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Cea mai frumoasă coroană regală este încrederea și dragostea
românilor, iar valoarea ei stă în propriile merite ale României.
Regele Mihai I al României

Fundaţia Principesa Margareta a României a fost înﬁinţată în 1990 de către Majestatea Sa Margareta,
Custodele Coroanei române, împreună cu tatăl său, Regele Mihai. De-a lungul celor 28 de ani de
activitate, Fundația a dezvoltat numeroase proiecte durabile în domeniul educației, dezvoltării
comunității, societății civile, sănătății și culturii, proiecte ce și-au adus contribuția la reînnoirea spirituală
și socială a României. Fundația Principesa Margareta a României este astăzi o organizație
neguvernamentală de elită care sprijină copii, tineri și vârstnici prin intervenții durabile, bazate pe
schimbul de experiență și valori între generații.
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„

Cu 28 de ani în urmă, mi-am promis să fac tot posibilul pentru a schimba în bine viața celor mai
vulnerabili dintre români. Astăzi, mai mult ca oricând, ne simțim datori să continuăm programele
sociale și educaționale. Susținem copiii care vor să învețe și aspiră să depășească sărăcia
mediului în care s-au născut, ajutăm tinerii talentați să-și urmeze calea spre succes și suntem
alături de bătrânii care au nevoie de un sprijin în viața lor.
Toate acestea nu ar ﬁ fost posibile fără oameni care ne impartășesc idealurile, dispuși să ni se
alăture, oameni gata să se implice și să se dăruiască pentru a schimba în bine destinele altora.
Fundația noastră acționează în ﬁecare zi din dragoste pentru România. Vom continua această
muncă pentru oameni într-o abordare modernă și eﬁcientă și împreună vom construi o Românie
frumoasă, pentru noi și pentru generațiile viitoare.

„

Majestatea Sa Margareta,
Custodele Coroanei române

Viziunea noastră

România își atinge adevăratul potențial și toți cetățenii ei se
respectă reciproc și pe ei înșiși.

Misiune

Descoperim liderii și îi inspirăm să creeze comunități durabile
și autonome.

Valori

Responsabilitate
Loialitate
Generozitate
Integritate
Puterea exemplului
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În anul 2017,
Fondul Special
pentru Copii a
sprijinit peste
1000 de copii și
tineri cu vârste
cuprinse între 7 si
18 ani, din 38 de
județe (64 de
sate, 14 orașe).

328
de copii au primit burse
pentru școală și
consiliere individuală

635
de copii din mediul rural au
frecventat un centru social
de tip after-school

671
de copii din mediul rural au
primit cadouri de Crăciun

87
de familii au primit
pachete cu ajutoare
sociale

13
centre de tip after school
din mediul rural au fost
susținute de Fundație

252
voluntari implicați /
3058 ore de voluntariat

A

Abandonul școlar este una din cele mai mari probleme ale sistemului
educațional românesc. Potrivit datelor Eurostat, rata abandonului
școlar este de 18,5%, ceea ce situează România pe locul 3 în topul
țărilor europene, iar principala cauză a acestui fenomen este sărăcia. Pe
lângă cei care au abandonat învățământul, există și copii care nu au mers
niciodată la școală. Cei peste 28 de ani de experiență în proiecte sociale
dedicate copiilor ne-au arătat că singura modalitate reală de a ieși din cercul
vicios al sărăciei este accesul lor la educație.

Sprijin pentru copiii din medii
defavorizate
Fondul Special pentru Copii este un
program național de asistență și acces la
educație în sprijinul copiilor aﬂați în
situații de viață foarte diﬁcile. Fondul
Special pentru Copii răspunde prompt la
nevoile familiilor din toată țara,
acordându-le sprjin ﬁnanciar pentru a
depăși un context de criză din cauza
căruia copiii ar putea să renunțe la școală.
În egală măsura, programul contribuie la
dezvoltarea educației în comunități mici,
izolate, prin investiții în programe de tip
after-school și centre de zi.

le acoperi costurile frecventării școlii.
Sunt sprijiniți copiii din toată țară, din
mediul rural sau urban, în limita a 350
Euro anual. Finanțarea se acordă
personalizat, astfel încât să asigure
efecte pe termen lung în viața copilului.

2. Granturi pentru organizații
locale de tip after-school

1. Burse pentru școală

Acordăm granturi în valoare de 2000 4000 euro, pentru proiectele de tip after
school, din mediul rural și orașe sub
35.000 de locuitori, care acoperă
costurile legate de masă și materiale
educaționale și igienico-sanitare, o
investiție ce are ca efect modernizarea
educației
în
zonele
cele
mai
dezavantajate ale țării.

Oferim ajutor ﬁnanciar individual, pe
perioada anului școlar, copiilor și
tinerilor aﬂați în situații sociale grave,
pentru a preveni abandonul școlar și a

În 2017, partenerul programului a fost
Fundația Vodafone România, pentru 17
județe, prin Programul Strategic de
Investiţie în Mediul Rural.

