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Despre Fundația Principesa Margareta a României
Fundația Principesa Margareta a României a fost înﬁințată în 1990 de către Alteța Sa Regală Principesa
Margareta a României împreună cu tatăl său, Majestatea Sa Regele Mihai I al României. De-a lungul celor 27 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.

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

Misiune
Descoperim lideri și îi inspirăm să creeze comunități durabile și autonome.

Valori
Responsabilitate
Loialitate
Generozitate
Integritate
Puterea exemplului

Misiunea și valorile Fundației sunt alese cu grijă și ne reprezintă în întregime.
În mijlocul a tot ceea ce facem se găsesc oamenii pe care îi ajutăm. Toate
acțiunile, toate evenimentele și toate proiectele urmăresc doar un singur
scop: să ajutăm oamenii în acel moment din viața lor în care au cea mai
mare nevoie. Să-i ajutăm să revină pe propriile lor picioare și să-și
găsească echilibrul și menirea.
Veți regăsi în acest raport: acțiuni în sprijinul copiilor, tinerilor și vârstnicilor,
activități care atrag atenția asupra problemelor cu care ei se confruntă și
strâng fonduri esențiale pentru derularea proiectelor.
Sper să le apreciați și să vă alăturați eforturilor noastre!
Mugurel Mărgărit Enescu, Director Executiv
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Construim comunități puternice
În comunități vulnerabile de pe întreg teritoriul țării, Fundația Principesa Margareta a României oferă
beneﬁciarilor săi instrumentele și cunoștințele pentru creșterea calității vieților lor. Fundația încheie
parteneriate puternice în comunitățile în care activează, cu autorități și instituții locale, cu sectorul de afaceri,
școli, biserici și cu societatea civilă.

Creăm punți între generații
Prin programele dezvoltate, Fundația urmărește să stimuleze voluntariatul și să inspire spiritul comunitar în
comunitățile în care se implică, speciﬁcul proiectelor ﬁind dat de caracterul lor intergenerațional. Aducem
laolaltă copii, tineri și vârstnici și încurajăm activitățile intergeneraționale, dialogul și schimbul între generații.
Suntem convinși că atât cei tineri, cât și cei în vârstă, au multe de învățat unii de la alții și că ﬁecare generație
poate constitui o resursă pentru ceilalți.

Investim în educație și talent
Proiectele noastre au o abordare holistică, pe mai multe niveluri de intervenție. Educația, deși nu este
niciodată singurul nostru scop, este întotdeauna o prioritate în programele noastre.
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Fondul Special
pentru Copiie
Abandonul școlar reprezintă una dintre cele mai
mari probleme ale sistemului educațional
românesc. Potrivit Eurostat, rata abandonului
școlar este de 18%, ceea ce situează România pe
locul 3 în topul țărilor europene, iar principala
cauză a acestui fenomen este sărăcia. Cei peste
26 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. Fondul
Special Pentru Copii a fost înﬁințat pentru a oferi
un ajutor prompt, practic și sustenabil copiilor în
situații diﬁcile de viață, aﬂați în pericolul de a
renunța la școală.

Fondul Special pentru Copii a fost desemnat
Cel mai Bun Proiect de Incluziune Socială
la Gala Societății Civile, ediția 2016.

„Considerăm educația ca ﬁind soluția unei comunități sănătoase și acționăm în sprijinul
copiilor aﬂați în nevoie, care riscă să renunțe la învățătură. Vedem cu bucurie cum viața ﬁecărui
beneﬁciar se schimbă în bine atunci când este ajutat într-un moment diﬁcil și reușește, datorită
acestui sprijin, să își croiască un drum, să se dezvolte, să capete încrederea și motivația pentru
a reuși. Un ajutor venit la momentul potrivit poate face diferența în viitorul lor.”
Mugurel Mărgărit Enescu, Director Executiv al Fundației
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Cum sprijinim copiii din medii defavorizate?
Fondul Special pentru Copii este un program național de asistență socială 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 sprijin ﬁnanciar pentru a depăși un context de criză din cauza căruia
copiii lor ar putea să renunțe la școală. În egală măsură, programul contribuie la dezvoltarea educației în
comunități mici, izolate, prin investiții în programe de tip after school și centre de zi.
Programul acționează pentru prevenirea abandonului școlar prin două componente:

Burse pentru școală
Se oferă un ajutor ﬁnanciar individual, pe perioada anului școlar, copiilor și tinerilor aﬂați în situații
diﬁcile sau grave, pentru a preveni abandonul școlar și a le acoperi acestora costurile frecventării
școlii. Sunt sprijiniți copii din toată țara, 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.

Granturi pentru organizații locale de tip after school
Se acordă granturi ONG-urilor locale care acționează pentru protecția și susținerea copiilor în
diﬁcultate din comunități mici, în limita a 2000 Euro anual. Finanțarea acoperă costuri școlare pentru
copiii înscriși la un centru de zi sau de tip after school și reprezintă o investiție ce are ca efect
modernizarea educației în zonele cele mai dezavantajate ale țării.
În 2016, partenerul programului a fost Fundația Vodafone România, pentru 17 județe, prin Programul
Strategic de Investiție în Mediul Rural.

Cine sunt beneﬁciarii programului?
Programul este destinat copiilor din
toată țara, înscriși într-o formă de
învățământ preuniversitar de stat, aﬂați
în contexte sociale precare. În anul 2016,
Fondul Special pentru Copii a sprijinit
1064 de copii și tineri cu vârste cuprinse
între 7 și 18 ani, din 38 de județe.
Aceștia sunt din familii cu venituri reduse,
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, copii ai căror părinți
au săvârșit acte penale, neglijați sau cu
stare de sănătate în risc de a se deteriora.

