologie Romano - Catolică București |  |  | Seven Media Unicredit Bank

Billa România | Valea Doftanei Serv | Frac Expert Consult | Accor Hotels România | Galantom | Brot Manufactur | 

Maison Mories | Protoieria Ploiești Nord | Protoieria Ploiești Sud | Ilbah Studio Ploiești | Fundația Viață și Lumină | 

Asociația Ateliere Fără Frontiere | Samulsocial România | Asociația Ajungem Mari Ploiești | Asociația Lindenfeld | 

Asociația Pro Vita pentru Născuți și Nenăscuți | Complexul Integrat de Servicii Sociale pentru Adulţi – SFÂNTUL 

IOAN | Fundația Hudtas | Incubatorul Social | Winmarkt Ploiesti | Trainer Iulian Chihaia | Trainer Roxana Turcu | CMI 

„Dr. Maria Tudorancea“ | Taverna Grecească Dionysos | Restaurant La Plăcinte |  Restaurant Tres Olivos | 

Restaurant DaVinci | Magazin Universal ELMA H12 | Begonia | Laina Pan Prod | Tricosib | Vis 7 Import Export | 

DOMA Bistro | MEADOWS Costruct | Quality Confort Design | Creafreres | Hotel Europa | Ciufulici | Hotel Piemonte 

Predeal | Hotel Carpați Predeal | Hotel Central Ploiești | Restaurant La Cetate | Restaurant Șarm Constanța | Școala 

Zwettl Austria | Școala Pyhra Austria | Școala Ansbach Germania | Radisson Blu Hotel | Grupul City Grill | Crowne 

Plaza Hotel | MP Cleaning | ARC Bakery | Pro Vocație | Cip Avantaj | Centrul de Formare Profesională Eurodeal | 

Picon Training Center | Athena - Centru de Calificare și Perfecționare | Millenium Business Luxury | Grupul de 

Formare Profesională  Master | Bestcor Training Center | Magic Andreea Beauty | Info StartLine | Simonel Trans 

Ariceștii Rahtivani | Sparta Guard Security Ploiești | Clubul Sportiv Petrolul 95 Ploiești | Asociația Lions Club 

Ploiești | CMI Dr. Varga Iulia Coset |  | Corina BratuAndreia Diaconu | Emilian Manolache

  





Suport financiar prin redirecționarea a 2% din impozitul pe venit către CONCORDIA, redirecționarea a 

20% din taxa pe profit al companiilor, donații directe și sponsorizări:

IMPLICĂ-TE ȘI TU!

CONSILIUL DIRECTOR CONCORDIA INTERNAȚIONAL

Dr. Hans Peter Haselsteiner (Președinte)

Părintele Markus Inama SJ (Membru)

Mag. Ulla Konrad (Președinte Executiv)  

CONDUCEREA CONCORDIA ROMÂNIA

Elena Matache (Director Executiv Programe și Proiecte)

Diana Certan (Director Executiv Comunicare 

și Fundraising)  

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 GERMANIA

Albstadtweg 3 

70567 Stuttgart

stiftung@concordia-sozialprojekte.de

www.concordia-sozialprojekte.de

CONCORDIA MOLDOVA

Str. A. Corobceanu 13/1

2004 Chișinău

moldova@concordia.md

www.concordia.md

Editare text și grafică Organizația Umanitară CONCORDIA: Elena Mihaela Mititelu

Responsabil conținut: Diana Certan, Elena Matache

Fotografii: CONCORDIA, Benjamin Kaufmann min Sbarcea , Maria Hollunder, Alexandra Pașca, Cos

CONDUCEREA ORGANIZAȚIEI

CONCORDIA ÎN ALTE ȚĂRI

       Organizația Umanitară CONCORDIA | CUI: 5221142 

Drumul Regimentului 20D | Sector 1 | 013887 București

T +40 311 076981 | F +40 311 076982 | romania@concordia.org.ro | www.concordia.org.ro

Raiffeisen Bank | Agenția 13 Septembrie | București 

IBAN LEI: RO32 RZBR 0000 0600 0240 8036

IBAN EUR: RO16 RZBR 0000 0600 0240 8033 | Cod swift: RZBRROBU   

Comenzi de produse de la Brutăria CONCORDIA și CONCORDIA Agricultură  

Parteneriate de afaceri: susținerea de training-uri profesionale în domeniul social (CONCORDIA Academia), 
marketing asociat unei cauze sociale, organizarea de proiecte CSR pentru implicarea angajaților companiilor

Programe de angajare pentru tinerii care finalizează cursurile de formare profesională sau beneficiarii 
programului de Job Coaching

Închirierea unui spațiu pentru un eveniment de business sau privat la Cafeneaua „Brutăria cu Povești“, 
Str. Petru Cercel nr. 1, București

Donații, în natură, de bunuri și servicii.

Misiunea CONCORDIEI în România este posibilă datorită efortului comun pe care îl fac angajații, voluntarii 
și prietenii noștri. Eforturile tuturor sunt susținute cu ajutorul sponsorilor și prietenilor noștri, iar fără 
acest sprijin nu am fi azi aici. În plus, CONCORDIA este furnizor acreditat de servicii sociale. 

CUM POȚI AJUTA?

31



www.concordia.org.ro

Organizația Umanitară CONCORDIA | CUI: 5221142

Drumul Regimentului 20D | Sector 1 | București

Raiffeisen Bank | Agenția 13 Septembrie | București 

IBAN LEI: RO32 RZBR 0000 0600 0240 8036

IBAN EUR: RO16 RZBR 0000 0600 0240 8033 | Cod swift: RZBRROBU   

 