Programul
acționează
pentru
prevenirea abandonului școlar prin
două componente:
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Beneﬁciarii programului
Programul este destinat copiilor din toata țara, înscriși într-o formă de învăţămant preuniversitar de stat, aﬂați în
contexte sociale diﬁcile. Aceștia sunt din familii cu venituri precare, lăsați în îngrijirea rudelor, cu părinți bolnavi
sau din familii cu mulți copii sau care au în îngrijire persoane cu handicap sever, din familii monoparentale.

Activități principale pentru copiii din medii
dezavantajate
Intervenție socială și monitorizare în funcție de nevoile identiﬁcate, speciﬁc pentru ﬁecare dintre
beneﬁciari. Bursele pentru școală au asigurat copiilor rechizite, materiale educaționale obligatorii și
auxiliare, îmbrăcăminte și încălțăminte, produse de igienă și sanitare, cazare la cămin, masă sau transport la
internat pentru copiii care învață în altă localitate, ochelari de vedere, proteze auditive, integrarea în
programe de tip after-school.
O masă sănătoasă în ﬁecare zi a fost una dintre preocuparile programului, ﬁnanțarea acoperind costurile
unei alimentații suﬁciente și sănătoase, ﬁe in cadrul familiei, la cantina școlară sau la un centru social de tip
after-school.
Consiliere socială și asistență tehnică acordată familiilor aﬂate în diﬁcultate pentru îmbunătățirea situației
și găsirea unor soluții la problemele lor, dar și ONG-urilor locale pentru stabilizarea lor și asigurarea
sustenabilității proiectului post-ﬁnanțare.
Tabăra motivațională a avut ca scop recompensarea a 50 de copii cu o evoluție școlară foarte bună și a fost
organizată în vacanța de vară, la Râu Sadului.
Cursul de dezvoltare a aptitudinilor de comunicare și a metodelor non-formale de educație pentru 24 de
specialiști în educație și personalul a 8 centre sociale ﬁnanțate prin Programul Strategic de Investiţie în
Mediul Rural
Partener
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Centrele
Generații
în anul
2017:

4
centre
intergeneraționale noi

589
de copii frecventează cele
15 centre
intergeneraționale din țară

2160
de beneﬁciari indirecți
(părinți, bunici, frați/surori)

125
de vârstnici voluntari
lucrează zilnic cu copii

99,8%
dintre beneﬁciari au
promovat clasa

63%
și-au îmbunătățit
performanțele școlare

D

ouă dintre problemele sociale cu care se confruntă astăzi România
sunt abandonul școlar generat de sărăcie și îmbătrânirea accelarată a
populației. Centrele de zi din țară, care asigură asistență socială și
sprijin educațional copiilor ce provin din familii nevoiașe, se confruntă adesea
cu resurse insuﬁciente. Pe de altă parte, mulți dintre vârstnici se confruntă cu
sentimentul de inutilitate și suferă din cauza pierderii rolului social. Copiii din
familii modeste și seniorii care vor să ﬁe activi se întâlnesc în cadrul centrelor
intergeneraționale, create prin Programul Generații.
Utilizarea vârstnicilor ca resursă pentru comunitate reprezintă o importantă
schimbare de paradigmă, dar una absolut necesară pentru încurajarea
îmbătrânirii active și adaptarea la situația demograﬁcă existentă.

Cum sprijinim copiii, seniorii și
centrele sociale din comunități
Pornind de la experiența de lucru cu
voluntari seniori în sprijinul copiilor din
medii defavorizate, Fundația a creat un
o
metodologie
intergenerațională,
pentru a implementa această abordare
în cât mai multe comunități din țară.
Seniorii care doresc să aibă o viață
activă se implică în activitățile zilnice ale
centrelor de zi în calitate de voluntari.
În 2017, am reușit să extindem Metoda
Generații în 4 centre noi din București,
Bacău și Brașov și am ﬁnanțat în total 11
centre intergeneraționale. În prezent
metoda Generații este implementată în
15 centre din toată țara.

18.000

de ore de asistență
socială, socializare și
pregătire școlară
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Programul Generatii Centrul
Comunitatii înseamnă:
Activarea vârstnicilor din comunitate
ca voluntari pentru copiii care
frecventează centrele de zi, cu rolul
de mentori, profesori, meșteri pentru
atelierele de creație ori prieteni.
Folosirea metodelor
intergeneraționale de lucru în
activitatea centrelor de zi pentru copii.
Asistență socială și îndrumare școlară
de foarte bună calitate oferită tuturor
beneﬁciarilor lor.
Mobilizarea comunității în campanii
sau evenimente de strângere de
fonduri și implicarea Fundațiilor
Comunitare ca partener local.
Oferirea unui grant în valoare de
8.000 Euro centrelor sociale de tip
after-school pentru susținerea
activităților intergeneraționale.

Centre intergeneraționale în 2017
Generații - Centrul Comunității, sector 6, București
Fundația Creștină Diakonia - Centrul de zi pentru copii ce provin din familii defavorizate;
Fundația Buckner;
Asociația Multifuncțională Filantropia - Centrul de zi Sf. Spiridon;
Asociația Bunul Samaritean;
Asociația Ortodoxă Sf. Vasile Cel Mare - Centrul de zi Speranța;
Fundația Cuvântul Întrupat - Centrul comunitar „La vale” din Galați;
Asociația Chance for Life;
Asociația Sf. Arhidiacon Ștefan;
Fundația pentru Sprijin Comunitar - Centrul de zi Mozaic;
Fundația Diaconia Brașov.

