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CONCORDIA este o organizație neguvernamentală internațională, independentă, dedicată
sprijinirii copiilor, tinerilor și familiilor aﬂate în nevoie, spre o viață mai independentă și
mai responsabilă.
Mergem acolo unde nevoia este cea mai mare. Și unde alții nu merg.
Lucrăm cu copiii și tinerii pe baza standardelor de asistență socială actuale și a drepturilor omului
și copiilor pentru a duce o viață independentă și sănătoasă.
Ne concentrăm pe construirea relațiilor de atașament și consolidarea relațiilor copiilor cu familiile lor.
Oferim șanse copiilor și tinerilor prin educație și formare profesională.
Construim parteneriate durabile pentru dezvoltarea unei societăți deschise și unite.
Conducem organizația profesionist, având în vedere succesul pe termen lung, transparența
și sustenabilitatea.
Împărtășim cunoștințele noastre la nivel național și internațional și consolidăm parteneriatele astfel
dezvoltate.
Căutăm modalități inovative de intervenție în comunități și acționăm durabil și responsabil.
Știm că oamenii care lucrează pentru CONCORDIA sunt resursa noastră cea mai importantă. Prin urmare,
acordăm o atenție specială unui mediu de lucru plăcut și ne bazăm pe colegi, voluntari și prieteni
competenți. Și sperăm la empatie, generozitate și solidaritate.
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Dragi prieteni,
Anul 2021 a marcat cea de-a 30-a aniversare a CONCORDIA Proiecte Sociale. În urmă cu 30 de ani,
CONCORDIA Proiecte Sociale a fost înﬁințată pentru a oferi un cămin numeroșilor copii rămași să se descurce
singuri pe străzile din București.
Astăzi, CONCORDIA este o organizație internațională de ajutor pentru copii, cu intervenții complexe, activă în
șapte țări - în România, Republica Moldova, Bulgaria, Austria, Germania, iar din 2021 în Elveția și Kosovo.
Prin programul nostru și prin cele cinci direcții de schimbare, avem un impact pe termen lung și oferim un viitor
mai bun pentru copii și tineri. CONCORDIA se angajează să susțină drepturile copiilor și luptă pentru ca ﬁecare
copil să aibă șansa unei vieți autonome, fără a ﬁ marginalizat.
Anul 2021 a continuat să ﬁe marcat de pandemia COVID, care a luat vieți și a cauzat și mai multe greutăți și a
adâncit sărăcia în rândul celor mai vulnerabili. Cu toate acestea, pandemia nu este singura criză. Ne confruntăm
în continuare cu incertitudini tot mai mari și conﬂicte care erodează reziliența celor mai vulnerabili. Astfel,
trebuie să facem față acestor noi provocări, în același timp continuând să ajutăm acolo unde am făcut acest lucru.
În calitate de membri ai consiliului de conducere al CONCORDIA, dorim să le mulțumim încă o dată tuturor
susținătorilor noștri pentru că au făcut posibilă munca noastră! Mulțumim angajaților noștri de încredere, pentru
care 2021 a fost încă un an aﬂat în stare de urgență! Sperăm că vă veți alătura într-o altă etapă a drumului nostru
către un viitor mai bun.
Cu recunoștință pentru implicarea activă și încrederea dumneavoastră,

Ulla Konrad

Thomas Birtel

Pater Markus Inama SJ

Bernhard Drumel

Președinte
Consiliul Director

Membru
Consiliul Director

Membru
Consiliul Director

Director Executiv și Membru
Consiliul Director
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De 30 de ani, CONCORDIA este alături de copiii care, din păcate, nu au sprijinul familiei zi de zi și colegii noștri
luptă să păstreze vie legătura copiilor cu părinții. Parcă niciodată munca noastră nu a fost mai grea sau mai
importantă și relevantă decât în perioada de pandemie. Am simțit, mai mult ca niciodată, cât de greu este să
ﬁi copil și să ﬁi departe de cei dragi.
Copiii din CONCORDIA au trăit acest sentiment zi de zi, iar în aceste vremuri le-a fost și mai greu. Poate că am
simțit acest lucru mai mult pentru că a fost al doilea an în care am avut momente când le-am spus copiilor că
nu pot merge în familie sau părinților că trebuie să stea acasă și să nu își vadă copiii, știind însă că aceste
vizite sunt cele mai așteptate momente ale copiilor. Sau poate că pur și simplu am simțit așa pentru că toate
adunate în această grea perioadă ne-au făcut să ne simțim singuri și să ne apese greutățile, să ne ﬁe greu să
vedem luminița de la capătul tunelului.
Și, DA, în CONCORDIA ne-a fost foarte greu și ne-am bazat pe echipa noastră extraordinară care a rămas în
prima linie pentru copiii și tinerii aﬂați în grija noastră. Ne-a fost greu ﬁnanciar, având cheltuieli suplimentare
foarte mari. Dar noi credem în puterea lui ÎMPREUNĂ și am reușit alături de partenerii, colaboratorii și
prietenii noștri să ne ținem copiii în siguranță mai departe.
De acum, mai sunt multe de făcut și contăm pe ajutorul dumneavoastră!

Elena Matache

Diana Certan

Director Executiv
Programe și Proiecte

Director Executiv
Comunicare și Fundraising
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30 DE ANI DE ACTIVITATE ÎN ROMÂNIA
CONCORDIA este o organizație neguvernamentală internațională, independentă, dedicată sprijinirii
copiilor, tinerilor și familiilor aﬂate în nevoie, spre o viață mai independentă și mai responsabilă.
La început, organizația a oferit servicii de plasament și adăpost pentru copiii străzii, ulterior dezvoltând
proiecte de viață independentă, educație vocațională și consiliere profesională, proiecte de inserție
profesională, centre de zi și întreprinderi de economie socială.
Proiectele noastre se derulează în București, județul Prahova (Ploiești și Ariceștii Rahtivani) și în județul
Dâmbovița (comuna Odobești) și se adresează anual unui număr de peste 3.000 de persoane: (1) 3 centre
de zi pentru copii și familii, (2) 4 case de tip familial, (3) 1 locuință protejată pentru persoane adulte cu
dizabilități, (4) 2 locuințe sociale, (5) 1 școală de meserii, (6) 1 școală primară, (7) servicii de job-coaching,
(8) 1 centru de tranzit și (9) 2 întreprinderi de economie socială: Brutăria CONCORDIA și Hostelul Bread and
Breakfast. Organizația Umanitară CONCORDIA, prin CONCORDIA Academia, a devenit în 2017 furnizor
autorizat de programe de formare, dezvoltând produse orientate către creșterea calității intervențiilor
sociale în România: manager în servicii sociale, specialist practician în servicii sociale și supervizor în
servicii sociale. CONCORDIA Academia este un centru la nivel internațional pentru creșterea capacității
profesioniștilor din domeniul serviciilor sociale, socio-medicale și socio-educaționale, oferind programe
de formare și servicii integrate de sprijin.

CONCORDIA LA NIVEL INTERNAȚIONAL
Înﬁințată în 1991, CONCORDIA Proiecte Sociale este o organizație neguvernamentală și non-proﬁt și este
prezentă în România, Bulgaria, Republica Moldova, Kosovo, Austria, Germania și Elveția. CONCORDIA
Proiecte Sociale există pentru a sprijini copiii și tinerii să ducă o viață autonomă în toată plinătatea sa.
Activitatea noastră este orientată către susținerea Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă (ODD) și către
implementarea Convenției Națiunilor Unite cu privire la Drepturile Copilului. Activitatea de strângere de
fonduri se desfășoară în România și suntem recunoscători pentru sprijinul donatorilor din Austria,
Germania și Elveția.
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REZULTATE

2021: CONCORDIA România în cifre
3.011
Beneﬁciari ai
serviciilor sociale

159
Angajați

2.466
Donatori
individuali

334
14

Fonduri
nerambursabile

23.560
133.857

Produse vândute de
Brutăria CONCORDIA

Clienți
Hostel Bread and Breakfast

6
8

Premii naționale

Kilometri parcurși
în comunitate de
asistenții sociali

1.977
9,70%

Foști beneﬁciari angajați
în proiectele noastre
din total angajați

Sponsori și
parteneri

Aﬁlieri la rețele de
organizații și profesioniști
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CASE DE TIP FAMILIAL
ȘI CENTRE DE ZI

Pe tot parcursul anului am continuat să luăm toate măsurile necesare și am pus pe primul loc
siguranța copiilor și angajaților noștri. Am avut planuri de măsuri în funcție de ﬁecare etapă a
evoluției situației pandemice și conform măsurilor impuse de autorități, am respectat
procedurile de igienă, distanțarea socială și purtarea măștilor de protecție, conform
reglementărilor și cerințelor la nivel național.

Copiii din casele de tip familial au continuat lecțiile și
meditațiile online acolo unde a fost nevoie, iar la
centrele de zi s-au desfășurat și activități
educaționale online cu voluntari. Unii dintre copii au
intrat într-un program de activități de remediere
dezvoltat online de Kinderpedia, cu precădere în
perioadele de vacanță, care au adus rezultate școlare
bune. De asemenea, a crescut frecvența la școală a
copiilor din una dintre cele mai sărace comunități din
Ploiești, cunoscută sub denumirea de Dallas.
Copiii au beneﬁciat de consultații oftalmologice și
stomatologice gratuite cu sprijinul Asociației Casa
Bună, au participat și la activități de timp liber, la
ateliere de educație prin joc și au pregătit spectacole
pentru diferite sărbători.
Au fost amenajate terenul de sport de la Centrul de Zi
Casa ALEXANDRA și curtea centrului de zi din
Odobești, cu un foișor din lemn și locuri de joacă în
aer liber și spații de învățare, cu sprijinul Fundației
Comunitare Prahova, Fundația BricoDépôt și
OMNIASIG.
Prin centrele de zi am ajutat, prin vizite în comunitate,
1.502 membri ai familiilor copiilor înscriși în
programul nostru și alte persoane din comunitate, cu
produse de bază, produse alimentare și produse de
igienă.

Mare parte din activitățile de zi cu zi și activitățile
extrașcolare (excursii, tabără) nu puteau ﬁ realizate
fără sprijinul partenerului strategic PEPCO România,
prin proiectul „Sprijin educațional formal și
nonformal pentru copiii aﬂați în diﬁcultate / condiții
vulnerabile“.