7

Activități principale pentru copiii din medii dezavantajate
Intervenție socială personalizată și
monitorizarea evoluției ﬁecărui școlar
sunt realizate în funcție de nevoile identiﬁcate, speciﬁc
pentru ﬁecare dintre beneﬁciari. Bursele pentru școală
asigură copiilor rechizite, materiale educaționale obligatorii
și auxiliare, îmbrăcăminte și încălțăminte, produse de igienă
și sanitare, cazare, masă sau transport la internat pentru
copiii care învață în altă localitate, ochelari de vedere,
integrarea în programe de tip after school. Alimentația
sănătoasă este una dintre preocupările programului,
asigurată ﬁe în cadrul familiei, la cantina școlară sau la un
centru social de tip after school.

Consiliere socială și asistență tehnică
este 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.
Colaborarăm cu specialişti şi instituţii abilitate în scopul
asigurării celor mai bune metode de intervenţie pentru
copii si familiile acestora.

14 organizații au dezvoltat proiecte sustenabile și au
adus un plus în procesul educațional al copiilor și în
rezultatele școlare ale acestora.

Tabăra motivațională
are ca scop recompensarea a 50 de copii dintre cei cu cea mai bună evoluție școlară și este organizată în vacanța de
vară la Râul Sadului.
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493 de copii

600 de copii

au primit burse școlare care acoperă
costurile pentru rechizite și materiale
educaționale, alimente, materiale
igienico-sanitare, îmbrăcăminte și
încălțăminte

au frecventat un after school
social din comunitatea lor

14 organizații
non-guvernamentale
au primit granturi pentru activități
de tip after school în comunități
rurale sau în orașe mici

50 de copii

167 de părinți

252 voluntari

280 de copii

cu rezultate excelente la
învățătură au fost
recompensați cu o tabără
de vară

au beneﬁciat de consiliere
socială cu privire la
drepturile lor legale,
îndrumare și sprijin în găsirea
unui loc de muncă.

au realizat împreună un
număr record de ore de
voluntariat: 3603

au primit cadouri de
Crăciun

„Toată raza mea de speranță, toată energia mea, totul sunt copiii.
Viața de părinte singur este grea... fac din noapte zi și din zi noapte.
Fără un ajutor acum, niciunul dintre ei nu ar putea ajunge departe.
Vreau să învețe, să ajungă bine, să nu aibă o viață ca a mea.”
Elena, mamă a 5 copii, beneﬁciari ai programului
Bursele pe care Fundația le-a acordat copiilor familiei Nițu au acoperit costurile cu
rechizite, alimente, îmbrăcăminte și încălțăminte și au fost dublate de consilierea
socială, reușind astfel să depășească situația de criză prin care treceau. În acest
moment, Elena este angajată în bucătăria unui restaurant și locuiesc cu toții la
demisolul unui bloc, în condiții modeste, dar stabile. Fata cea mare este hotărâtă să se
angajeze pentru a contribui la veniturile familiei. Fratele mijlociu se pregătește intens
pentru examenul de capacitate, în ciuda unor probleme de sănătate. Valentin și Cezar,
elevi la gimnaziu, practică rugby și fac parte din trupa de teatru a școlii. Mezinul familiei
este în clasa pregătitoare și îi place școala la fel de mult ca fraților lui. Aceasta este doar
una dintre sutele de povești ale familiilor care au reușit să iasă dintr-o situație de criză
datorită solidarității semenilor și sprijinului oferit prin Fondul Special pentru Copii.

Partener
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Generații Centrul
Comunității
Două dintre problemele sociale cu care se
confruntă astăzi Romania sunt abandonul
școlar generat de sărăcie și îmbătrânirea
accelerată 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 suferă din cauza pierderii rolului
social și a sentimentului de inutilitate. Copii
din familii modeste și seniori care vor să ﬁe
activi, se întâlnesc în cadrul centrelor sociale
intergeneraționale, create prin programul
Generații – Centrul Comunității. 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 și previzionată.

Fiecare persoană, indiferent de vârstă, reprezintă o resursă pentru comunitate. Valoriﬁcarea
potențialului ﬁecărei generații, interacțiunea și dialogul sunt premisele pentru construirea unei
comunități puternice. Atunci când au posibilitatea să se implice și să contribuie la binele
comunității în care trăiesc, când au ocazia să își folosească abilitățile pentru cei tineri și fără
experiență, seniorii își recapătă respectul de sine și pofta de viață.
Alteța Sa Regală Principesa Moștenitoare Margareta a României
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Cum sprijinim copiii și seniorii din centrele intergeneraționale?
Pornind de la experiența de lucru cu voluntari seniori în sprijinul copiilor din medii defavorizate, câștigată la
primul Centru Generații, înﬁințat în 2007, Fundația a creat un Manual Intergenerațional, pentru a implementa
această abordare în cât mai multe comunități din țară. Seniorii care doresc să aibă o viață activă și să devină
utili se implică în activitățile zilnice ale centrelor de zi. Generații - Centrul Comunității a transformat alte 8
centre de zi de tip after school în micro-comunități care implică copii, vârstnici și parteneri locali pentru
rezolvarea problemelor sociale. Programul se adresează centrelor sociale de tip after school care vor să
implementeze metodologia intergenerațională în activitatea lor și să mobilizeze comunitățile în care
acționează.
Programul Generații-Centrul Comunității înseamnă:

Activarea vârstnicilor din comunitate
ca voluntari pentru copiii care frecventează centrele, cu rolul de mentori, profesori de meditații,
meșteri pentru atelierele de creație ori prieteni de socializare

Folosirea metodelor intergeneraționale de lucru
în activitatea centrelor de zi pentru copii, în baza Manualului creat de Fundație

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

Grant în valoare de 8,000 Euro
acordat centrelor sociale de tip after school pentru susținerea activităților intergeneraționale