Activitățile voluntarilor seniori
Îndrumarea copiilor în realizarea temelor și pregătire școlară individuală
Cursuri educaționale: limbi străine, clubul de lectură, pictură
Cluburi vocaționale: dansuri, cor, șah, chitară, fotograﬁe, obiecte decorative
Ateliere de creație și meșteșuguri tradiționale, precum cusut sau tricotat
Jocuri și socializare, aniversarea zilelor de naștere, activități sportive
Dezvoltare personală: excursii educative, curs practic de bune maniere

Parteneri
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Răspundem
cu suflet

17000
apeluri înregistrate
până în prezent

9020
interacțiuni noi
în anul 2017

1400
de beneﬁciari unici au
primit servicii de asistență,
informare și suport

380
de relații de prietenie au fost
create prin apelare
săptămânală

750
ore de voluntariat și 22
de voluntari de diferite
vârste au interacționat
cu bătrânii

2532
ore de consiliere socială
și socializare

400
de instituții și ONG-uri
partenere

C

onform INS, în România peste 3.25 milioane persoane au vârste de
peste 65 de ani, iar îmbătrânirea accelerată a populației este un fapt
cert la nivel mondial. De asemenea, aproximativ 1.5 milioane de
vârstnici din România sunt afectați de singurătate, într-o mai mare sau mai
mică măsura, conform studiului național realizat de GfK pentru FPMR în
septembrie 2015. Telefonul Vârstnicului este un proiect dezvoltat în sprijinul
vârstnicilor din întreaga țară, ca răspuns la problema îmbătrânirii populației,
lansat din programul „Connecting for Good”.

Cum funcționează Telefonul Vârstnicului?
Telefonul Vârstnicului este prima linie
telefonică gratuită și conﬁdențială,
accesibilă la nivel național, dedicată
persoanelor vârstnice. Proiectul are ca
scop creșterea calității vieții și a
participării sociale în rândul bătrânilor și
vine ca răspuns la problemele cu care
se confruntă persoanele vârstnice din
România,
ﬁind
singurul
serviciu
funcțional de acest tip.
Operatorii specializați răspund cu suﬂet
și oferă informații și îndrumare, iar
voluntarii implicați construiesc relații de
prietenie cu vârstnicii singuri.

Telefonului Vârstnicului înseamnă:
Un call-center național cu număr
gratuit de apelare
O rețea de servicii si informații de
interes pentru vârstnici
Echipă specializată și voluntari
pregătiți
Analize și studii privind problematica
vârstnicilor din Romania
Campanii de informare și conștientizare
referitoare la persoanele vârstnice

1 septembrie 2017 - lansare
TeleClubul Seniorilor,
serviciu de socializare
pentru vârstnici

1 octombrie 2017 - Conferința
Națională „Bune Practici pentru o
bătrânețe frumoasă” și lansarea
analizei „Topul Nevoilor Vârstnicilor
din România”

Peste 680 de vârstnici au
ieșit la masă cu sprijinul
City Grill prin campania
„Fii îngerul unui bătrân”

Peste 100 de vârstnici au vizionat
o piesă de teatru cu sprijinul
Godot Cafe Teatru prin campania
„Invită un bunic la teatru”
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Beneﬁciarii programului
Linia telefonică este dedicată persoanelor cu vârsta peste 65 din România, din mediul urban și rural. Până în
prezent, s-au înregistrat peste 17.000 de interacțiuni telefonice, iar peste 2.700 de vârstnici au fost beneﬁciari
unici ai serviciilor de informare, consiliere sau socializare.

Servicii principale pentru vârstnicii din România
Informații utile și de interes general pentru vârstnicii care nu știu la cine să apeleze și căror instituții să se
adreseze pentru problemele lor. Aceștia găsesc răspuns imediat, rapid și gratuit la Telefonul Vârstnicului.
Îndrumare și consiliere socială oferite persoanelor vârstnice care au nevoie de servicii specializate sau
soluții practice, dar și familiilor celor care au nevoie de îngrijire la domiciliu sau sprijin de diverse feluri.
Aceștia sunt îndrumați către instituțiile abilitate din comunitatea lor.
Sprijin emoțional și alinarea singurătății pentru acei vârstnici care resimt izolarea ﬁzica sau emoțională și
au nevoie de conversație și ascultare. Cei care solicită acest serviciu, sunt apelați regulat de către operatorii
specializați și voluntarii pregătiți să le vină în ajutor.
În luna septembrie 2017, Fundația Principesa Margareta a României a lansat Teleclubul Seniorilor, un serviciu
complementar serviciului de reapelare periodică. Teleclubul Seniorilor reprezintă o soluție pentru alinarea
singurătății vârstnicilor care nu au posibilitatea să participe la un club de seniori, ﬁe pentru că acesta nu există, ﬁe
pentru că vârstnicii nu se pot deplasa. Prin intermediul Teleclubului Seniorilor, vârstnicii au ocazia să socializeze și să
discute cu alți vârstnici pe teme de interes comun. Grupul devine astfel o punte emoțională și un sprijin moral, sporind
sentimentul de încredere și apartenență.
Promovarea participării sociale pentru seniorii încă activi, care își exprima dorința să devină voluntari în
comunitatea lor.
Semnalarea abuzurilor la care sunt supuse persoanele de vârsta a III-a.
Parteneri
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Programul
Tinere
Talente
în anul
2017:

36
de bursieri: 18 artiști
vizuali și 18 muzicieni

7
instrumente muzicale
și diverse
materiale de lucru

20
de expoziții, 4 individuale
și 16 expozitii de
grup,naționale cât și
internaționale

24
de premii câștigate
dintre care 9 premii I și 5
premii speciale

8
participări la
masterclass-uri naționale
și internaționale

42

T

alentul nu este întotdeauna suﬁcient pentru a avea succes în lumea
artistică. Studiul, îndrumarea unor oameni de specialitate precum și
sprijinul ﬁnanciar sunt elemente necesare pentru dezvoltarea unui
tânăr artist. România pierde anual talente care altfel ar ﬁ putut ﬁ ambasadorii
săi culturali. Tinere Talente este un proiect dezvoltat în sprijinul artiștilor
români cu potențial, din întreaga țară.

Cum ajutăm tinerii talentați din România?
Programul Tinere Talente susține și
promovează tineri artiști talentați din
familii modeste, pentru ca aceștia să
aibă posibilitatea de a-și dezvolta
potențialul și a-și exprima talentul.
Bursele Tinere Talente au ca scop
dezvoltarea artistică a tinerilor în baza
unui plan de obiective stabilit la început
de an.

Mentorat intergenerațional

Burse de studiu individuale în
valoare de până la 2000 EUR

Promovarea operei și a
talentului ﬁecăruia

Se acordă pe perioada unui an
calendaristic și permit tinerilor artiști să
îşi cumpere materiale şi instrumente, să
participe la concursuri, concerte,
expoziţii şi cursuri de specializare în
România şi în străinătate.

Prin
intermediul
evenimentelor
organizate de Fundația Principesa
Margareta a României sau în colaborare
cu partenerii și sponsorii programului
Tinere Talente, promovăm talentul și
lucrările ﬁecărui tânăr artist.

Acest element de unicitate al
proiectului oferă tinerilor bursieri șansa
de a interacționa cu artiști consacrați în
domeniul artistic ales și cu personalități
de cultură, prin intermediul sesiunilor
de discuții și atelierelor de creație,
desfășurate cu frecvența lunară.

de prezențe la concursuri
naționale și internaționale

3
burse internaționale

Programul Tinere Talente este recunoscut ca Cel mai bun program de Artă și
Cultură din România, laureat la Gala Societății Civile în 2013, 2015 și 2017.
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Cine sunt bursierii?
Elevi și studenți de la liceele și universitățile de muzică și arte vizuale din țară, tineri care provin din familii cu
venituri reduse, cu vârsta cuprinsă între 14 și 24 de ani. În 2017, 36 de tineri artiști au fost selectați ca bursieri Tinere
Talente, în urma unei selecții naționale realizată de un juriu format din prestigioși oameni de artă și cultură.

Activități principale pentru tinerii artiști
Planul de dezvoltare și portofoliul artistic al ﬁecărui bursier sunt realizate pentru a organiza și a prioritiza
obiectivele tinerilor și pentru a-i învața să se prezinte în fața publicului.
Promovarea tinerilor a cuprins o serie de 16 evenimente, recitaluri și expoziții. Scopul acestora este de a
prezenta publicului tinerii bursieri și de a le pune în valoare calitățile și performanțele.
Mentorat intergenerațional și workshop-uri de dezvoltare personală. Acestea reprezintă elementul de
unicitate care oferă bursierilor șansa de a învăța de la personalități consacrate ale vieții artistice și culturale
prin sesiuni de discuții și ateliere de creație. În 2017 mentoratele au fost susținute de: Corina Șuteu –
consultant cultural, Raluca Pantiș - designer culori și material – Groupe Renault, Costantin Adrian Grigore –
dirijor, Teodor Ilincăi – tenor, Mihaela Anica – ﬂautistă, Diana Marincu - critic și curator de artă, Lea Raszovsky
- artist vizual, Cristina Stoenescu - curator de artă, Adriana Oprea - curator de artă, Ana Neagoe – artist
vizual și curator la Elite Art Gallery, Iulian Ochescu – pianist, Remus Azoiței – violonist, Alexandra Dariescu –
pianist, Rafael Butaru – violonist.
Tabăra de creație la care au participat bursierii din toată țara și cei mai valoroși alumni a fost o ocazie de a
realiza proiecte interdisciplinare și a coaliza grupul.
Orchestra Fundației Principesa Margareta a României a evoluat pe scena Ateneului Român cu ocazia
Concertului Regal Caritabil, ﬁind pregatită și dirijată de maestrul Tiberiu Soare, și i-a acompaniat pe Teodor
Ilincăi – tenor, Remus Azoiței – violonist și Alexandra Dariescu – pianistă. Evenimentul a reunit un public de
peste 800 de persoane și s-a desfășurat în prezența Familiei Regale a României.
Gala Tinere Talente a avut loc la Teatrul Național București și a fost un eveniment de prezentare a bursierii
anului 2017 și de recunoaștere a lor, prin diplomele acordate de Alteța Sa Regală Principesa Maria.
Parteneri
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100
de oameni implicați
social consultați pentru
identiﬁcarea unui
mecanism simplu de
intervenție socială

48
de interviuri realizate cu
actori sociali pentru a
identiﬁca elementele de
valoare ale metodologiei
de intervenție

60
de interviuri cu posibili
antreprenori sociali

5
antreprenori sociali au
implementat
metodologia propusă, în
primele 6 luni de proiect

Cauza Mea - Așa facem bine!