58 Copii ocrotiți în casele de tip familial
100% Procent absolvire
8 Premianți
18 Familii sprijinite
#PepcoSustineEducatia #PEPCORomania #PEPCOSprijinEducational

Activitățile s-au desfășurat în cadrul proiectului „Sprijin educațional
formal și nonformal pentru copiii aﬂați în diﬁcultate / condiții
vulnerabile”, proiect ﬁnanțat de PEPCO România.
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Pe 6 aprilie 2021, a avut loc conferința
online de prezentare a proiectului „Servicii
de calitate în comunitate - sprijin pentru o
creștere durabilă și incluzivă a comunităților
din Odobești / Dâmbovița și Ploiești“, prin
inaugurarea Centrului de Zi pentru Copil și
F a m i l i e CO N CO R D I A - O D O B E Ș T I , î n
parteneriat cu Primăria Comunei Odobești.
25 de invitați, reprezentanți ai Primăriei Comunei
Odobești, instituții de învățământ, autorități din
domeniul serviciilor sociale din Dâmbovița și
Prahova și persoane implicate în implementarea
p r o i e c t u l u i s - a u î n t â l n i t v i r t u a l î n ca d r u l
evenimentului, unde au fost prezentate activitățile
proiectului și a avut loc și un schimb de experiență cu
privire la intervențiile în comunitățile sărace,
discutându-se despre planurile de viitor, nevoile
identiﬁcate și soluțiile care, prin eforturi comune, să
vină în sprijinul familiilor afectate de sărăcie din
Dâmbovița și Prahova, în interesul copilului, astfel
încât acesta să nu lase școala în urmă și să rămână în
sânul familiei.
De asemenea, pe 16 septembrie, printr-un efort
comun, Primăria Comunei Odobești a redat
comunității Căminul Cultural ODOBEȘTI, în prezența
reprezentanților autorităților locale și reprezentanții
bisericii, a cadrelor didactice, a colegilor noștri,
copiilor și părinților acestora.

Proiect coﬁnanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional
Capital Uman 2014-2020.

Împreună cu cei de la CONCORDIA vom
face numai lucruri bune pentru copiii din
Odobești. Din acest dialog putem să tragem mai
multe concluzii și sper ca exemplul nostru să îl
urmeze mai multe localități din județ și nu numai.
Până la urmă, împreună vom reuși să facem ceva
pentru copiii cu probleme în familie, pentru
copiii familiilor cu probleme ﬁnanciare.“
Domnul Alecu Niculae
Primarul Comunei Odobești, județul Dâmbovița

144 Copii înscriși în centre de zi
100% Procent absolvire
41 Premianți
1.502 Persoane sprijinite în comunitate
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7

EDU-CAMPUS
CONCORDIA

ȘCOALA DE MESERII CONCORDIA
În 2021, o nouă serie de tineri a beneﬁciat de
formare profesională și deprinderea abilităților de
viață independentă. Datorită evoluției situației
pandemice care a adus ridicarea unor restricții, noua
generație a efectuat stagiile de practică externă la
angajatori, spre deosebire de generația precedentă,
un mare plus în dezvoltarea tinerilor și integrarea lor
socio-profesională după ﬁnalizarea cursurilor.
Tinerii care urmează cursurile noastre provin din
rândul tinerilor care părăsesc sistemul de protecție
specială, dar și din familii din medii vulnerabile,
lipsiți de sprijinul părinților sau fără posibilități
materiale. Pe parcursul celor nouă luni, tinerii
b e n e ﬁ ci a ză g ra tu i t d e c u r s u r i d e f o r ma r e
profesională în meseriile de brutar, ospătar, bucătar
sau lucrător în cultura plantelor, cazare și masă,
asistență medicală, consiliere vocațională,
dezvoltare personală și sprijin în deprinderea
activităților de viață independentă.

47 Tineri înscriși
39 Tineri absolvenți
33 Tineri angajați
2 Parteneriate cu școli tehnice
5 Clase în parteneriat
109 Tineri din parteneriate
40 Locuri cazare

25 Locuri de cazare
13 Tineri cazați în Centrul de Tranzit
12 Tineri cazați în apartamente sociale
CENTRUL DE TRANZIT
Centrul de Tranzit din cadrul EDU-CAMPUS
CONCORDIA a fost deschis în luna august 2021 ca
urmare a identiﬁcării nevoilor tinerilor aﬂați în
diﬁcultate. Fie că provin dintre foștii absolvenți ai
Școlii de Meserii CONCORDIA care au nevoie de
sprijin suplimentar după ﬁnalizarea cursurilor sau
dintre alți tineri, cu vârsta cuprinsă între 18 și 26 de
ani, care au nevoie de ajutor, Centrul de Tranzit este
pentru aceștia o oportunitate de a porni în drumul
către o viață independentă, atunci când nu au alt
sprijin, și o soluție pentru a preveni marginalizarea și
delicvența în rândul tinerilor.
Prin Centrul de Tranzit oferim tinerilor aﬂați la început
de drum servicii integrate: cazare, asigurarea
condițiilor pentru autogospodărire, cadru de
dezvoltare a deprinderilor de viață independentă,
suport pentru a beneﬁcia de servicii medicale,
consiliere psihologică și suport emoțional, orientare
vocațională și consiliere pentru menținerea unui loc
de muncă, consiliere și inserție socială, socializare și
activități culturale, dar și dezvoltare spirituală.
De asemenea, prin acest proiect, pe lângă cazarea în
Centrul de Tranzit, o parte dintre tineri pot beneﬁcia
de cazare în locuințe sociale din Ploiești.

Proiect coﬁnanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional
Capital Uman 2014-2020.
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ȘCOALA PRIMARĂ CONCORDIA
Clopoțelul a sunat pentru prima dată la
Școala Primară CONCORDIA în anul 2020.
Începând cu toamna lui 2021, școala
funcționează cu două clase de învățământ
primar: clasa întâi și o clasă pregătitoare. În
ﬁecare an se va adauga o nouă clasă
pregătitoare până când școala va funcționa
la capacitate maximă cu cinci clase.
Școala Primară CONCORDIA oferă oportunități de
învățare incluzivă pentru copii proveniți din medii
vulnerabile și copii ai căror părinți își pot permite
plata unei taxe modeste de școlarizare.
Punctele forte care diferențiază școala în domeniul
învățământului primar au fost deﬁnite încă de la
început în conceptul școlii:
Învățare diferențiată în funcție de nevoile și talentele
ﬁecărui elev. Fiecare clasă are doi învățători
simultan, astfel încât să se poată lucra diferențiat cu
copiii, în funcție de abilitățile și performanțele
acestora. Echipa multi-disciplinară formată din tot
personalul care interacționează cu elevii (profesorii,
directorul, asistenta medicală, psihologul etc.)
discută situația ﬁecărui elev. Cu implicarea
părintelui, echipa analizează periodic dezvoltarea
ﬁecărui copil și planiﬁcă cea mai bună cale de
dezvoltare individuală pentru acesta, luând în
considerare atât talentele, cât și nevoile sale.
Limba germană intensiv. Cursurile de limbă germană
sunt integrate în programa școlară încă de la clasa
pregătitoare și sunt susținute de un profesor vorbitor
nativ de origine austriacă. Acest profesor îi însoțește
pe copii pe tot parcursul programului școlar și de
afterschool și vorbește permanent cu ei în limba
germană, astfel încât să deprindă foarte ușor noile
competențe lingvistice.

44 Copii înscriși
10 Cadre didactice
22 Copii plătitori
22 Copii neplătitori
Dezvoltarea cognitiv-emoțională prin arte. Studiile
arată că școlile primare cu orientare către muzică și
arte vizuale au cea mai mare rată de creștere a IQ-ului
la media de copii, de aceea școala are o componentă
artistică puternică dezvoltată în decursul orelor de
afterschool. Prin educația artistică (muzicală și arte
vizuale) se asigură un mediu de socializare favorabil
dezvoltării emoționale a copiilor. Amﬁteatrul în aer
liber le oferă copiilor un spațiu în care se pot exprima
liber, își pot manifesta creativitatea și pot culege
aplauzele pentru munca lor.
Comportamente prietenoase cu natura de la vârste
fragede. Grija față de mediu este una din valorile de
bază ale școlii: colectarea selectivă și atenția la
consumul resurselor se învață încă din primele zile în
școală. În plus, copiii au posibilitatea de a se conecta
cu natura permanent, o parte din ore desfășurându-se în clasele în aer liber amenajate în curte. În
2021, au fost implementate noi stații pedagogice
prin care copiii pot învăța experiențial: grădina
pedagogică, stația de apă, stația de biodiversitate și
stația meteo.
Programul afterschool. Programul este parte
esențială a vieții școlare. Copiii proveniți din medii
defavorizate se confruntă deseori cu problema de a
nu putea primi același sprijin când ajung acasă, lucru
care în timp poate conduce la scăderea
performanțelor și chiar la abandon școlar.
În iulie 2021, în cadrul școlii au fost organizate trei
tabere de vară la care au participat atât elevii, cât și
copii care urmau să ﬁe înscriși în toamnă în noua
clasă pregătitoare sau copii din comunitatea locală.
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APARTAMENTE SOCIALE
ȘI JOB COACHING

469 Beneﬁciari în București și Ploiești
165 Persoane angajate
92 Tineri cazați în București
27 Tineri în practică
115 Angajatori
19 Absolvenți cursuri de formare profesională
14 Parteneriate pentru formare profesională

În 2021, Serviciul de Job Coaching din
București și Ploiești a oferit consiliere,
informare și mediere pentru obținerea unui
loc de muncă pentru persoane din medii
vulnerabile, dar și activități de dezvoltare
civică și personală. Prin acest serviciu, am
reușit să realizăm numai în București 1.352
de intervenții prin consiliere, angajare,
locuire, obținerea actelor de identitate,
facilitarea accesului la cursuri de formare
profesională, stagii de practică, tabere și
excursii.
De asemenea, tinerii din locuințele sociale au
participat la activități de informare și dezvoltare
personală, consiliere pentru creșterea accesului la
drepturi și oportunități de angajare, servicii de
consiliere socială și profesională - Job Choaching și
mediere - pentru creşterea accesului grupurilor
vulnerabile la servicii de integrare.

Activitățile au fost susținute și de Proiectul „Servicii de ocupare – o șansă
pentru reintegrarea socială!”, proiect ﬁnanțat de United Way România,
partener istoric al Organizației Umanitare CONCORDIA.