Cine sunt beneﬁciarii programului ?
În 2016, Metoda Generații a fost implementată
în 9 centre de zi din țară, care au avut atât
instrumentele necesare implementării ei:
Manualul Intergenerațional elaborat de
Fundație, cât și granturi pentru susținerea
activităților intergeneraționale. Beneﬁciarii
direcți au fost 324 de copii ce provin din medii
defavorizate, cu vârsta cuprinsă între 6 și 16 ani,
care și-au îmbunătățit rezultatele școlare și
s-au dezvoltat din interacțiunea cu vârstnicii.
De asemenea, 122 de persoane vârstnice și-au
găsit utilitatea prin participarea la diferite
activități, realizând săptămânal 6 ore de
voluntariat
în
beneﬁciul
copiilor
din
comunitatea lor. Un număr de 5 comunități au
fost informate despre posibilitatea implicării
într-un proiect de voluntariat intergenerațional
ca soluție la problemele lor.
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Centre intergeneraționale în 2016
Centrul Comunitar Generații
din sectorul 6, București – centru pilot

Fundația Buckner din Târnăveni
județul Mureș - centru pilot

Centrul de zi Valea Crișului
pentru copii ce provin din familii aﬂate în diﬁcultate
județul Covasna - centru pilot

Centrul de zi al asociației Caritas
pentru copii ce provin din familii aﬂate în diﬁcultate
județul Covasna

Casa Maria II din Reghin
județul Alba

Centrul multifuncțional
de servicii sociale „Speranța”
județul Galați

Centrul de zi pentru copii „Sf. Spiridon”
județul Galați

Centrul de zi „Bunul Samaritean”
pentru copii ce provin din familii defavorizate
Nicorești, județul Galați

Centrul Comunitar „La Vale”
județul Galați

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 la obiective turistice, curs practic de bune maniere

12

11 centre sociale

122 de vârstnici

374 de copii

au implementat „Metoda
Generații” în activitatea lor în
2015-2016, devenind centre
intergeneraționale

au fost implicați ca voluntari
pentru copii la centrele
intergeneraționale

din familii nevoiașe sau medii
defavorizate au beneﬁciat de servicii
sociale și sprijin educațional de o
foarte bună calitate

11.700 de membri ai
comunității

3 centre mentor

părinți, parteneri sociali, profesori,
pensionari, din 3 județe au aﬂat despre
îmbătrânire activă prin voluntariat

cu experiență au transferat
metodologia intergenerațională
către altele din comunitate

„Întâlnirea mea cu voluntariatul a avut loc în cea mai grea perioadă a
vieții mele, când simțeam că nimic bun nu se mai poate întâmpla pentru
a mă face să merg înainte. Și totuși s-a întâmplat. Am ajuns la Centrul
Comunitar Generații. Am găsit aici exact ce-mi trebuia: o atmosferă
caldă, oameni atenți și copiii, care cu energia, spontaneitatea și inocența lor, te fac
să nu mai vrei să pleci din mijlocul lor. De când activez ca voluntar, îmi doresc mereu
să pot face mai multe, pentru că este minunat să dăruiești, să vezi fețe luminate de
zâmbete în jurul tău, ﬁe ei copii, tineri sau vârstnici de-o seamă cu mine. În această
activitate, totul se face din plăcere - de a da și altora din ce știi tu, de a comunica cu
ceilalți, de a aﬂa mereu lucruri noi.”
Doamna Ani, voluntar senior în cadrul Centrului Generații
La vârsta de 77 de ani, doamna Ani este mentor, meditator și un voluntar de bază la
Centrul Generații. Pe lângă pregătirea la matematică, oferă copiilor importante lecții
de viață și îi ajută să își dea seama ce vor să se facă atunci când vor ﬁ mari.

Parteneri
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Tinere
Talentee
Talentul 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.

Programul Tinere Talente este recunoscut ca
Cel mai bun program de Artă și Cultură
din România, laureat la Gala Societății Civile în 2013 și 2015.

„Mulți dintre foștii bursieri au astăzi o carieră artistică eminentă. Numele lor și al țării noastre
sunt rostite în festivaluri și expoziții din întreaga lume. Suntem mândri de ei.”
Alteța Sa Regală Principesa Moștenitoare Margareta a României
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Cum sprijinim tinerii artiști?
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. Obiectivul programului este crearea
de șanse egale pentru tinerii talentați prin susținerea și promovarea talentului lor.
Cele 3 componente principale ale programului reprezintă ingredientele de succes.

Burse de studiu individuale în valoare de până la 2000 EUR
Se acordă pe perioada unui an calendaristic și le permit tinerilor artiști să își cumpere materiale și
instrumente, să participe la concursuri, concerte, expoziții și cursuri de specializare în România și în
străinătate.

Programul de mentorat cu caracter intergenerațional
Acesta este elementul de unicitate al proiectului, care oferă tinerilor bursieri șansa de a interacționa
cu artiști consacrați în domeniul artistic ales, prin intermediul sesiunilor de discuții și atelierelor de
creație, desfășurate cu frecvență lunară.

Promovarea operei și a talentului ﬁecăruia
Promovarea lucrărilor și a talentului ﬁecărui bursier se realizează prin intermediul evenimentelor
organizate de Fundația Principesa Margareta a României sau în colaborare cu partenerii și sponsorii
programului „Tinere Talente”.

Cine sunt bursierii programului ?
Publicul țintă al programului sunt elevii și
studenții de la liceele și universitățile de
muzică și arte vizuale din țară, care
provin din familii cu venituri reduse, cu
vârsta cuprinsă între 14 și 24 de ani.
Un număr de 36 de tineri artiști au fost
selectați ca bursieri Tinere Talente în
2016, în urma unei selecții naționale
realizate de un juriu format din
prestigioși oameni de artă și cultură.
Acestora li se adaugă 51 de instrumentiști
selectați în orchestra Fundației Principesa
Margareta a României și 28 de soliști
vocali care au particpat la masterclass-ul
de canto.
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Activități principale pentru tinerii artiști
Planul de dezvoltare și portofoliul
artistic al ﬁecărui bursier
sunt realizate pentru a ordona și a prioritiza obiectivele
tinerilor și pentru a-i învăța să se prezinte în fața publicului.