C

u o experiență de peste 28 de ani, Fundația Principesa Margareta a
României a dezvoltat numeroase proiecte durabile în domeniul
educației, dezvoltării comunității, societății civile, sănătății și culturii,
proiecte ce și-au adus contribuția la reînnoirea spirituală și socială a
României. Bazându-ne pe această experiență, pe o metodologie testată și pe
cunoștințele profesioniștilor din domeniul social, am lansat în anul 2017
proiectul pilot Cauza Mea.
Cauza Mea propune un nou tip de intervenție socială, plecând de la ideea că
ﬁecare persoană reprezintă o resursă importantă în comunitate, care de
multe ori, își dorește să se implice, însă nu știe cum.

Ce înseamnă Cauza Mea?
Prin Cauza Mea venim în întâmpinarea celor care doresc să se implice, urmând
ghiduri simple care vor produce un impact în comunitate.. Ajutăm diferiți actori
sociali să își dezvolte propriul proiect și să rezolve o problemă pe care o întâlnesc în
comunitatea lor.

Cum ajutăm antreprenorii sociali:

7
copii sprijiniți să nu
abandoneze școala

Octombrie 2017, debutul
proiectului pilot
Cauza Mea

Ghiduri simple și ușor de înțeles despre cum să initieze propriul proiect social
Asistență online sau telefonică la ﬁecare pas
Documente utile și metode prin care să actioneze si să mobilizeze resurse
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Invită un bunic la teatru, aprilie
La Godot Cafe-Teatru, a avut loc prima seară de teatru pentru
bunici. Timp de trei ore, peste 100 de vârstnici au avut parte de
momente speciale împreună, unul dintre cele mai apreciate
ﬁind spectacolul ,,În parc’’ de Radu Iacoban, cu Rodica Lazăr și
Radu Iacoban în distribuție. Pe tot parcursul campaniei iubitorii
de teatru au putut face o donație, și astfel au făcut posibilă
această surpriză oferită seniorilor în pragul Sărbătorilor de Paște.

Seara Fundației Principesa Margareta a
României la Palatul Elisabeta, mai
Evenimentul a avut ca scop recunoașterea celor mai importante
inițiative de responsabilitate socială desfășurate de sponsorii și
partenerii Fundației. În Sala Regilor a Palatului Elisabeta, invitații
au fost personalități de prim rang din mediul economic, bancar,
mass-media și cultural, susținători ai programelor sociale și
educaționale ale Fundației.

2.000 de copii au sărbătorit Ziua
Internațională a Copilului
la Palatul Elisabeta, iunie
Porțile Palatului s-au deschis micilor invitați care, însoțiți de
părinți sau bunici, au participat la un eveniment inedit oferit de
Fundația Principesa Margareta a României. Majestatea Sa
Margareta, Custodele Coroanei române a luat parte, alături de
copii, la atelierele interactive și inedite. Demonstrațiile de
scrimă și karate, salonul de împletituri și coronițe de ﬂori,
precum și expoziția de fotograﬁe cu imagini din copilăria
Majestății Sale Margareta, i-au încântat pe micii sărbătoriți.
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Conferința națională „Bune practici
pentru o bătrânețe frumoasă”, octombrie
Conferința a reunit peste 150 de specialiști din toată țara pentru
a dezbate și promova cele mai inovatoare și eﬁciente soluții
pentru creșterea calității vieții vârstnicilor din România.
Reprezentanți
din
instituții
publice,
organizații
neguvernamentale și mediul privat au adus în atenție
perspectiva îngrijorătoare a îmbătrânirii accelerate a populației
României și au împărtășit bune practici pentru vârstnicii
vulnerabili, precum și soluții pentru îmbătrânire activă.

Ziua Internațională a Persoanelor
Vârstnice, octombrie
Cea de-a șasea ediție a campaniei „Flori pentru Suﬂet” a ajuns la
peste 6500 de vârstnici din România. Aceștia s-au bucurat timp
de o săptămână de gândurile bune și atenția voluntarilor din 28
de județe, care au organizat peste 70 de evenimente și activități
pentru a celebra Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice.
Fundația Principesa Margareta a României, alături de Asociația
Niciodată Singur - Prietenii Vârstnicilor și 50 de ONG-uri
naționale, instituții, companii sau voluntari, a atras atenția asupra
situației vârstnicilor din România, oferind ﬂori și felicitări
persoanelor de vârsta a III-a.