LOCUINȚA PROTEJATĂ HANNES
În Locuința Protejată Casa HANNES am găzduit șase femei cu dizabilități multiple, cu vârste cuprinse între 22 şi 44
de ani. Aici, ele își dezvoltă cât mai multe deprinderi de folos pentru a putea trăi independent. Ele locuiesc
împreună, se gospodăresc, petrec timpul liber și lucrează zilnic timp de patru ore la atelierul de confecționat
produse handmade. Acest atelier ajută tinerele să treacă de la stadiul de persoane asistate în permanență la
femei active, capabile să-și poarte de grijă și chiar să ajungă la statutul de angajat stabil.
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CONCORDIA
ACADEMIA

În anul 2021, CONCORDIA Academia a oferit o participare intensă și de calitate la diferite
programe de formare de lungă durată, webinarii și ateliere de lucru, unui număr de peste 600 de
profesioniști: 3 ediții de programe de formare de lungă durată în management social, alte 3
ediții practicienilor care lucrează în echipe multidisciplinare, în contact direct cu diferite
comunități, grupuri și persoane vulnerabile și 1 ediție a formării în supervizare în servicii
sociale, cu durata de un an.
CONCORDIA Academia, care funcționează în prezent
folosind formate și metodologii de formare hibrid, a
lansat recent o platformă de învățare online, utilizată
atât ca instrument de formare blended, dar și ca
bibliotecă virtuală și spațiu de întâlniri ale
comunității de profesioniști.
Finele anului 2021 a marcat și lansarea programului
de burse, prin care CONCORDIA Academia oferă
companiilor care pun accent pe educație în politicile
lor de CSR oportunitatea de a investi în dezvoltare
durabilă și schimbări pozitive sistemice.
Unul dintre cele mai relevante proiecte implementate
de CONCORDIA Academia în 2021 și care va continua
în 2022, Forward Looking Social Europe Skills, este
un proiect de foresight și horizon scanning, care ne-a

oferit posibilitatea de a identiﬁca cele mai relevante
competențe cheie ale profesionistului în munca
socială în perspectiva următorului deceniu, dar și
soluții de dezvoltare a acestora la nivel individual și
organizațional. Acest proiect ne-a oferit și
oportunitatea lansării unui nou produs inovativ al
Academiei, dedicat strategilor cu responsabilități în
HR și dezvoltare organizațională din organizațiile
nonproﬁt.
Pe lângă programele de formare și suport adresate
profesioniștilor, CONCORDIA Academia este
contractată și pentru servicii de evaluare și diagnoză
organizațională, precum și consultanță și facilitare în
procese de dezvoltare organizațională și planiﬁcare
strategică.

600+ Participanți la cursuri, webinarii, workshop-uri
și evenimente

200+ Alumni ai programelor de formare de lungă durată
150+ Profesioniști din 18 organizații la:
100+ Sesiuni de coaching
150+ Sesiuni de supervizare
www.concordia-academia.ro
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ÎNTREPRINDERI
SOCIALE

Economia socială este un model eﬁcient de realizare activă a incluziunii grupurilor vulnerabile
în câmpul muncii. În Uniunea Europeană reprezintă 10% din economia europeană (PIB) și se
aﬂă în continuă dezvoltare.
Proiectele de economie socială ale CONCORDIA România oferă tinerilor dezavantajați un cadru
excelent pentru integrarea socio-profesională și în startul spre o viață autonomă. Astfel, cele
două afaceri sociale, Brutăria CONCORDIA și Hostelul Bread & Breakfast, reprezintă piloni de
bază în îndeplinirea misiunii noastre de a ajuta tinerii în nevoie să ducă un trai independent.
Anul 2021 a fost în continuare marcat de provocările și greutățile generate de efectele
pandemiei la nivel global. Cu toate acestea, a fost totuși un an mai bun decât precedentul, iar
activitățile economice nu au mai suferit întreruperi.

BRUTĂRIA CONCORDIA
Brutăria CONCORDIA și-a extins în vara anului 2021
piața de desfacere în mediul virtual prin lansarea
magazinului online www.brutariaconcordia.ro, prin
care am atras 47 de clienți noi, persoane ﬁzice și
juridice. Mulțumim pe această cale partenerului
nostru, UniCredit Bank, care ne-a susținut cu
generozitate și în acest demers.
În decursul anului, parteneriatul cu Prăvălia Dart a
atras cele mai mari vânzări prin derularea
contractului pentru producerea și comercializarea în
rețeaua Carrefour a unui nou produs de patiserie
(cookie artizanal). În luna decembrie, pe lângă acest
sortiment, am reușit să extindem colaborarea,
producând și Cozonac după rețeta proprie Carrefour
pentru supermarketurile din Ploiești și București.
Brutăria are implementate sistemul de management
al calității SR EN ISO 9001:2018 și sistemul de
management al siguranței produsului alimentar
FSSC 22000 (versiunea 5.1).

PRODUSE FĂRĂ GLUTEN
Gama de produse s-a îmbogățit și cu un nou
sortiment de paniﬁcație, destinat clienților cu
intoleranță la gluten sau care suferă de boala celiacă:
pâinea fără gluten. Acest tip de pâine are ca
ingredient principal făina de soriz, care este obținută
prin măcinarea boabelor de sorg. Oferta de produse
fără gluten este destul de săracă pe piața
românească, așa încât lansarea acestui tip de
preparat al brutăriei, la un raport calitate-preț
convenabil, a fost apreciată de publicul căruia îi este
adresat.
.

450.181 RON Vânzări produse
133.857 Produse vândute
6 Tineri angajați la Brutăria CONCORDIA
70 Clienți Brutăria CONCORDIA
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TOP 10 CLIENȚI CONFORM VALORII COMENZILOR
Prăvălia Dart, Organizația Umanitară CONCORDIA,
Uplift Airport Services, Ubisoft, Egoodies Gift
Factory, Trade & Distribution, Vienna Production,
Pick Me, Liceul Teoretic Genesis, Banca Europeană de
Investiții.

Brutăria CONCORDIA
T +40 726 244 806 | comenzi.cd@concordia.org.ro
www.brutariaconcordia.ro

HOSTELUL BREAD AND BREAKFAST
În 2021, hostelul a cazat 1.977 de oaspeți, iar șase
tineri cu diﬁcultăți legate de intrare pe piața muncii
au fost angajați aici. Eforturile echipei de a oferi
servicii de cazare în condiții de siguranță în
pandemie și de confort au fost apreciate de vizitatori
cu un scor de 9.3 pe platforma de rezervări Booking.
Cea mai mare provocare a fost numărul mare de
anulări efectuate din scurt, ca efect al schimbării
planurilor de călătorie în contextul pandemiei.
În ciuda acestor obstacole, suntem recunoscători că
am avut continuitate în activitatea economică și că nu
am fost nevoiți să ne închidem porțile, așa cum s-a
întâmplat în anul precedent.

137.342 RON Venituri
9.3 Scor Booking.com
6 Tineri angajați la Hostel Bread and Breakfast
1.977 Clienți Hostel Bread and Breakfast

Pandemia a impus implementarea unor protocoale
stricte pentru curățenie și igienizare, protocoale care
s-au dovedit de succes în activitatea noastră
hotelieră. Nu s-au înregistrat infectări de SARS-COV2
în rândul angajaților și al oaspeților noștri.

Hostel BREAD AND BREAKFAST
T +40 314 334 757 | reservation@breadandbreakfast.ro
www.breadandbreakfast.ro | booking.com
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#PepcoSustineEducatia #PEPCORomania #PEPCOSprijinEducational

PEPCO ROMÂNIA
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CONTINUĂM PARTENERIATUL STRATEGIC CU PEPCO ROMÂNIA
În România, conform statisticilor UE, 41,5% dintre copii trăiesc cu risc de sărăcie și excluziune socială, mult
peste media Uniunii Europene, care este 24,2%. Sărăcia are un impact major asupra dezvoltării pozitive a
ﬁecărui copil, incluzând, pe de o parte, accesul la educație, participarea la educație și mai departe
angajabilitatea și întreaga dezvoltare a societății.
În acest context, PEPCO România a oferit în luna octombrie 2021, pentru al patrulea an consecutiv, o nouă
ﬁnanțare pentru continuarea proiectului „Sprijin educațional formal și nonformal pentru copiii aﬂați în
diﬁcultate / condiții vulnerabile“, prezentul proiect ﬁind construit pe parteneriatul anterior. Acest proiect social
răspunde unor nevoi care arată o realitate aspră, cu șanse mici sau chiar fără perspective de îmbunătățire în
următoarea perioadă: abandonul școlar și educația precară în rândul copiilor defavorizați, din diverse medii
sociale. Proiectul are ca scop prevenirea abandonului familial și şcolar, prin accesul copiilor din medii
defavorizate la educaţie şi sprijinirea părinţilor în vederea îndeplinirii rolului acestora.
Scopul principal al proiectului a constat în asigurarea
accesului la educație a copiilor aﬂați în condiții
sociale defavorizate și sprijinirea părinților în rolul
lor pentru a preveni riscul abandonului școlar pentru
copiii lor. Prin acest proiect, am asigurat suport
educațional suplimentar personalizat conceput
pentru copiii care au avut nevoie de mai mult ajutor în
recuperarea unor lacune educaționale, printr-o
educație folosind dispozitive IT și instrumente
educaționale on-line, au avut loc ateliere de formare
și dezvoltare a abilităților prin artă, sport și
meșteșuguri, activități de voluntariat, excursii, chiar
și o tabără. Familiile copiilor au primit pachete cu
alimente de bază și produse de igienă și au participat
la întâlniri periodice și suport prin consiliere din
partea echipei noastre, pe subiecte legate de
prevenirea abandonului școlar sau separarea
familiei, igienă, educație sexuală, îndrumare pentru
locuri de muncă și abordarea relației copil-părinte.

Pentru copiii fără sprijinul familiei, care locuiesc în
casele de tip familial, au rămas esențiale asigurarea
spațiului adecvat și îngrijirea pentru dezvoltarea lor
și pentru progresul lor educațional.
TABĂRA DE VARĂ
În vacanța mare, 171 de copii din casele de tip
familial, de la Școala Primară CONCORDIA și copii
înscriși în programele centrelor de zi, au mers în
excursii și au făcut multe activități de tabără. Au
petrecut zile magice la Edenland Park, Divertiland
Water Park, Școala de Echitație PONY Express din
București, Dino Parc din Râșnov, Parcul Memorial
Constantin Stere din Bucov sau la mare. Cei mai mari
au avut trei zile de neuitat, cu jocuri, activități
recreative și interactive în Tabăra VIAȚA, asigurată de
o echipă de facilitatori profesioniști cu experiență în
domeniul educației prin experiență şi în programe de
educație prin aventură de la Fundația Noi Orizonturi.

197 Copii înscriși la școală și frecventează școala
245 Copii și membrii familiilor sprijiniți material
46 Copii înscriși la grădiniță
262 Adulți au participat la activitățile din proiect
0% Rată abandon școlar al copiilor din program

100% Promovabilitate
125 Tablete și echipamente auxiliare
171 Copii în excursii, tabere și ateliere
74 Copii la activități non-formale
2 Premii naționale pentru proiect
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DE 20 DE ANI ÎN SOCIAL
Marius a venit în CONCORDIA pentru șase luni, însă acestea s-au transformat în 20 de ani, din care 11 ani a
coordonat Adăpostul de Noapte Centrul Social SFÂNTUL LAZĂR. Marius a început ca educator de weekend
la Casa Austria pentru copiii din grupurile de tip familial fără ocrotire părintească.