Tabăra de creație
de la Râul Sadului, la care participă bursierii din toată țara
și cei mai valoroși alumni, este o ocazie de a realiza
proiecte interdisciplinare și de a coaliza grupul.

Stagiunea Tinere Talente
cuprinde o serie de recitaluri camerale. Scopul acesteia
este de a prezenta publicului tinerii bursieri muzicieni și de
a le pune în valoare calitățile și performanțele.

Masterclass-uri deschise
pentru muzicienii tineri din România, au fost susținute în
2016 de dirijorul Tiberiu Soare, violonistul Rafael Butaru și
tenorul Vasile Moldoveanu, pentru interpretare într-o
orchestră și interpretare vocală.

De-a lungul timpului, peste 240 de tineri artiști
plastici și muzicieni au reușit performanțe
extraordinare cu susținerea Fundației.

Gala Tinere Talente
desfășurată la Teatrul Național București, este evenimentul de prezentare a muncii lor din cursul anului și de
recunoaștere a meritelor, prin diplomele acordate de Alteța Sa Regală Principesa Margareta a României.

Orchestra Fundației Principesa Margareta a României
evoluează pe scena Ateneului Român cu ocazia Concertului Regal caritabil, ﬁind pregătită și dirijată de maestrul
Tiberiu Soare, în acompanierea unor renumiți muzicieni ai lumii. Evenimentul reunește un public de peste 800 de
persoane, alături de Familia Regală a României.
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36 de bursieri

96 de tineri artiști

la arte vizuale și muzică au
fost sprijiniți cu ﬁnanțare,
mentori și promovare ca să
se dezvolte artistic

au participat la masterclass-urile
deschise sau ca membri în
Orchestra Fundației Principesa
Margareta a României

38 de expoziții

22 concursuri

individuale sau de grup,
naționale sau
internaționale, au găzduit
lucrările artiștilor vizuali

naționale și internaționale
la care bursierii au obținut
premii și mențiuni

47 de recitaluri
și concerte
au fost susținute de bursierii la
muzică

3 instrumente
muzicale

și multe accesorii sau
materiale de lucru au fost
achiziționate din bursă

18 personalități
din lumea culturii și a artei
au fost membri ai juriului
sau mentori ai
programului

„Bursa Tinere Talente a fost pentru mine mai mult decât un
sprijin ﬁnanciar, a însemnat deschiderea unui orizont cultural
imens, accesul la concursuri și mentori valoroși, precum și
multe momente de emoție, inspirație și motivație”
tenorul George Ionuț Vîrban, fost bursier al programului.
George vine dintr-o familie modestă, dar și-a asumat drumul spre
perfomanță, cu pasiune și dăruire . După ce a terminat liceul la Galați, bursa
obținută în programul Tinere Talente a fost decisivă pentru el. Timp de trei
ani, a avut posibilitatea să mearga la concursuri internationale, să participe
la master class-uri si să se pregătească cu profesionișiti renumiți, să-și
cumpere costume de scenă, să aibă un corepetitor, iar toate acestea l-au
susținut să se aﬁrme. Astăzi, George este unul dintre cei mai talentați tenori
ai noii generații și vocea lui se aude în marile săli de concerte ale lumii.

Parteneri
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O meserie
pentru viitor
În lipsa unui suport afectiv și material din
partea familiei, tinerii instituționalizați sau
proveniți din medii defavorizate, reprezintă o
categorie de persoane care necesită o atenție
și grijă speciale. Cea mai grea problemă pe
care acești tineri o întâmpină la maturitate
este găsirea unui loc de muncă care să le
permită traiul independent. Adesea, ei nu știu
să practice o meserie, au o educație precară și
capacitate scăzută de socializare. A le acorda
încredere și sprijin pentru un nou drum
reprezintă un prim pas spre integrarea lor
corectă în societate.

„O meserie pentru viitor" a obținut în 2016
Premiul II la categoria Proiecte pentru tineret,
în cadrul Galei Societății Civile.

„Tinerii care au nevoie de o șansă pentru a-și construi un viitor frumos, o găsesc în cadrul
proiectului nostru. Au ocazia să învețe de la profesioniști, iar oportunitatea de a-și transforma
pasiunea într-o meserie este cel mai mare câștig.”
Mugurel Mărgărit Enescu, Director Executiv al Fundației
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Cum ajutăm tinerii din medii defavorizate?
Proiectul susține tinerii din centrele de plasament și medii defavorizate care doresc să învețe o meserie și
să își găsească un loc de muncă. Tinerii sunt sprijiniți să urmeze cursuri de caliﬁcare profesională, un
program de consiliere în carieră și dezvoltare personală, apoi sunt îndrumați pentru a obține un loc de
muncă. Scopul urmărit este acela de a le da o șansă reală acestor tineri și de a-i convinge că succesul este
bazat pe educație și încredere în propriile forțe.
Programul „O meserie pentru viitor” înseamnă:

Certiﬁcare profesională pentru o meserie de viitor
Pe durata proiectului, tinerii selectați urmează cursuri de caliﬁcare acreditate pentru a obține o
certiﬁcare profesională într-o meserie cerută pe piața actuală a muncii.

Dezvoltare personală și profesională
Un element care diferențiază proiectul este faptul că tinerii au obligația de a frecventa zilnic școala și
sunt permanent îndrumați și consiliați de un psiholog și un specialist în resurse umane. Ei participă și
la activități socio-educative și de dezvoltare personală, cu speciﬁc intergenerațional, alături de alte
categorii de beneﬁciari ai Fundației.

Sprijin pentru integrarea pe piața muncii
Tinerii învață să își realizeze portofoliul profesional și demarează procesul de căutare a unui loc de
muncă. De asemenea, beneﬁciază de oportunități de practică și internship. Pentru cei mai curajoși
dintre ei, organizăm cursuri de antreprenoriat pentru inițierea unei afaceri în domeniul în care au
absolvit cursul.