Concertul Regal caritabil
la Ateneul Român, octombrie
Ediția aniversară a Concertului Regal Caritabil i-a adus pe
scena Ateneului Român pe trei dintre artiștii care au oferit
momente unice și emoționante de-a lungul celor zece
ediții ale acestui eveniment, muzicieni de succes pe mari
scene ale lumii: violonistul Remus Azoiței, pianista
Alexandra Dariescu și tenorul Teodor Ilincăi, Orchestra
Fundației Principesa Margareta a României, dirijată de
Tiberiu Soare. Cu o istorie de zece ani, Concertul Regal
este unul dintre cele mai longevive și de succes
evenimente de strângere de fonduri din România.

Gala Tinere Talente
la Teatrul Național București, noiembrie
Cei 36 de bursieri ai programului național Tinere Talente s-au
prezentat în cadrul unui spectacol eveniment, prin care au
celebrat realizările lor artistice. Cu această ocazie, Alteța Sa
Regală Principesa Maria a înmânat diplome bursierilor Tinere
Talente pentru performanța artistică în domeniul artelor plastice
și al muzicii clasice. Gala Tinere Talente a etalat publicului
talentul creativ al celor 36 de bursieri ai programului, proiectele
lor artistice individuale și comune, progresele pe care acești
tineri le-au făcut de-a lungul anului 2017.

Venituri 2.929.904 lei

Cheltuieli 2.922.244 lei

Sponsorizări companii

2.387.961 lei

Implementarea programelor

2.394.924 lei

Donatori individuali

353.290 lei

Campanii și evenimente

196.612 lei

Salarii și beneﬁcii, incl. taxe

258.657 lei

Costuri administrative

72.051 lei

Subvenția DGASPC Sector 6 188.653 lei

7,2%
1,4%

91,4%

8,9%

2,5%

6,7%

Anul ﬁnanciar 2017 este auditat de către auditorul independent
PricewaterhouseCoopers Audit SRL
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82%

Echipa Executivă
Mugurel Mărgarit Enescu
Director executiv

Consiliul Director

Viorica Chiru
Coordonator ﬁnanciar și resurse umane

MS Margareta, Custodele Coroanei române
ASR Principesa Maria a României

Ioana Petrea
Director fundraising și comunicare

Anca Harasim

Marius Ciobotă
Coordonator IT

Adrian Curaj
Corina Șuteu

Cristina Buja
Manager programe

Dana Pîrtoc
Monica Minoiu

Anca Sohorca
Coordonator programe comunitate

Radu Dop

Oana Budiș
Coordonator program

Simona Baciu
S-P O'Mahony

Gabriela Iordache
Coordonator program

Dan Mocanu

Sorin Marinescu
Coordonator program
Victoria Mitrofan Crețu
Coordonator program

Adviseri

Alexandra Ioana Tătar
Coordonator fundraising și comunicare

Ana Vasilache

Amalia Manole
Coordonator fundraising și comunicare

Anda Todor

Florentina Popescu
Specialist fundraising și comunicare

Andreea Roșca
Bryan Jardine

Emilia Soare
Asistent social

Dan Schwartz
Flavia Popa

Mihaela Bădoiu
Psiholog

Marie Louise Stoicescu

Roxana Molocea
Asistent social

Melania Medeleanu
Radu Florescu

Ioana Bejan
Asistent social

Sandra Pralong
Tiberiu Soare
Wargha Enayati
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Anca Cuțitaru
Asistent social

Sponsori
AGOTERM 93 SRL
AGREWEST SRL
ALBALACT SRL
ALCHIMEX SA
ALLIANZ TECHNOLOGY
ALUMNI SRL
AMG CERT SRL
ANCROMA PROD SRL
ANIMALAND SRL
AREON IMPEX SRL
ARHIGRAF SRL
ARIES CONSULTING SRL
ARTICA SRL
AUDIT OFFICE SRL
AUTOMOBILE DACIA
BB COLLECTION SRL
BELLA ROMANIA IMPEX SRL
BIADRIN IMPEX SRL
BIOACQUA SERVICES SRL
BRD GROUPE SOCIETE GENERALE
CARREFOUR ROMANIA SA
CASA MEDITERANA IMPORT SRL
CASTROL LUBRICANTS SRL
CCR LOGISTICS SRL
CEPROINV SA
CHEMCO TRADE SRL
COILPROFIL SRL
COMPAS GROUP SRL
COMPUTING APROACH
CONCEPT CONSULT SRL
CONDOR EX SRL
CONSOL MOTATEI SRL
CRESCENDO INTERNATIONAL SRL
DANYA CEBUS
DELICATERIA ITALIANA SRL
DENTONS EUROPE - TUDOR SI ASOCIATII
DENTOTAL PROTECT
DEUTEK SA
DINAMIC SRL
DINMAR TELECOM SRL
DOMAROM STAR
DOTWARE SRL
ECCO SHOES