Începutul meu în CONCORDIA a fost ca o joacă, lucrasem la Direcția Județeană de Tabere și, pentru că la
acel moment se închideau taberele de stat, mi-am spus că este cazul să încerc altceva. Am găsit postul de
educator de weekend și am început să lucrez la Casa de Tip Familial Casa AUSTRIA. Mi-am spus că în maxim
șase luni voi găsi un loc de muncă unde voi lucra în timpul săptămânii, însă cele șase luni s-au transformat în
20 de ani. Cinci ani și jumătate am lucrat în acest proiect, după care mi-am început munca cu oamenii străzii
la Adăpostul de Noapte SFÂNTUL LAZĂR. Experiența cu tinerii din LAZĂR a fost o mare provocare, toți anii
anteriori de experiență de la Casa AUSTRIA m-au ajutat foarte puțin. A fost ceva nou, greu și foarte greu, cu
multe momente de conștientizare că poți ﬁ pentru acești oameni singura lor șansă la viață. Erau niște
oameni mari cu suﬂete de copii cu mari nevoi, lipsuri și povești de viață foarte dure.
În urmă cu doi ani, am venit să coordonez Centrul de Zi pentru Copil și Familie CONCORDIA-ODOBEȘTI.
Dintr-un punct de vedere, trecerea a fost oarecum ușoară pentru că veneam într-un serviciu în care mai
lucrasem. În rest, totul părea destul de demotivant. Începuturile sunt întotdeauna greoaie, mergi într-o zonă
nouă, o nouă cultură, un nou mediu. Greoi a fost și faptul că exista doar clădirea. Nu știam cu ce să începem.
Interior? Exterior? Să facem contacte în comunitate? Am luat încet ﬁecare lucru în parte și am încercat să îl
aducem la standardele pe care le doream și cu care eram obișnuiți. Provocările au fost multe. Ne-am lovit de
neîncrederea familiiilor la care mergeam și povesteam ce vom face noi în centru. Toți aveau senzația că
dorim să le luăm copiii. Circulau povești cu situații de acest gen și lumea era reticentă. Crearea unei echipe a
fost o altă provocare deoarece am colegi care nu au activat niciodată în social ori pentru că, ﬁind într-o zonă
rurală, a fost greu să găsești pe cineva eligibil. Bucuriile au venit odată cu apariția copiilor în centru și ele fac
parte din viața noastră în ﬁecare zi. Din primul moment când au pășit în centru, am uitat toate provocările și
problemele. Copiii fac mai puternice viața, speranța, motivația, lucru pe care îl știam și care m-a făcut să
„turez“ motoarele la maxim pentru noul proiect.
Pentru mine, CONCORDIA înseamnă viață, oameni angrenați într-un mecanism de sprijin al vieții altor
persoane, dar în același timp reprezintă și viața mea. Au trecut mai bine de 20 de ani și asta spune multe.“
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Dacă îți dorești cu adevărat ceva în
viață trebuie să muncești, nu să
aștepți mereu ajutorul celor din jur.
Este bine să ﬁi încurajat de oamenii
din jur, dar tu ești cel care trebuie să
facă ceva. Nu trebuie să dăm vina pe
nimeni pentru greșelile și eșecurile
noastre, pentru ceea ce se întâmplă în
viața noastră. Asta am învățat.“

O POVESTE DE VIAȚĂ: MIRABELA
Toată lumea o strigă Mira. A ajuns la CONCORDIA la vârsta de un an. A fost abandonată de mama sa în
spital, unde adesea ajungea din cauza infecțiilor respiratorii pe care le dezvolta în spațiul
necorespunzător în care locuia împreună cu cei patru frați ai săi. Pe atunci tatăl intrase la închisoare, iar
mama nu a mai putut avea grijă de ei. Toți frații au ajuns în grija statului, iar Mira la noi în CONCORDIA.
Mira a crescut, iar zilele ei au fost frumoase aici. Îi plăcea mult sportul, poate pentru că nu era fragilă ca alte
fetițe de vârsta ei. Era pasionată de baschet și a participat la multe competiții cu echipa școlii. Nu a fost
doar o jucătoare de baschet pricepută, ci și foarte talentată la pictură și muzică.
Însă Mira a fost o adolescentă greu de controlat pentru că au fost momente în care trauma abandonului a
devenit atât de dureroasă pentru ea încât nu și-a putut controla impulsivitatea. Dar nimeni nu a renunțat la
ea, chiar și în cele mai grele momente. Cu maturitate, recunoaște acum cât de norocoasă a fost să
primească atât de mult ajutor din partea echipei de psihologi, pedagogi și asistenți sociali. Ar ﬁ putut să
renunțe la școală, să aleagă o cale greșită, dar asta nu s-a întâmplat.
Cu siguranță, nu a fost doar o coincidență întâlnirea cu Adriana, unul dintre asistenții noștri sociali. Ea a
inspirat-o. De atunci, visul său cel mai mare a fost să lucreze cu copiii abandonați ori care nu pot locui cu
părinții din cauza sărăciei, copii nevoiași, așa cum a fost și ea. Și-a dat seama că, dacă vrea să-și trăiască
visul de a ﬁ asistent social și de a ajuta alți copii, trebuie să trateze școala ca pe cel mai important lucru din
viața ei. A făcut din școală prioritate, a absolvit liceul în 2019 și a început să învețe din greu pentru
examenul de admitere la facultate. A urmat cursul pentru bucătar la Școala de Meserii CONCORDIA. Aici era
și Filip, unul dintre frații ei, un tânăr ambițios, în prezent formator la școala vocațională.
În timpul petrecut la EDU-CAMPUS, profesorii au văzut-o pe Mira ca ﬁind o fată inteligentă, responsabilă și
concentrată pe sarcinile ei, foarte ambițioasă, mereu hotărâtă să încerce rețete și preparate. Colegii ei
obișnuiau să-i urmeze exemplul, abilitățile ei de a coordona ﬁind apreciate de toți cei de aici.
La Școala de Meserii, Mira a întâlnit tineri care au crescut în centrele de plasament de stat și a aﬂat
poveștile lor, despre abuzurile incredibile trăite în copilărie. Asta a făcut-o să se simtă norocoasă.
Visul Mirei a început să devină realitate în 2020, când a fost admisă la Facultatea de Sociologie și Asistență
Socială de la Universitatea din București. Acum este în al doilea an universitar, este angajată la Hostelul
Bread and Breakfast și locuiește în apartamentele noastre sociale, pregătindu-se pentru o viață
independentă.
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EVENIMENTE

30 DE ANI CONCORDIA: CONCERT TRANSMIS LIVE DIN VIENA, SALA MARE ORF FUNKHAUS
Cu ocazia aniversării a 30 de ani CONCORDIA, pe 12 decembrie a fost transmis din Sala Mare ORF Funkhaus din
Viena concertul online prezentat de Mercedes Echerer și cu participarea lui Martin Gellner, dirijor și director
artistic, Orchestrei Simfonice Radio ORF Viena alături de Lena Fankhauser la violă, Maria Răduțu la pian și
Rusanda Panﬁli la vioară. Evenimentul a fost organizat în beneﬁciul copiilor și tinerilor în nevoie.

CONFERINȚA INTERNAȚIONALĂ „CLĂDIM PUNȚI“
În perioada 2-3 iunie 2021, la București, a avut loc Conferința „Clădim Punți“, organizată atât cu prezență ﬁzică,
cât și transmisă în mediul online. Evenimentul a reunit agenți ai schimbării și s-a concentrat pe dialogul dintre
tineri, profesioniști, formatori, factori de decizie de la nivel național și european, reprezentanți ai rețelelor
europene și angajatori, în ceea ce privește creșterea șanselor la o viață independentă a tinerilor. La fel ca pe
întreaga perioadă a derulării proiectului, ne-am bucurat de o largă participare a tinerilor aﬂați în sistemul de
protecție specială, dar și a celor care au părăsit acest sistem. Vocea celor 27 de tineri participanți a reprezentant o
valoroasă contribuție la îmbunătățirile care pot ﬁ aduse sistemului de protecție a copilului în România și Bulgaria.
În munca mea am vizitat multe orfelinate, în diferite țări. Mereu m-am întrebat, în timp ce vizitam, ce se va
întâmpla cu acești copii atunci când vor împlini vârsta de părăsire a sistemului de protecție. Însă există
CONCORDIA și proiecte ca Wings4Youth care exact asta fac, au grijă de cei care părăsesc sistemul de protecție.“
Excelența Sa doamna Isabel Rauscher, Ambasadorul Austriei la București
Această conferință a marcat ﬁnalul proiectului „Wings4Youth - Sprijin pentru tinerii care părăsesc îngrijirea
printr-o abordare multisectorială: un model integrat de sprijin pentru consolidarea sistemului de îngrijire în
România și Bulgaria“, derulat în perioada ianuarie 2019 – iunie 2021 de către Organizația Umanitară
CONCORDIA, CONCORDIA Bulgaria și CSRNest România, și ﬁnanțat prin Programul Drepturi, Egalitate și Cetățenie
al Uniunii Europene (REC).
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INAUGURAREA CLASEI ISABEL LA ȘCOALA PRIMARĂ
Pe 28 iunie, am avut onoarea să o avem alături de noi pe Excelența
Sa doamna Isabel Rauscher, Ambasador al Austriei în România,
care a inaugurat clasa care îi poartă numele, în semn de
recunoștință pentru tot sprijinul pe care ni l-a oferit în îndeplinirea
visului nostru: o școală primară incluzivă, unde FIECARE CONTEAZĂ.