Cine sunt beneﬁciarii programului ?
Programul se adresează tinerilor cu
vârste cuprinse între 16 și 24 de ani, din
București și județe limtrofe, absolvenți ai
învățământului de stat obligatoriu, ce
provin din centre de plasament, familii
sărace, familii monoparentale cu mulți
copii sau tineri aﬂați sub o măsură de
protecție specială. În anul 2016, un
număr de 22 de tineri din București, Ilfov,
Giurgiu și Dâmbovița au urmat cursuri de
specializare în meseriile frizer, coafor
stilist, manichiură-pedichiură, optică,
mecanic auto, stilist protezist unghii sau
tehnician
service
de
aparate
electrocasnice sau aparatură radio și TV.

19

Activități principale pentru tinerii din medii defavorizate
Cursuri de caliﬁcare de scurtă durată
pentru obținerea unui certiﬁcat profesional într-o meserie
actuală, conform opțiunii și vocației personale, desfășurate
în cadrul Colegiului UCECOM „Spiru Haret” din București.
Fundația a acoperit costurile de studii, precum și
instrumentarul necesar cursului de caliﬁcare.

Program de consiliere în carieră,
dezvoltare personală și socializare
organizat prin întâlniri bilunare cu specialiști - psiholog,
asistent social și consilier de resurse umane. Tinerii sunt
îndrumați în realizarea CV-ului, a unui portofoliu
profesional și inițiază căutarea unui loc de muncă. De
asemenea, au oportunitatea de a se constitui ca un grup
de suport, de a-și descoperi punctele forte și de a găsi noi
modalități de dezvoltare a acestora.

Practica și internship-ul
au reprezentat componenta succesului pentru tinerii care
s-au specializat în meseria de tehnician service, ei având
posibilitatea să se dezvolte și să învețe în cadrul Samsung
Service Plaza. Tinerii au avut acces la materiale de
informare și echipamente folosite în domeniul tehnologiei
de vârf și oportunitatea de a se angaja la absolvirea cursului.

În anul 2016, rata de succes a proiectului „O meserie
pentru viitor" este de peste 80% reprezentând tinerii
care au obținut loc de muncă în domeniul în care au
absolvit cursul.

Cursul de antreprenoriat
oferă tinerilor perspectiva de a-și practica meseria într-o manieră antreprenorială, în cadrul unui program complet
susținut de Raiﬀeisen Leasing. Tinerii dobândesc astfel abilitățile și instrumentele necesare pentru contextul în care vor
deveni antreprenori și ﬁnalizează cursul prin realizarea unui plan de business real.
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22 de tineri

din Ilfov, Dâmbovița și
Giurgiu au urmat un curs
de caliﬁcare într-o
meserie actuală

82% dintre tineri

s-au angajat în domeniul
în care au absolvit cursul
de specializare

86 de beneﬁciari
indirecți

au fost membrii de familie,
profesorii și angajatorii

1482 de ore de instruire
teoretică și practică
au pregătit tinerii pentru o nouă
meserie

3 premii

pentru practicarea meseriei în
regim de antreprenoriat,
acordate celor care au prezentat
cel mai viabil plan de afaceri

96 de ore de consiliere
socio-profesională

au fost dedicate tinerilor pentru a-i
învăța să acceseze un loc de muncă

„Viața mea nu a fost deloc ușoară, iar din cauza
neînțelegerilor cu părinții am plecat de acasă în nenumărate
rânduri. Când am împlinit 18 ani, am luat primul tren spre
București. Cel mai extraordinar lucru care mi s-a întâmplat a
fost să ﬁu acceptat în cadrul proiectului „O meserie pentru viitor”.
Internshipul în cadrul service-ului de tehnologie a fost ceva nou și frumos
pentru mine. Nu aș ﬁ crezut că voi ajunge vreodată să fac ceea ce îmi place
într-o companie multinațională.”
Cristi, beneﬁciar al programului „O meserie pentru Viitor”
Cu o poveste tristă de viață, dar cu multă speranță în viitor, Cristi a fost unul
dintre tinerii selectați pentru cursul de tehnician service, la vârsta de 19 ani.
Pasiunea lui pentru tehnologie a început încă de când era foarte mic, iar
primul său calculator și l-a manufacturat din componente uzate puse cap
la cap de el însuși. Suntem mandri că am putut să călăuzim pașii lui Cristi
spre îndeplinirea visului său, dar și spre o viață mai bună!

Parteneri
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Telefonul
Vârstnicului
0800 460 001

Conform 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 Fundația
Principesa Margareta a României în septembrie 2015.
Pentru vârstnicii din România nu exista un sistem
integrat de asistență sau consiliere socială, public sau
privat. „Telefonul Vârstnicului” este un proiect
dezvoltat în sprijinul vârstnicilor din întreaga țară.

„Telefonul Vârstnicului" a obținut în 2016
Premiul I la categoria Asistență Socială și Premiul pentru Originalitate,
în cadrul Galei Societății Civile.

“ Încă de la început, Fundaţia a sprijinit persoanele vârstnice. Am inițiat programe de ajutor, am
mobilizat voluntari și am implicat comunitatea pentru a da șansa unei vieți mai bune
vârstnicilor din România. Fundaţia a creat cadrul necesar pentru ca batrânii noștri să ﬁe
ascultați, să se întâlnească, să comunice, să interacționeze cu tineri sau copii, să ﬁe activi și să
ofere din experiența și resursele lor.”
Alteța Sa Regală Principesa Moștenitoare Margareta a României
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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 calitatății 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.
Rețeta de succes a Telefonului Vârstnicului înseamnă:

Un call-center național cu număr gratuit de apelare
Implementarea tehnică a presupus hardware și software customizat.