ELECOVAS SRL
ELEYLA SRL
EMIGAB SRL
EST EXCHANGE SRL
EURAS SRL
EUROMONTAJ INDUSTRIAL
EUROSERVICE TECHNOLOGY SRL
EUROVET LOGISTICS SRL
EVOLUTIA DAN
FANTASTIC TOURS SRL
FARMACIA CARMEN
FARMEXPERT DCI SRL
FEDLER GRUPPE ECHIPAMENTE SRL
FINACO SRL
FUNDATIA PHOENIX
FUNDATIA VODAFONE ROMANIA
GEDIS BEVERAGES SRL
GOLDTIM SA
HYDRO X SRL
IMPERBIT SA
IPTE RO SRL
ISS FACILITY SERVICES
IZOPLUS BUILDING SRL
JC GENERAL SERVICES CVBA
JOHNSON WAX
KAUFLAND ROMANIA
LIXLAND SRL
MACROMEX
MALEO SRL
MANOLO SRL
MARINE SRL
MC OFFICE 13 SRL
MECRO SYSTEM SRL
MEDINST DIAGNOSTIC ROMANO-GERMAN
MEGA IMAGE
MODULE WORKS
MONBAT RECYCLING SRL
MULTI GAME SRL
NEGRO 2000 SRL
NESTOR NESTOR DICULESCU SCA
OCOLUL SILVIC CORMAIA ANIES
OLIMPIC SRL BERBESTI
PESCARUS HERASTRAU SRL

Parteneri
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PIRAEUS BANK
POLICROM
PRAJA TURDOREL
PRO REFRIGERATION TEAM
PROSANA PLUS MEDICAL CENTER
QUICK WEB INFO
RAIFFEISEN BANK
RAIFFEISEN LEASING
REGENCY COMPANY
RESIDENCE HOTELS
RINAPACK SRL
RO DESIGN SRL
RODESCO TRADING
ROGALSKI DAMASCHIN PR
ROPECO SRL
RSM ROMANIA SRL
RUFY ROOF ENGINEERING SRL
SABSPORT SRL
SAMSUNG ELECRONICS ROMANIA
MARRIS SRL
SETICO SRL
SKF ROMANIA SRL
SIQUA HOTEL
SOFMEDICA SRL
STAR STORAGE
STEL AGRO
STEYDAN COM SRL
STICK SERV SRL
STRING SRL
SUPPLY CHAIN CONSULTING
TELENAV SRL
TEMA ENERGY SRL
TEO TYA AGRO SRL
TODAY ADVERTISING SRL
TOTAL CONTROL SRL
TRANSSEMNAL SRL
TRIPLEX B SRL
TRUCK PARTS
VEL PITAR SA
VRANCART SA
YUNGA LOGISTICS SRL
ZECH BUKAREST CONSTRUCTIONS SRL

Prieteni Speciali
Sir George Iacobescu
Dna. Alexandra Dariescu
Dna. Ana Neagoe
Dna. Antoaneta Cojocaru
Dl. Adrian Naidin
Dna. Adriana Oprea
Dna. Camelia Csiki
Dna. Carmen Apetrei
Dna. Corina Suteu
Dl. Constantin Adrian Grigore
Dna. Cristina Stoenescu
Dna. Diana Marincu
Dna. Ileana Dana Marinescu

Dna. Ilinca Tomoroveanu
Dna. Ioana Ginghină
Dna. Irina Margareta Nistor
Dna. Lea Raszovsky
Dna. Margareta Pîslaru
Dl. Andrei Dimitriu
Dl. Aurel Vlad
Dl. Doru Buzducea
Dl. Florin Pane
Dna. Ioana Ginghina
Dl. Iulian Ochescu
Dl. Lucian Butucariu
Dna. Mihaela Anica

Dna. Raluca Pantis
Dl. Rafael Butaru
Dl. Remus Azoiței
Dl. Sebastian Androne
Dl. Ștefan Câlția
Dl. Stere Farmache
Dl. Teodor Ilincăi
Dl. Tiberiu Soare
Dna. Uca Marinescu
Dna. Unda Popp
Dl. Vasile Moldoveanu
Dl. Virgil Scripcariu
Dna. Yael Bloch

Instituții partenere
Asociaţia A.S. 2001 Alba Iulia
Asociaţia Alternative Alzheimer
Asociația Bunul Samaritean, jud. Galați
Asociaţia Caritas Metropolitan Greco Catolic
Blaj, jud. Alba
Asociația Chance For Life, București
Asociaţia de Binefacere Pro-Vitam
Asociaţia Delta Brașov
Asociaţia Dezvoltare Evoluție Parteneriat Gorj
Asociaţia Familie si Educație pentru copii Mureș
Asociaţia Filantropia Oradea
Asociația Filantropia Ortodoxă Alba, Filiala
Reghin, jud. Mureș
Asociaţia Filantropica Medical – Creștina
Christiana Brașov
Asociaţia Fluens
Asociaţia Hercules, jud. Argeș
Asociaţia Îngijire Acasă
Asociaţia Mansio, jud. Maramureș
Asociaţia Matias, jud. Ilfov
Asociația Multifuncțională Filantropia, jud.
Galați
Asociaţia Oastea Domnului Gherla
Asociația Ortodoxă Sf. Vasile Cel Mare, jud.
Galați
Asociaţia părintilor Florian Cristescu, jud.
Teleorman
Asociaţia pentru Dezvoltare Comunitara
Cumpana, jud. Constanța
Asociația pentru persoane vârstnice și copii
în diﬁcultate Familia 2004, jud. Alba
Asociaţia Rază de Soare, jud. Mureș
Asociaţia Samarineni în Comunitate, Ialomița
Asociația Sf. Arhidiacon Ștefan, București
Asociaţia Triada, jud. Ilfov
Asociaţia Umanitara Iulia Andreea Movilă,
jud. Constanța