LANSAREA REȚELEI #CENTREZIRO - REȚEAUA NAȚIONALĂ A CENTRELOR DE ZI PENTRU
COPIII AFLAȚI ÎN RISC DE SĂRĂCIE
Peste 60 de reprezentanți ai centrelor de zi la nivel național au fost prezenți pe 30 septembrie la evenimentul de
lansare a rețelei #CENTREziRO - Rețeaua Națională a Centrelor de Zi pentru Copiii Aﬂați în Risc de Sărăcie.
Inițiativa are ca obiective prevenirea abandonului familial sau educațional și dezvoltarea proceselor și serviciilor
în rețeaua națională de centre care lucrează pentru bunăstarea copiilor defavorizați. De asemenea, proiectul vine
în ajutorul ONG-urilor și UAT-urilor, mai ales în mediul urban mic și rural, cu scopul accesării fondurilor alocate în
PNRR sau a fondurilor europene din exercițiul ﬁnanciar 2021-2027.
Proiectul COMPASS - Comunitate, Participare, Sustenabilitate este derulat de Organizația Umanitară CONCORDIA
în parteneriat cu Federația Organizațiilor Nonguvernamentale pentru Servicii Sociale - FONSS și Asociația
Educație pentru Viața Reală cu sprijinul ﬁnanciar Active Citizens Fund România, program ﬁnanțat de Islanda,
Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021. Conținutul acestui material nu reprezintă în mod
necesar poziția oﬁcială a Granturilor SEE și Norvegiene 2014-2021; pentru mai multe informații accesați
www.eeagrants.org.
Lucrăm împreună pentru o Europă incluzivă!
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VOLUNTARIAT

VOLUNTARIAT CORPORATIV
OMNIASIG Vienna Insurance Group își îndreaptă constant atenția către comunitățile defavorizate și inițiază
proiecte prin care susține educația copiilor și a tinerilor din aceste zone, în linie cu strategia sa de
responsabilitate socială și implicare în comunitate. Prin parteneriatul încheiat cu Organizația Umanitară
CONCORDIA, angajații OMNIASIG au renunțat pentru o zi la munca de la birou și s-au implicat într-o nouă acțiune
de voluntariat la noul Centru de Zi pentru Copil și Familie CONCORDIA - ODOBEȘTI.
Voluntarii OMNIASIG au văruit pereții interiori ai Căminului Cultural, au reabilitat gardul și au amenajat grădina ce
înconjoară centrul, urmând ca din donația făcută de companie să construim un loc de joacă și spații de recreere
pentru copii.

OAMENI DE BINE
Copiii din casele de tip familial și centrele de zi au
desfășurat activități remediale online, activități recreative
și de dezvoltare personală și au participat la ateliere de
educație prin joc cu sprijinul a 76 de voluntari de la
Asociațiile Un Strop de Fericire și Ajungem MARI, precum și
Alianța pentru Educație Remedială (AER) prin „Școala
Remedială de Vară“. Prin Caravana Oftalmologică și
prietenii noștri de la Asociația Casa Bună, 27 de copii au
primit suport pentru consultații oftalmologice, din care
aproape o treime aveau diﬁcultăți de vedere
nediagnosticate care necesitau corecție optică. De
asemenea, copiii au primit și consultații stomatologice.
Pentru mine, activitatea de voluntariat a însemnat o
mare plăcere de a lucra cu copiii și în special cu copiii de la
CONCORDIA, cărora li s-a oferit o șansă foarte mare să ﬁe la
CONCORDIA, având în vedere ajutorul pe care-l primesc aici
și având în vedere posibilitățile care li se deschid.
CONCORDIA înseamnă o viață frumoasă!“
Doamna Anca Grigore | Voluntar Asociația Ajungem MARI

Am ales să ﬁu voluntar pentru că lași ceva în urma ta, te
implici în viața oamenilor și lași o bucățică din tine în viața
lor. Și am ales CONCORDIA pentru că este o familie mare și
unită, care ajută familii întregi și tineri și copii să ﬁe
independenți și să aibă parte de o viață mult mai bună.
CONCORDIA înseamnă magie.“
Mara Săvescu | Voluntar Asociația Un Strop de Fericire
Photo credit: OMNIASIG Vienna Insurance Group | Ajungem MARI
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CONCORDIA e spațiul prin care
redeﬁnesc, prin oameni, cărora uneori
le spunem copii sau tineri, puzzle-ul
cunoașterii vieții și a nevoilor umane
cele mai diverse. E provocarea prin
care regăsești razele soarelui ce vor să
reclădească în ﬁecare zi frumusețea și
vulnerabilitatea de a ﬁ om pe acest
Pământ.“

COSTIN: DE 23 DE ANI ÎN SPRIJINUL CELOR ÎN NEVOIE
Costin a venit în CONCORDIA în 1998, în vacanța de vară. Pe atunci era profesor de sport la o școală din
București, însă și-a dorit un loc de muncă și pe timpul vacanței. Aici venise să lucreze cu copiii
instituționalizați de la Centrul de Plasament Paul și de atunci a rămas în CONCORDIA.
23 de ani mai târziu, Costin rămâne unul dintre cei mai experimentați colegi în domeniul serviciilor sociale
în lucrul direct cu copiii și adulții din medii vulnerabile. După ce a lucrat în comunități sărace din București
și Ploiești, Costin și-a adus abilitățile și expertiza în cadrul celui mai nou proiect: Centrul de Zi pentru Copil
și Familii CONCORDIA-ODOBEȘTI.

Ce ți-a fost cel mai greu după ce ți-ai schimbat jobul ca profesor cu unul în servicii sociale?
Când am venit în CONCORDIA am lucrat doi ani la Casa Paul cu copii ai străzii, copii abandonați sau
instituționalizați. Acești ani au fost provocatori pentru că a trebuit mereu să găsim noi modalități de a ține
copiii în centru, de a nu se reîntoarce în stradă. Ceea ce mi s-a părut cu adevărat o provocare a fost să văd
copiii străzii altfel decât ca pe niște cerșetori, așa cum îi văzusem înainte. Odată ce am început să lucrez cu
ei am înțeles altceva: ﬁecare copil era un suﬂet care avea în spate o poveste grea care l-a scos în stradă. În
același timp era un copil frumos.
De-a lungul timpului, am lucrat la Adăpostul de Noapte SFÂNTUL LAZĂR cu oameni ai străzii, foști deținuți,
cu copii ai străzii deveniți adulți acum, ei înșiși cu copii. Pentru mame am lansat un nou proiect numit
„Mama și copilul“, unde puteau veni să se spele. A fost greu pentru că mamele erau reticente, au crezut că
le luăm copiii și că îi ducem la centrele de plasament de stat.
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Din 2014 am mers la Ploiești să lucrez cu oamenii din comunitățile sărace din Mimiu, angajându-mă în
dezvoltarea centrelor de zi din Ploiești. Însă am revenit la Centrul Social LAZĂR din București, pentru că aici
era mult de lucru. Odată cu închiderea centrului, în august 2020, m-am alăturat echipei Centrului de Zi
pentru Copil și Familii CONCORDIA-ODOBEȘTI. Am început să săpăm curtea, să turnăm beton, să plantăm
iarbă, să pregătim centrul.
Cum au fost începuturile în noul proiect?
Proiectul este realizat cu fonduri europene, în parteneriat cu Primăria Odobesti și am avut noroc cu un
asistent social pregătit și dedicat comunității sărace, de la primăria comunei. Ne-a dus la familiile care
aveau nevoie de ajutorul nostru. Ce pot spune despre copii? Sunt frumoși, dar sunt ostracizați de sistemul
școlar și chiar de părinții lor, care nu știu să-i încurajeze să aibă o viață mai bună decât a lor.
Când am deschis centrul, copiii ne desenau în ﬁecare zi inimi și ne schițau mulțumiri. Cred că aici au fost
pentru prima dată cu adevărat respectați și îmbrățișați. Dacă nu mergeu la școală, aici noi le-am oferit
căldură și bucurie. Părinții lor ne spun că atunci când se trezesc dimineața abia așteaptă să vină la centru,
chiar și în vacanță.
De ce a fost nevoie de un astfel de centru la Odobesti?
În orice comunitate rurală din România sunt familii care nu își permit să facă mai mult pentru copiii lor, au și
câte 10 copii, iar acești copii se cresc unul pe celălalt, nu mai dau importanță școlii, dezvoltării lor
personale. Domnul Primar Alecu Niculae a văzut acest lucru. CONCORDIA are un plus valoare doar prin
faptul că oferă acestor copii speranța că viața lor poate arăta altfel, că nu sunt nevoiți să ﬁe ca părinții lor, să
taie lemne sau să muncească în soare pentru a cultiva cartoﬁ pe bani puțini. Pentru ca asta să se întâmple,
ei trebuie să meargă la școală, să ﬁe educați. Și îi ajutăm. În plus, CONCORDIA ajută familiile cu alimente,
produse de curățenie, electrocasnice și haine.
Care sunt bucuriile tale în munca ta de zi cu zi?
În primul rând, să văd copiii evoluând emoțional și cognitiv, că interacționează între ei, că unii au învățat
alfabetul, iar alții să scrie și să citească în clasa a VI-a, deși au eșuat la școală. O mare bucurie este atunci
când copiii ne spun că se simt minunat aici și ne mulțumesc iar și iar pentru că i-am înscris în centru.
Vara aceasta, i-am dus într-o excursie la Marea Neagră. Doar puțini dintre ei mai văzuseră marea. Nu au
ieșit din apă timp de trei ore. Să vezi un grup de peste 30 de copii, toți alergând și țipând spre mare, este un
sentiment unic. Apoi i-am dus să ia masa în oraș, pentru cei mai mulți dintre ei tot pentru prima dată.
Imaginați-vă bucuria și surpriza când au ajuns acolo.
Ce ai organizat pentru primul sfârșit de an școlar ?
Am avut o sărbătoare pentru toți copiii. Știam că nu sunt aplaudați la școală și ne-am dorit să se simtă și ei
bine. L-am rugat pe domnul primar să ni se alăture pe scenă și am oferit ﬁecăruia diplome de absolvire și
diplome pentru că au talent. Așa s-au simțit importanți, validați, văzuți. A fost prima dată când s-au simțit
sărbătoriți.
Cum te-au dezvoltat acești 23 de ani în CONCORDIA ca profesionist în servicii sociale?
Trecând prin toate proiectele sociale, am învățat să înfrunt diverse provocări legate de oameni și de relația
cu aceștia. Așa că a trebuit să mă schimb și eu. Am lucrat cu copii, oameni de pe stradă, mame, deținuți,
comunități sărace. Ori de câte ori intram într-un mediu nou, trebuia să găsesc abordarea potrivită pentru a
mă apropia de cei pe care îi ajutam. Trebuia să înțeleg problemele prin care treceau. Am învățat să caut
mereu soluții, să nu rămân în problemă, ci să gândesc mai departe. Am căutat să ajut cât mai mulți oameni,
ceea ce a fost întotdeauna o provocare, mai ales când ai resurse limitate și trebuie să ﬁi creativ.

PREMII ȘI RECUNOAȘTERI
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DOUĂ PREMII PENTRU PROIECTUL DESFĂȘURAT ÎMPREUNĂ CU PEPCO ROMÂNIA
Suntem onorați și recunoscători pentru distincțiile obținute în anul 2021 în
cadrul Galei Societății Civile, Premiul II la categoria Incluziune Socială, și
premiul II la categoria Educație în cadrul Romanian CSR Awards 2021 pentru
proiectul „Sprijin educațional formal și nonformal pentru copiii aﬂați în
diﬁcultate / condiții vulnerabile“, un efort comun al Organizației Umanitare
CONCORDIA și PEPCO România, partener strategic.
Acest proiect vine în sprijinul familiilor nevoiașe prin oferirea de șanse egale
de creștere și educație pentru copii.
Alături de PEPCO România, Organizația Umanitară CONCORDIA și-a propus ca obiectiv principal ruperea cercului
vicios în care sărăcia împiedică accesul copiilor la educație și sprijinirea părinților în rolul lor în prevenirea
abandonului școlar și familial.