O rețea de servicii și informații de interes pentru vârstnici
Telefonului Vârstnicului reprezintă un instrument de legătură între actorii implicați în asistența
vârstnicilor, instituții publice, ONG-uri, furnizori sau prestatori de servicii care pot rezolva nevoi
particulare. De asemenea, cartograﬁază provocările și resursele la vârsta a III-a.

Echipă specializată și voluntari pregătiți
Echipa de operatori a liniei telefonice este formată din psiholog, sociolog și asistent social. Acestora
li se adaugă voluntari pregătiți să vină în ajutor vârstnicilor care au nevoie de sprijin emoțional sau
socializare, în spiritul solidarității intergeneraționale.

Analize și studii privind problematica vârstnicilor din România
Telefonul Vârstnicului realizează periodic rapoarte și analize referitoare la topul nevoilor persoanelor
vârstnice, aspecte demograﬁce și sociale, relațiile vârstnicilor cu familia. Astfel, în 2016 au fost lansate
„Analiza aspectelor sociale ale vârstnicilor din România” și barometrul de opinie privind „Atitudinea
tinerilor față de bunici”.

Campanii de informare și conștientizare
referitoare la persoanele vârstnice
Telefonul Vârstnicului a fost promovat către publicul larg prin campanii de mediatizare derulate atât
în mediul urban, cât și rural, pe canale accesibile în rândul vârstnicilor, dar și persoanelor de toate
vârstele. Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice a fost sărbătorită prin campania on-line „Mesaje
pentru bunici” și prin campania națională „Flori pentru suﬂet”, derulată în comunitățile în care Fundația
acționează prin proiectele sale intergeneraționale.

Cine sunt beneﬁciarii programului ?
Linia telefonică este dedicată persoanelor din
România cu vârsta de peste 65 de ani, din
mediul urban și rural, vorbitoare de limba
română, cu acces la servicii de telefonie ﬁxă si
mobilă. În 2016, s-au înregistrat peste 8,500 de
interacțiuni telefonice, iar peste 1,300 de
vârstnici au fost benﬁciari unici ai serviciilor de
informare, consiliere sau socializare.
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Răspundem cu suﬂet!
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 și conectați cu instituțiile
abilitate din comunitatea lor.

Sprijin emoțional și alinarea
singurătății
pentru acei vârstnici care resimt izolarea ﬁzică sau
emoțională și care 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.

Promovarea participării sociale

Telefonul Vârstnicului a oferit asistență, informare și
suport emoțional pentru 1320 de beneﬁciari din întreaga
țară, la numărul de telefon gratuit 0800 460 001.

a seniorilor încă activi, care își exprimă dorința să devină
voluntari în comunitatea lor.

Semnalarea abuzurilor
la care sunt supuse persoanele de vârsta a III-a către autoritățile competente, adresate prin operatorii liniei telefonice.
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1320 de beneﬁciari unici
au apelat serviciile oferite de
Telefonul Vârstnicului

26 de voluntari

au participat la trainingul pentru
interacțiunea cu persoane
vârstnice și au oferit sprijin
emoțional

8500 de interacțiuni
telefonice

înregistrate la linia gratuită
dedicată vârstnicilor din România

495 de ore de
vountariat

dedicate pentru a socializa
cu vârstnicii singuri

415 de instituții și
ONG-uri de suport
pentru vârstnici

au fost înregistrate în baza de date
a Telefonului Vârstnicului

1533 de ore de
consiliere socială

pentru vârstnicii care au apelat
Telefonul Vârstnicului

„Telefonul Vârstnicului mi-a schimbat viața. Fetele sunt plăcute, dulci,
atente cu persoanele în vârstă și fac tot ce pot ca ﬁecare să se simtă mai
bine. Vă mulțumesc că existați și că ne faceți ultimii ani de viață frumoși!
Vă iubesc și mă simt în familie cu voi. Nu mai sunt a nimănui.”
Doamna Denisa, beneﬁciar al programului „Telefonul Vârstnicului”
La vârsta de 73 ani, doamna Denisa duce dorul profesiei ei de contabilă, a colegilor
și a tot ceea ce îi făcea plăcere în viața ei activă. Dar cel mai mult îi lipsește ﬁul său,
care se aﬂă acum departe, în străinătate. Singură și deznădăjduită, într-o perioadă
diﬁcilă, a găsit o voce caldă și prietenoasă la Telefonul Vârstnicului, care i-a transmis
multă încredere și energie și a îndrumat-o în rezolvarea problemelor sale. Încă de la
prima întâlnire, doamna Denisa a intrat în familia noastră și participă cu mare
bucurie la toate activitățile menite să aline singurătatea batrânilor noștri.

Parteneri
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Asociația Niciodată
Singur- Prietenii
Vârstnicilor
Fundaţia Principesa Margareta a României
este una dintre puţinele organizaţii care
derulează
programe
sociale
dedicate
seniorilor, cu o vastă experiență în acest
domeniu. De-a lungul timpului, Fundaţia a
venit în sprijinul vârstnicilor din România prin
inițiative menite să crească calitatea vieţii
acestora. În contextul îmbătrânirii populației și
ca răspuns la problematica izolării sociale,
alături de voluntarii implicați în susținerea
vârstnicilor, Fundația a înﬁințat Asociația
Niciodată Singur - Prietenii Vârstnicilor, pentru
a dezvolta și a extinde la nivel național
activitățile în sprijinul vârstnicilor singuri.

„Niciodată Singur” a obținut în 2016
Premiul pentru Durabilitate
în cadrul Galei Societății Civile.