Asociaţia Umanitara ProEden
Asociaţia Vasiliada
Azil Constanța Delﬁnariu
Camin Sf. Spiridon
Caminul pentru persoane vârstnice Alba Iulia
Caritas Cluj
CARP Omenia Bucureşti
CARP Clubul AMA
Casa Providentei Iași
Centrul Diecezan Caritas Iași
Centrul Diecezan Caritas Timișoara
Centrul Multifunctional de Servicii
socio-medical pentru persoane vârstnice
Galați
Club seniori Biblioteca Jud. Panait Istrati
Colegiul UCECOM Spiru-Haret
Crucea Rosie - Filiala Neamt
Crucea Rosie - Filiala Tulcea
DAC Iași
DAS Alba Iulia
DASM Cluj
DGASMB
DGASPC Alba
DGASPC Arad
DGASPC Arges
DGASPC Brașov
DGASPC Cluj
DGASPC Constanța
DGASPC Dolj
DGASPC Galați
DGASPC Iași
DGASPC Neamț
DGASPC Prahova
DGASPC Sector 1
DGASPC Sector 2
DGASPC Sector 3

Parteneri Media
Societatea Română de Televiziune
Societatea Română de Radiodifuziune
TVR1 Emisiunea Ora Regelui
Absolut TV Pitești
Magic FM
Cariere

DGASPC Sector 4
DGASPC Sector 5
DGASPC Sector 6
DGASPC Timișoara
Elite Art Gallery, București
Facultatea de Sociologie și Asistență Socială,
Universitatea Bucureşti
Filarmonica George Enescu București
Fundaţia Ambulața pentru voi
Fundația Buckner, jud. Mureș
Fundaţia Crucea Alb Galbenă
Fundația Cuvântul Întrupat - jud. Galați
Fundaţia de Caritate Betesda Arad
Fundaţia de Caritate Herald
Fundaţia de Îngrijiri Comunitare
Fundaţia de Sprijin a Vărstnicilor
Fundația Diaconia, jud. Brașov
Fundaţia Filantropica Omenia, jud. Neamț
Fundaţia Haven Speranța
Fundaţia Inocenți, jud. Bistrița Năsăud
Fundaţia Păpădia
Fundaţia pentru Îngrijrea Vârstnicului
Fundația pentru Sprijin Comunitar, jud. Bacău
Fundaţia People to People, jud. Bihor
Fundaţia Proﬁlaxis
Fundaţia Samariteanul Milos, jud. Prahova
Fundaţia Star Hope
Fundația Sfânta Ana
Poliția Sectorului 6, Secția 20
Scoala Generală nr. 168
SPAS Sibiu
Teatrul Național București
Transilvania College, jud. Cluj
Universitatea Națională de Arte
Universitatea Națională de Muzică Bucureşti

Credit foto

HR Manager
Revista Biz
Nine O''Clock
Business Review
Farmacia Ta
Revista Alphega

Daniel Angelescu
Gabriel Crișan
Cătălin Farcaș
Mihai Gheorghe
Franco Godini
Melinda Mandici
Ioana Tătar
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Implică-te!
Cum poți susține personal programele Fundației?
Donator Lunar – Fii un susținător constant al Fundației, prin donarea unei sume ﬁxe lunar pe
www.fpmr.ro/donationline.
Voluntar – Oferă timpul și experiența ta beneﬁciarilor copii, tineri sau vârstnici, ori participă la organizarea
evenimentelor Fundației.
Formularul 2% - Până pe 25 mai, direcționează 2% din impozitul pe venit prin semnarea formularului. Îl
găsești pe www.fpmr.ro/doilasuta.

Dăruiește ziua ta – Înscrie-te ca fundraiser pe www.galantom.ro și dăruiește ziua ta de naștere
copiilor care nu o pot sărbători pe a lor, mobilizând prietenii și rețeaua socială să doneze.

Inițiază-ți propriul proiect social - Înscrie-te în comunitatea CauzaMea și descoperă un
mecanism simplu de implicare în viața copiilor săraci, care riscă să abandoneze școala. Detalii pe
www.cauzamea.ro.

Cum poate compania ta să susțină programele Fundației?
20% din impozitul pe proﬁt – Sponsorizează programul în care crezi direcționând până la 20% din
impozitul pe proﬁt și 0,5% din cifra de afaceri, în baza unui contract de sponsorizare. Scrie-ne pe
prieten@principesa.ro.

Parteneriat CSR - Compania poate deveni Partener al unui proiect social sau educațional, pentru a
avea un impact în comunitate.
Voluntariat - Participați la acțiuni de voluntariat alături de colegi și sprijiniți de companie. Poți organiza

mici evenimente interne de strângere de fonduri sau poți mobiliza colegii pentru o acțiune dedicată copiilor
sau vârstnicilor.
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