AM CELEBRAT EXCELENȚA LA GALA NAŢIONALĂ A EXCELENŢEI ÎN ASISTENŢĂ SOCIALĂ
Pe 14 iunie, am avut onoarea să celebrăm excelența la Gala Naţională a
Excelenţei în Asistenţă Socială, eveniment aﬂat la a VIII-a ediție,
organizat de Colegiul Național al Asistenților Sociali. Cu această ocazie,
doamna Elena Matache, Director Executiv Programe și Proiecte
CONCORDIA România, a oferit premiul pentru „Asistentul social în
domeniul incluziunii sociale – economie socială“ doamnei Molnar MirelaMihaela.

PREMIU PENTRU CAMPANIA #ÎMIDAIVOIE
Alături de prietenii noștri de la Agenția Minthical,
am fost încântați de premiul Silver Award of
Excellence, obținut în cadrul Romanian PR Award
la categoria ONG pentru campania #ÎmiDaiVoie.
Campania #ÎmiDaiVoie este despre șansa de a le
oferi acces la educație copiilor din mediile
defavorizate, acelor copii pentru care contextul
social și economic reprezintă o barieră în
tranziția lor copil - adolescent - adult.

PREMIILE GALA MAMA
Pe 8 martie, în cadrul Galei Premiilor MAMA, eveniment organizat de
Consiliul Tinerilor Instituționalizați, am primit cinci recunoașteri: premiul
pentru „Cel mai bun proiect pentru dezvoltarea deprinderilor de viață
independentă“, premiul „Cel mai bun proiect pentru incluziunea socială a
tinerilor instituționalizați“ pentru întreprinderea socială Brutăria
CONCORDIA, premiul I la categoria „Cel mai bun asistent social“ pentru
Florentina Dumitru, premiul I la categoria „Cel mai ascultător psiholog“
pentru Liviu Ștefan și premiul II la categoria „Cel mai bun educator“
pentru Olivia Ionescu.
Evenimentul a fost organizat online și găzduit de Teatrul Evreiesc de Stat și Ambasadorul Copiilor și Tinerilor
Abandonați și Instituționalizați din România, Maia Morgenstern.
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PRESĂ

128 articole
10 emisiuni TV&Radio
Național Tv | Radio România Cultural | Radio Trinitas | Radio RFI | Agerpres | IQads.ro | Mediafax | Gala Societății
Civile | Știri.ong | România Pozitivă | Info Ploiești City | Ploiești TV | Republika News | Ploieștii | Prahova Economică |
Observatorul Prahovean | Prahova-News | ZPL | Lace Magazin | PRwave | Itsy Bitsy | Rock Fm | Ziare Live | Amon News
| Life.ro | Preferințe.ro | Copilul.ro | Good Media | QBebe.ro | Știri și Oferte | NecenzuratPh | HorecaHub | Radio
Prahova | Bricoretail | Retail | Spot Media | PRO TV | DePrahova.ro | Ziarul Incomod | Edu Talks | România
Responsabilă | RadardeMedia.ro | Telem.ro | PromptMedia.ro | Curentul Național | Radio Reșița | BizBrașov.ro |
BitNews.ro | Suceava News | Zp.org.ro | OﬁcialMedia.com | Jurnal Social | Revista Cariere | BazarNews.Info |
Pedagoteca | Informateca | Cronica Olteniei | Magazin Sălăjean | Info Bistrița | Every Day News | Business Cover |
Bursa | Prahova Liberă | Express Press | Pescu.ro | România Express | E-Provincia.com | Clopoțel.ro | Artpres.ro |
Știrilecs.ro | Tribuna Învățământului | Business-Point.ro | Economistul | Așii Români

300 difuzări spot SMS

PRO TV | PRO X | PRO CINEMA | ACASĂ | ACASĂ GOLD | Republika News | RomâniaTV.net

5 campanii naționale

Redirecționarea celor 3,5% din impozitul pe venit | Redirecționarea celor 20% din
impozitul pe proﬁt | Fundraising online | Debit direct | SMS

PROIECTE
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SITUAȚIA NUMĂRULUI DE BENEFICIARI PE PROIECTE
În anul 2021, Organizația Umanitară CONCORDIA a sprijinit un număr de 3.011 de copii, tineri și adulți prin
proiectele și programele sale din București, Prahova și Dâmbovița, Comuna Odobești.
CENTRE
PROGRAME
DIN ANUL REZIDENȚIALE
PENTRU
PENTRU COPII
ADULȚI

PROIECTE

ORAȘ

Centrul de Zi pentru Copii și Familii Casa ALEXANDRA

Ploiești

2015

Centrul de Zi pentru Copii Casa CRISTINA

Ploiești

2013

Centrul de Plasament - Casă de Tip Familial Casa EVA

Ploiești

2005

Locuința Protejată pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Casa HANNES

București

2015

6

Locuința Socială IUDA

București

2009

34

Ploiești

2010

Ariceștii
Rahtivani

2017

6

2018

8

2019

8

Școala de Meserii CONCORDIA
Centrul de Plasament - Casă de Tip Familial Casa URSULA
Centrul de Plasament - Casă de Tip Familial Casa CAROLINE
Centrul de Plasament - Casă de Tip Familial Casa ELISABETH
Job Coaching
Centrul Rezidențial pentru Tineri Casa ABRAHAM

Ariceștii
Rahtivani
Ariceștii
Rahtivani
București /
Ploiești

PROGRAME DE
INTERVENȚIE ÎN
COMUNITATE

PROGRAME DE
EDUCAȚIE

PROGRAME DE
BUSINESS
SOCIAL

48
49
26

203

2013

469

Ploiești

2009

78

București

1999

58

Intervenție în comunitate

Ploiești

2013

793

Intervenție în comunitate

Odobești

2020

709

Ploiești

2010

6

București

2017

6

Ploiești

2001

Ploiești

2015

București

2017

Locuința Socială SFÂNTUL PAUL

Brutăria CONCORDIA
Hostelul Bread and Breakfast
Centrul de Plasament - Casă de Tip Familial CONCORDIA Orașul Copiilor
Grădinița Mimiu
CONCORDIA Academia

10
53

Formare de lungă durată

200

Webinarii / workshop-uri

435

Coaching și supervizare

243

Școala Primară CONCORDIA
Centrul de Zi pentru Copil și Familie CONCORDIA-ODOBEȘTI
Centrul de Tranzit CONCORDIA

Ploiești

2020

Odobești

2021

Ploiești

2021

44
47
20

58

196

2.115

1.178

12

3.559

Mama m-a respins. De la 13 ani, de
când am ajuns aici, CONCORDIA este
familia mea. În 2019, colegii de la Job
Coaching m-au ajutat cu un loc de muncă la
o ca f e nea . Î m i pl a ce ceea ce fa c :
debarasez, fac curat, duc comenzi și îmi
plac oamenii de acolo. Fără CONCORDIA aș
ﬁ fost pierdută. Mulțumesc mult tuturor
pentru că datorită lor am devenit ceea ce
sunt acum! “
Narcisa Cilibran

FINANȚĂRI
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CONTRACTE DE FINANȚARE
FINANȚATOR

NUME PROIECT

Proiect coﬁnanțat din Fondul Social European prin Programul
Operațional Capital Uman 2014-2020

Servicii de calitate în comunitate - sprijin pentru o creștere durabilă și
incluzivă a comunităților din Odobești/Dâmbovița și Ploiești

Proiect coﬁnanțat din Fondul Social European prin Programul
Operațional Capital Uman 2014-2020
DG Justice - JUST/2018/ACTION GRANTS
Programul Erasmus+ European Forward Looking Cooperation Projects in
the ﬁelds of Education and Training
Active Citizens Fund - România, program ﬁnanțat de Islanda,
Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021

Prima cameră – o șansă pentru viitorul tinerilor
Wings4Youth
FOCUS - Forward LOoking SoCial EUrope Skills
Tineri activi și responsabili!

Proiect ﬁnanțat de Uniunea Europeană prin Programul
Erasmus+

MAGISTER - Mental health professional’s learning community – continuous
training program for practitioners working with people aﬀected by mental
disorders

Programul Erasmus+, Parteneriate Strategice

Capacity Building for Trainers and Teachers: Learning the Blended Way

PEPCO Retail S.R.L.
D.G.A.S.P.C. Sector 1 București
PEPCO Retail S.R.L.
United Way România
United Way România
Fundația Comunitară Prahova
Fundația BricoDépôt

Sprijin educațional formal și nonformal pentru copiii aﬂați în diﬁcultate /
condiții vulnerabile
Locuința Protejată pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Casa HANNES,
București
Pepco Landia
Servicii de ocupare - o șansă pentru reintegrarea socială!
O șansă la independență
Loc de sport și joc
Brico Locul Copiilor

AFILIERI ORGANIZAȚIONALE
Organizația Umanitară CONCORDIA este membră a:
Federaţiei Organizaţiilor Neguvernamentale pentru Protecţia Copilului (FONPC)
Coaliției pentru Educație, Președinte (Diana Certan)
Federației Organizațiilor Neguvernamentale pentru Servicii Sociale (FONSS), Vicepreședinte (Elena Matache)
Federației Internaţionale a Comunităţilor Educative (FICE Europe), Membru în Consiliul Director (Elena
Matache)
Ÿ Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Prahova (CJRAE Prahova), Membru Comisie (Elena
Matache, Valentina Ion)
Ÿ Direcţiei Generale de Asistenţă Socială și Protecţia Copilului Prahova (DGASPC Prahova), Membru Comisia
pentru Protecția Copilului (Elena Matache) și Membru Echipă Intersectorială Locală pentru prevenirea și
combaterea exploatării copiilor (Valentina Ion).
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

CONCORDIA Development S.R.L. este membră a:
Federației Rețelei Întreprinderilor Sociale de Inserție (RISE), Vicepreședinte (Alice Stavride).

Ÿ

Fiind parte a acestor rețele, CONCORDIA a pledat în 2021 pentru:
Ÿ Alocarea stimulentului de risc angajaților din servicii sociale private în pandemia COVID-19
Ÿ Susținerea propunerii ca România să aloce cel puțin 5% din Fondul Social European Plus (FSE+) pentru
diminuarea sărăciei în rândul copiilor
Ÿ Creșterea conștientizării importanței și a responsabilităților tuturor actorilor în vederea creșterii incluziunii
și a independenței tinerilor din sistemul de protecție specială, printr-o mai bună pregătire a tinerilor pentru o
viață independentă, investiție într-o bună pregătire a personalului și crearea unor parteriate solide între
furnizorii de servicii sociale și IMM-uri
Ÿ Organizarea Conferinței Internaționale „Clădim Punți“, eveniment ﬁnal al proiectului „Wings4Youth - Sprijin
pentru tinerii care părăsesc îngrijirea printr-o abordare multisectorială: un model integrat de sprijin pentru
consolidarea sistemului de îngrijire în România și Bulgaria“, ﬁnanțat prin Programul Drepturi, Egalitate și
Cetățenie al Uniunii Europene (2014-2020)
Ÿ Elaborarea propunerii pentru Planul Național de Redresare și Reziliență care vizează construirea unei Rețele a
Centrelor de Zi pentru Copii în România
Ÿ Promovarea și susținerea demersului România Educată
Ÿ Siguranța copiilor în școli.