„Singurătatea vârstnicilor este o problemă care merită mai multă atenție din partea societății.
Sentimentul de inutilitate al bătrânilor reprezintă una dintre cele mai mari diﬁcultăți cu care se
confruntă, cu riscuri nu doar pentru starea lor de spirit, ci și pentru sănătatea lor ﬁzică. După o
viață întreagă în care s-au dedicat creșterii copiilor, apoi nepoților, plecarea acestora și
excluderea treptată din viața lor este o lovitură extrem de puternică pentru ei.”
Mugurel Mărgărit Enescu, Director Executiv al Fundației
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Activitățile principale ale Asociației Niciodată Singur - prietenii vârstnicilor
Asociația Niciodată Singur - Prietenii Vârstnicilor are ca scop îmbunătățirea condițiilor de viață ale
vârstnicilor peste 65 de ani în risc de izolare socială, singurătate și sărăcie, prin stimularea solidarității între
generații și prin susținere materială. Aceasta se bazează pe voluntariat și activarea tinerilor în sprijinul
seniorilor, creând o punte de comunicare intergenerațională.

1037 de vârstnici singuri

197 de vârstnici

840 de vârstnici

din București, Brăila, Constanța,
Ploiești și Pitești au avut parte de
prietenie, companie și sprijin practic
din partea voluntarilor

au avut ajutor printr-un voluntar
la domiciliu

din cămine rezidențiale s-au bucurat
de prezența echipelor de voluntari și
activități recreative

280 de voluntari

11,800 de ore de
voluntariat

395 de meniuri festive și
811 daruri

petrecute în activități dedicate
vârstnicilor, organizate de
Asociație și parteneri

au readus spiritul sărbătorilor
vârstnicilor afectați de singurătate din
toată țara

de toate vârstele și profesiile, au
construit relații de durată și de calitate
cu batrânii afectați de singurătate și
le-au oferit o bătrânețe mai frumoasă
și mai demnă
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Evenimente și Campanii în 2016
Seara Fundației Principesa Margareta a României
la Palatul Elisabeta, aprilie
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.

1.000 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. Principesa Moștenitoare Margareta a luat parte, alături de copii, la
atelierul de coronițe și papioane, iar Principesa Muna a Iordaniei a participat la
atelierul de meșteșuguri românești. Demonstrațiile de aeromodelism, scrimă sau
karate, salonul de coafură cu ﬂori, precum și expoziția fotograﬁcă cu imagini din
copilăria Regelui Mihai, i-au încântat pe micii sărbătoriți.

Analiza aspectelor sociale ale vârstnicilor din
România, august
Fundația a publicat analiza rezultată după primul an de activitate al Telefonului
Vârstnicului, un proiect ﬁnanțat de Fundația Vodafone România prin programul
„Connecting for Good”. Apelurile primite de la persoane vârstnice din toată țara
relevă că populația cu vârsta peste 65 de ani întâmpină, pe lângă neajunsurile
ﬁnanciare și problemele medicale, două mari provocări: accesul limitat la
informație și singurătatea.

Barometrul de opinie „Atitudinea tinerilor față de
bunici”, septembrie
Pentru 64% dintre români, bunicii au avut un rol cel puțin la fel de important ca
părinții în creșterea și educarea lor, dar aproape jumătate dintre aceștia îi întâlnesc
mai rar de o dată pe lună. La telefon, mai puțin de jumătate dintre bunici se
bucură de atenția săptămânală a nepoților. Mai mult de jumătate dintre
respondenți consideră singurătatea și bolile bătrâneții ca ﬁind principalele
probleme pe care bunicii lor le întâmpină, iar 66% dintre ei sunt siguri că timpul
petrecut cu familia este cea mai mare bucurie pe care o persoană în vârstă o
poate avea. Studiul a fost realizat online de iVox, cu sprijinul Bunătăți de la Bunica.

Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice,
octombrie
Fundația Principesa Margareta a României a dedicat seniorilor o serie de activități
și evenimente, în perioada 26 septembrie – 04 octombrie. Întâlnirea Alteței Sale
Regale Principesa Moștenitoare cu vârstnicii din Galați, care au ales să devină
voluntari ai centrelor de zi pentru copii din comunitatea lor, a însemnat
recunoaștere pentru implicarea și contribuţia acestora. Peste 5.000 vârstnici au
primit o ﬂoare și un gând bun în acțiunea „Flori pentru Suﬂet”, desfășurată în 22 de
județe din țară, alături de Asociația Niciodată Singur - Prietenii Vârstnicilor.
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Concertul Regal caritabil la Ateneul Român,
octombrie
Pe 25 octombrie, de ziua Majestății Sale Regelui Mihai I, Fundația Principesa
Margareta a României a organizat cea de-a 9-a ediție a Concertului Regal în
scopul strângerii de fonduri în beneﬁciul programului Tinere Talente. Concertul a
reunit un public de peste 800 de persoane și a fost oferit de către violonistul
Roman Kim, alături de Orchestra Fundației Principesa Margareta a României,
dirijată de maestrul Tiberiu Soare.

Medalia „Custodele Coroanei române” acordată
pentru activitatea în beneﬁciul comunității
5 dintre membrii echipei excutive a Fundației au primit medalia de merit, conferită
prin decizia Alteței Sale Regale Principesa Moștenitoare, într-o ceremonie la
Castelul Peleș din Sinaia. Medalia se acordă celor care au reușit o performanță de
înalt nivel, au avut o inițiativă ieșită din comun, au dat dovadă de generozitate și
spirit de răspundere, au folosit puterea exemplului personal pentru a îmbogăți
prezentul românesc.

Gala Tinere Talente la Teatrul Național București,
noiembrie
Alteța Sa Regală Principesa Moștenitoare Margareta a înmânat diplomele Tinere
Talente pentru performanța artistică în domeniul artelor vizuale și al muzicii
clasice celor 36 de artiști bursieri ai Fundației. Cele mai cunoscute lucrări muzicale
de ﬁlm au fost aduse pe scena Sălii Pictura, în prezentarea criticului de ﬁlm Irina
Margareta Nistor. Expoziția de arte vizuale a găzduit lucrări de pictură, graﬁcă,
sculptură și design vestimentar, realizate de bursierii programului.