CHELTUIELI ȘI VENITURI
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CHELTUIELI ȘI VENITURI ÎN 2021*
ORGANIZAȚIA UMANITARĂ CONCORDIA
Obiecte de inventar,
mijloace ﬁxe și
investiții în curs
3,63%

VENITURI

CHELTUIELI

Cheltuieli
administrative
25,12%

România
37,57%

Austria
62,43%

Programe
Ploiești și București
71,25%

TOTAL VENITURI 2021: 4.220.929,00 EUR

TOTAL CHELTUIELI 2021: 3.823.583,00 EUR

DETALIERE CHELTUIELI PE PROGRAME
Hostel Bread and Breakfast
3,67%
CONCORDIA
Academia
8,20%

Voluntari
0,01%

Activitate economică
2,91%

Programe administrative
proiecte
3,49%

Case de Tip Familial
28,61%

Locuițe sociale &
locuință protejată
7,98%

Edu-Campus
CONCORDIA
27,30%

Centre de Zi pentru
Copii și Familii
17,84%

CHELTUIELI PROGRAME BUCUREȘTI ȘI PLOIEȘTI 2021: 2.706.233,00 EUR
*Situațiile ﬁnanciare anuale sunt auditate de către Rödl & Partner.

Protecția persoanelor ﬁzice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal
Începând cu 2018, conform legislației în vigoare, Legea nr. 677/2001 cu referire la protecția persoanelor în raport
cu prelucrarea datelor personale și Regulamentului 2016/679/UE privind protecția persoanelor ﬁzice referitor la
prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestora, aplicat de către toate statele
Uniunii Europene, Organizația Umanitară CONCORDIA a început revizuirea și implementarea sistemului „GDPR“
în două etape consecutive, luând măsurile necesare pentru protejarea datelor cu caracter personal.
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ECHIPA CONCORDIA

Mulțumim colegilor noștri pentru că au făcut ca lucrurile să se întâmple! Ei reprezintă echipa
CONCORDIA și puterea lui „ÎMPREUNĂ“.
MULȚUMIM COLEGILOR NOȘTRI DIN ORGANIZAȚIA UMANITARĂ CONCORDIA:
Mircea Ioan Agrigoroaie | Anita Maria Agavriloaie | Camelia Elena Alexandrescu | Raluca Ioana Anca | Crenguța
Elena Andrei | Ionelia Andrei | Carmen Elena Andreșoi | Aura Margot Anghel | Elena Adina Angelescu | Lavinia
Andreea Anton | Letiția Bădeu | Filip Băcanu | Cristina Adina Bădicu | Elena Bejenaru | Adriana Mihaela Bănică |
Camelia Mihaela Barlaboi | Mădălina Bercea | Gheorghe Bică | Rebeca Bivolaru | Constanța Cristina Bobe | Florin
Bobe | Izolda Maria Bodi | Mariana Boghi | Eugen Boia | Mircea Boieriu | Ovidiu Gabriel Boțoc | Ștefania Laura Breja
| Petruța Brutaru | Silviu Marian Brutaru | Larisa Budeanu | Mihaela Burtel | Mihaela Bianca Buzetto | Raluca Ioana
Cazacu | Lucica Călin | Olivia Diana Certan | Diana Chetreanu | Doru Chiojdeanu | Mihaela Olimpia Ciurescu |
Mariana Ciobanu | Elena Rodica Cojan | Iulian Marius Cojan | Claudia Cojocaru | Mirela Adela Cojocaru | Gabriela
Denisa Condrea | Garoﬁța Constantin | Mădălina Constantin | Valentin Constantin | Elena Constantinescu |
Mădălina Corciu | Elena Loredana Costache | Diana Cramer | Mădălina Crăciun | Albert Cuﬀner | Paula Aurelia
Cuﬀner | Maria Dacu | Costel David | Valeria David | Andreea Davidescu | Constantin Marius Diaconu | Ștefania
Grațiela Diaconu | Elena Tatiana Dima | Steluța Dima | Diana Maria Dincă | Maria Mihaela Dinu | Mihaela Diviricean
| Livia Ioana Dobre | Mirela Dobrin | Elena Otilia Dogaru | Ștefania Domnu | Ana Maria Dorobanțu | Georgian Ciprian
Drăguș | Ina Dreglea | Daniel Cornel Dumitrașcu | Ana Maria Dumitrescu | Florentina Dumitru | Lucian Alexandru
Duță | Alexandra Edroi | Oana Georgiana Eparu | Monica Faltiska | Ionuț Filișan | Mariana Mirabela Filișan |
Florentina Luiza Florea | Monica Florea | Viorica Fusea | Alexandru Gabriel Găman | Florentina Gheorghe |
Alexandra Laura Ghib | Ioana Laura Giurisici | Maria Cristina Glăman | Ramona Maria Gotteszman | Silvia Groparu |
Adriana Cătălina Grosu | Maria Haită | Daniel Hamza | Oana Hera | Elena Andreea Hiriza | Natalia Iacob | Viorica
Ibris | Maria Magdalena Ilie | Valentina Mihaela Ion | Vasilica Ion | Olivia Gabriela Ionescu | Ana Maria Ioniță |
Daniela Ioniță | Aurel Iordache | Bianca Georgiana Iorga | Ioana Laszlo | Mirela Carmen Lavric | Ileana Lazăr |
Georgiana Lăschescu | Monalisa Georgiana Lupu | Laurențiu Robert Mariaș | Irina Marinescu | Elena Matache |
Liliana Bianca Mătăsariu | Daniela Micu | Cezara Oana Mihai | Elena Mihai | Cristina Mihai | Aida Eugenia Mihalcea |
Viorel Gelu Mihăilă | Aurelia Tanța Militaru | Viorica Mîndru | Antonia Elena Minea | Gherghina Mitică | Elena
Mihaela Mititelu | Liliana Elena Naghi | Adriana Necula | Costinel Nedelcu | Radu Iulian Neuman | Anca Elena
Nicolae | Gheorghe Aurelian Nicolae | Irina Nicolescu | Teodora Nistoroiu | Irina Sînziana Opincaru | Mariana
Oprișan | Camelia Pană | Ion Pană | Iuliana Panait | Bogdana Pandelea | Veronica Pascale | Tamara Patraș | Rodica
Georgiana Păcuraru | Gelu Păuna | Andreea Elena Perian | Nicolae Petrache | Răzvan Petre | Cristina Pîrvan | Eugen
Pîrvan | Victoria Constanța Pițoiu | Adrian Claudiu Pop | Patricea Anamaria Pop | Mircea Lorin Popa | Cătălin Ionuț
Popescu | Elena Verona Pucheanu | Victoria Elena Putică | Crina Rădoi | Liviu Rică | Fabian Robu | Andreea Viorica
Roman | Saida Silvia Roșculeț | Maria Loredana Rusu | Filița Săpunaru | Mihaela Alexandra Sburlis | Ana Șeicaru |
Mugurel Bogdan Sescu | Alexandra Cătălina Simion | Constantin Stamate | Petre Ioana Alexandra Stan | Costin
Stavride | Daniela Alice Stavride | Gabriela Stănică | Mihaela Sterie | Adina Monica Stoica | Marius Bogdan Stoica |
Daniela Ileana Stroe | Marinel Stroe | Georgeta Alina Susai | Simina Lavinia Szocs | Liviu Ștefan | Roxana
Teodorescu | Adelina Ana Maria Tihan | Aurică Toader | Ionelia Toader | Florentina Cristina Todirașcu | Cornelia
Trandaﬁr | Gabriela Alexandra Tudor | Maria Turcu | Simona Mariana Ungureanu | Ramona Claudia Vasiloae
Năstăsache | Ioana Alexandra Văduva | Sabrina Elena Vizireanu | Cristian Vlăsceanu | Filofteia Vuiu | Georgel
Zaharia | Florin Zamﬁr | Florin Zărnescu!

MULȚUMIM COLEGILOR NOȘTRI DE LA CONCORDIA DEVELOPMENT S.R.L.:
Georgiana Cava | Mariana Clara Constantin | Ruxandra Violeta Dumitrașcu | Iuliana Georgiana Dumitru | Andreea
Mădălina Enache | Jenica Gheorghe | Alex Daniel Oprea | Andreea Corina Petre | Mihaela Georgiana Simion | Oana
Andreia Stan | Elena Vlădescu!

MULȚUMIM COLEGILOR NOȘTRI DIN ECHIPA INTERNAȚIONALĂ DE MANAGEMENT:
Ulla Konrad | Părintele Markus Inama SJ | Thomas Birtel | Bernhard Drumel | Cornelia Burtscher | Rainer Stoiber |
Martina Raytchinova | Christina Kauer | Irina Adăscăliței!

PARTENERI ȘI COLABORATORI
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Mulțumim pentru susținere sponsorilor, donatorilor, ﬁnanțatorilor și partenerilor noștri!

PARTENERI STRATEGICI:

CONTRACTE DE FINANȚARE:

F CUS
FORWARD LOOKING
SOCIAL EUROPE SKILLS

Agenția Națională pentru Plăți
și Inspecție Socială

SPONSORI ȘI DONATORI:

Karl Jehle | Asociația „Trăiește cu Bucurie“ | Casa Bună | Fundația Ashoka | DM Support Activ | Alukonigsthal Sisteme
de Aluminiu | Sparta Guard Security | Asociația ZI DE BINE | Asociaţia Gaspar, Baltasar & Melchior | Dayro
Distribution | Halco Trading | OMNIASIG Vienna Insurance Group | Fundația Goodhome | Netland Computers | Comtel
Focus | Generali România | Massmutual Global Business | Agrorod | Metchim Trade | Pro Sana | Tudor Tailor Invest |
Mgmt Audit & Bpo | General Prodcom Impex | Dayro Distribution | Ein Zuhause Für Bukarester Straßenkinder |
Ageximco | Nuclearelectrica | Megapower | Alexa Maxi Credit Ifn | Gusting Com | Asociația Sister | Unilever România |
Endava | Tri Farm | Asociația Medici Pentru România | Gusting Com Srl | Bregenz

AFILIERI:

PARTENERI:

MASS MEDIA:
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PARTENERI ȘI COLABORATORI
COLABORATORI:
Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție | 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 2 | D.G.A.S.P.C. Sector 3 | D.G.A.S.P.C. Sector 4 | D.G.A.S.P.C. Sector 5 |
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. Ialomița | D.G.A.S.P.C. Cluj | D.G.A.S.P.C. Harghita | D.G.A.S.P.C. Olt |
D.G.A.S.P.C. Călărași | D.G.A.S.P.C. Argeș | D.G.A.S.P.C. Bacău | D.G.A.S.P.C. Botoșani | D.G.A.S.P.C. Caraș-Severin |
D.G.A.S.P.C. Dolj | D.G.A.S.P.C. Giurgiu | D.G.A.S.P.C. Teleorman | D.G.A.S.P.C. Vrancea | D.G.A.S.P.C. Buzău |
D.G.A.S.P.C. Ilfov | D.G.A.S.P.C. Sibiu | D.G.A.S.P.C. Tulcea | D.G.A.S.P.C. Ialomița | D.G.A.S.P.C. Giurgiu |
D.G.A.S.P.C. Gorj | D.G.A.S.P.C. Constanța | D.G.A.S.P.C. Iași | D.G.A.S.P.C. Vâlcea | D.G.A.S.P.C. Alba Iulia |
D.G.A.S.P.C. Arad | D.G.A.S.P.C. Bihor | D.G.A.S.P.C. Bistrița-Năsăud | D.G.A.S.P.C. Brăila | D.G.A.S.P.C. Covasna |
D.G.A.S.P.C. Hunedoara | D.G.A.S.P.C. Maramureș | D.G.A.S.P.C. Mehedinți | D.G.A.S.P.C. Mureș | D.G.A.S.P.C.
Neamț | D.G.A.S.P.C. Sălaj | D.G.A.S.P.C. Satu-Mare | D.G.A.S.P.C. Suceava | D.G.A.S.P.C. Timiș | Inspectoratul
Județean de Poliție Prahova | Consiliul Local al Municipiului Ploiești - Administrația Serviciilor Sociale Comunitare
| Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Prahova | A.J.P.I.S. Comisia de Autorizare București |
A.M.O.F.M. București | A.J.O.F.M. | Penitenciarul Ploieşti | I.P.J. Prahova - Poliția de Proximitate | S.P.C.L.E.P.
Ploiești | Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Prahova | Serviciul Public Local Comunitar de Evidenţă a
Persoanelor al Municipiului Ploieşti | 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 | Direcția Generală
de Evidență a Persoanelor a Municipiului București | Complexul de Servicii Sociale pentru Persoane fără Adăpost |
Primăria Dumbrăveni | Spitalul Clinic de Boli Infecțioase și Tropicale Dr. Victor Babeș | Institutul Național de Boli
Prof. Matei Balș | Institutul de Pneumoftiziologie „Marius Nasta“ | Spitalul Clinic de Psihiatrie „Profesor Doctor
Alexandru Obregia“ | Complexul Multifuncţional Caraiman | Societatea de Educaţie Contraceptivă şi Sexuală |
Centrul pentru Viață Independentă pentru Persoane cu Dizabilități „Fierbinți“ | Centrul de Primire în Regim de
Urgență CIREȘARII II | Administrația Parcului Memorial „Constantin Stere“ Ploiești | S.G.U Ploiești | Colegiul
Economic „Virgil Madgearu“ Ploiești | Școala Gimnazială „Ioan Grigorescu“ Ploiești | Şcoala Gimnazială nr. 19
Ploiești | Şcoala Gimnazială Ariceștii Rahtivani | Colegiul Național „Jean Monnet“ Ploiești | Colegiul de Artă
„Carmen Sylva“ Ploiești | Colegiul Național „Ion Luca Caragiale“ Ploiești | Școala Gimnazială „Radu Stanian“
Ploiești | Școala Gimnazială Specială Filipeștii de Tîrg | Școala Gimnazială „Rareș Vodă“ | Școala Gimnazială nr. 13
Ploiești | Colegiul Tehnic „Toma N. Socolescu“ Ploiești | Liceul Tehnologic „1Mai“ Ploiești | Asociația „Un strop de
fericire“ | Clinica ALIAT | Asociația Ateliere Fără Frontiere | Asociația Ajungem MARI Ploiești | Asociația Lindenfeld |
Complexul Integrat de Servicii Sociale pentru Adulţi – SFÂNTUL IOAN | Fundația FARA | Asociația ADPARE | Asociația
CARUSEL | Asociația Capitanio și Geroza | Fundația Tineri pentru Tineri | ARAS | Fundația Teen Challenge | Asociația
The Social Incubator | Asociația Casa Ioana | Ciufulici | Asociația Prahova în Acțiune | Asociația Untold Stories |
Little Impro | Asociația Pro Vita | FAST România | Fundația Chance for Life | Fundația Pentru Copii Abandonați
Ghimbav | Asociația Aici pentru Tine | A.C.M.A. Betania Bârlad | Amurtel România | Ferma terapeutică și
educațională Happy by Nature | Schubz | Asociația Sportivă Apa Înseamnă Viață | Mihai Badea | Iulian Postelnicu |
Fundaţia Estuar | Fundația Hope and Homes for Children România | Crowne Plaza Hotel | Yazaki România | Auchan
Blejoi | Huns Industry | Creafreres | Brot Manufactur | Frac Expert Consult | Michelin România | Sparta Guard
Security Ploiești | Atelierele ILBAH | Bauconsulting Project | Hangan Food Investment | Ness Proiect Europe | MMM
Consulting | Pac Media | Sprinten Infomar | Elis Pavaje | Fitness Club Nico | Eco Smart Ploiești | Metatools Ploiești |
Fabryo-Atlas | DST Ploiești | Metchim București | Minthical Communications Agency | Corvinus International |
Atelier Spectrum | Blue Services Group | Clever Planet | Continental Hotels | Display Total Grup | EasyClean Services
| F&B Unique Distribution | Interactive Web Training | Moonlight | Anticariat Numărul 1 | DIE HEXE | LA BRASA |
Digital Archiving Solutions | TIP TOP FOOD INDUSTRY | Velocita Urbana | Zash Product | Selgros Cash & Carry | SSG
Solutions | Teamland | Top Delight Food | TRK Professional | Uniﬁed Telecom B2B | Utilitech Services | Wgb
Autoschool | MOTO SSD | Avi Eurojobs & Training | Sag Expert Curs Training | Caliﬁcări Deservenţi | ANEODEi |
Centrul de Formare și Certiﬁcare Profesională | Medelin Oana Training | JW Marriott Bucharest Grand Hotel | Hotel
Central Ploiești | Cofetăria Andrei Ploiești | Rond Street Café | Cafeneaua Nației Ploiești | Restaurant Giulia Ploiești |
Pik Elegance | Pecef Tehnica Ploiești | Casa Bunescu | Elly Prod Pan | Taverna Grecească Dionysos Ploiești | Complex
Europa LG | Cofetăria Acapulco Ploiești | Pain Plaisir | Capital Plaza Hotel | McDonald's | Băcănia Lu' Furdui | Biutiful
Timpuri Noi | Bringo Obor | FELICE | La Plăcinte | Luna Bistro | Ancient Pub | Viggo Cuisine | Trattoria Piccola |
Restaurant Tres Olivos | Restaurant DaVinci | LURANOKO PROD Ploiești | Boutiqueul Deliei | Mehrzad's Culinary
Events | Chef Liviu Lambrino | Akua Food Garden | The Taste Bistro | Restaurant Orizont | Valentina's Bakery&Café |
Cofetăria Ana State | Dobrogea Grup S.A. | Brutăria Colț de Pâine | MP Cleaning | Romnicon | CMI Dr. Varga Iulia
Coset | CMI Dr. Pascu Gabriel | Felicia Owsu Bonsu | Oana Andreea Oprea | Dr. Iulia Sorohan | Dr. Adina Giurgianu |
CMI Necula Adriana | Planiﬁcare Familială Dr. Maria Tudorancea | CMI Dr. Alexandra Stoica | CMI Dr. Vladimir Călin
Nițoiu

IMPLICĂ-TE ȘI TU
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Misiunea CONCORDIEI în România este posibilă datorită efortului comun pe care îl fac sponsorii, prietenii,
voluntarii și angajații noștri, iar fără acest sprijin nu am ﬁ azi aici.

CUM POȚI AJUTA?
Donații și sponsorizări:
Organizația Umanitară CONCORDIA | CUI: 5221142
IBAN LEI: RO32 RZBR 0000 0600 0240 8036 |
IBAN EUR: RO16 RZBR 0000 0600 0240 8033 | Cod swift: RZBRROBU
Raiﬀeisen Bank | Agenția 13 Septembrie | București
Drumul Regimentului 20D | Sector 1 | 013887 București
T +40 311 076981 | F +40 311 076982 | romania@concordia.org.ro | www.concordia.org.ro

Suport ﬁnanciar prin redirecționarea a 3,5% din impozitul pe venit către CONCORDIA, redirecționarea a 20%
din taxa pe proﬁt al companiilor, donații directe și sponsorizări. CONCORDIA este furnizor acreditat de servicii
sociale.
Trimite un SMS cu textul NEVOIE la 8845 și donează 2 euro lunar pentru a oferi acces la educație copiilor din
mediile defavorizate.

Debit direct: semnează și tu un contract de debit direct sau invită-ne în compania ta pentru a vorbi colegilor
tăi despre proiectele noastre și cauza pe care o pot susține.
Comenzi de produse de la Brutăria CONCORDIA.
Cazează-te la Hostelul Bread and Breakfast | Str. Petru Cercel nr. 1, București | T +40 314 334757 |
reservation@breadandbreakfast.ro | booking.com.
Parteneriate de afaceri: marketing asociat unei cauze sociale, proiecte CSR, proiecte pentru implicarea
angajaților companiilor.

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

CONDUCEREA ORGANIZAȚIEI
CONSILIUL DIRECTOR CONCORDIA INTERNAȚIONAL CONDUCEREA CONCORDIA ROMÂNIA
Hans Peter Haselsteiner (Președinte de Onoare)
Elena Matache (Director Executiv Programe și Proiecte)
Ulla Konrad (Președinte Consiliul Director)
Diana Certan (Director Executiv Comunicare
Părintele Markus Inama SJ (Membru Consiliul Director) și Fundraising)
Thomas Birtel (Membru Consiliul Director)
Bernhard Drumel (Director Executiv și Membru Consiliul Director)

CONCORDIA ÎN ALTE ȚĂRI
CONCORDIA AUSTRIA
Hochstettergasse 6, 1020 Wien
oﬃce@concordia.or.at
www.concordia.or.at

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

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

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

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

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