Campania „Fii îngerul unui bătrân!”, decembrie
La Restaurantul Pescăruș, peste 100 de vârsntici au sărbătorit Crăciunul într-o
atmosferă festivă. Mobilizând clienții să doneze un „meniu în așteptare”,
restaurantele City Grill oferă, încă din decembrie 2014, un spațiu de socializare, o
masă caldă la pachet ori spiritul sărbătorilor vârstnicilor afectați de sărăcie sau
singurătate. Prin campania de marketing „CityAngel” au fost donate peste 3642
de meniuri, oferite ulterior vâstnicilor beneﬁciari ai proiectelor sociale.

A zecea ediție a Serilor de Poveste la Cărturești,
decembrie
În decorul magic al mansardei librăriei Cărturești, am dat din nou startul
Sărbătorilor cu o incursiune în universul basmelor. Principesa Moștenitoare
Margareta le-a citit copiilor povestea „Praful magic de Crăciun”, iar alături de
copii s-a aﬂat și Principesa Maria. Printre micuții spectatori s-au numărat copii
care fac parte din proiectele sociale ale Fundației, din București și Ilfov.

29

Venituri și cheltuieli în 2016
5.4%

Venituri 3,211,907 lei

Sponsorizări companii

2,782,218 lei

Donatori individuali

257,729 lei

Subvenția DGASPC Sector 6

171,960 lei

8%

86.6%

3,2%

Cheltuieli 3,356,150 lei

12,9%

10,1%

73,8%

Implementarea programelor 2,477,908 lei
Campanii și evenimente

338,015 lei

Salarii și beneﬁcii, incl. taxe

434,591 lei

Costuri administrative

105,636 lei

Anul ﬁnanciar 2016 a fost auditat de către auditorul independent
PricewaterhouseCoopers Audit SRL
În opinia noastră, situațiile ﬁnanciare oferă o imagine ﬁdelă, în toate aspectele semniﬁcative, a
poziției ﬁnanciare a Fundației Principesa Margareta a României („Asociația”) la data de 31 decembrie
2016, precum și a performanței ﬁnanciare a acesteia pentru exercițiul ﬁnanciar încheiat la această
dată în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice al României nr. 1969/2007 cu
modiﬁcările ulterioare și cu politicile contabile prezentate în Nota 6 a acestor situații ﬁnanciare.
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Consiliul Director
ASR Principesa Moștenitoare Margareta a României
ASR Principesa Maria a României
Anca Harasim
Adrian Curaj
Corina Șuteu
Dana Pîrțoc
Monica Minoiu
Radu Dop
Simona Baciu
S-P O’Mahony
Dan Mocanu

Adviseri
Ana Vasilache
Anda Todor
Andreea Roșca
Bryan Jardine
Dan Schwartz
Flavia Popa
Marie Louise Stoicescu
Melania Medeleanu
Radu Florescu
Sandra Pralong
Tiberiu Soare
Wargha Enayati

Echipa executivă a Fundației
Mugurel Mărgărit Enescu - Director Executiv
Viorica Chiru - Coordonator Financiar și Resurse Umane
Ioana Petrea - Director Fundraising și Comunicare
Anca Sohorca – Coordonator Programe
Oana Budiș – Coordonator Program
Gabriela Iordache – Coordonator Program
Sorin Marinescu – Coordonator Program
Cristina Buja – Coordonator Program

Victoria Mitrofan Crețu - Psiholog
Alexandra Ioana Tătar - Specialist Fundraising și Comunicare
Ruxandra Popa – Specialist Fundraising și Comunicare
Andreea Dumitru – Sociolog
Roxana Molocea – Asistent social
Claudia Iliescu - Asistent social
Liana Aldea - Asistent Program
Marius Ciubotă – Coordonator IT

Cum poți susține personal programele Fundației?
Donator Lunar – Fii Prieten dedicat 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.

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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Donatori
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Ailiesei Caterina
Albinaru Delia
Albulescu Cătălin Gabriel
Ammour-Mayeur Olivier
Anastasescu Ana Maria
Andreica Eniko Claudia
Andronache Adriana
Arapu Cătălin
Ardelean Cristina
Ardelean Lavinia
Astarastoae Daniela
Badac Mariana
Badescu Liliana
Bahnareanu Maria
Barbulescu Anamaria
Bausic Alexandra
Bazavan Cristina
Belu Cristian Ovidiu
Benga Ștefan
Berchimis Andreea
Berza Maria
Besleaga Dan
Beuran Sanda
Blag Marius
Blaga Marius
Blanculescu Iulia
Bodea Roxana
Bodor Laszlo
Bogdan Oana
Boros Botond
Bot Andreea Marketa
Buciu Ilinca
Buda Ionuț
Buga Felicia
Bunea Irina Andreea
Bursasiu Cosmin
Buta Iulian
Butnaru Corina Daniela
Buzatu Ecaterina
Buzoianu Anca
Cacip Anda Viviana
Caldararu Adina
Caranica Crinela
Carpus Carcea Mihaela
Casian Mihnea
Ceobau Cezara
Chifan Andreea Simona
Chiochiu Simona
Chiru Mariana
Christiane Fournier Laroque
Huesser
Cioban Emilia
Ciobanu Georgeta
Ciuca Valeriu
Ciucioi Adela
Clain Ioan
Cocar Rodica
Cocarjan Anișoara
Cocis Ana
Coconel Simona
Cojocaru Cristina
Comandasu Cristina
Constantin Radu Valentin
Constantinescu Dana
Constantinescu Monica
Contoman Maria
Copaciu Mihai
Coravu Jean
Corciova Flavia Cătălina
Costache-Done Ioana-Maria
Cozea Valentin
Cozma Delia
Dan Barbieri Rubens

Dana Tapoi
Danita Bianca
Dan-Traian
Degenaru Mihaela
Delametra Daniela
Dinu Viorica
Dragoi Oana
Drobota Adrian
Dungeanu Adrian
Edit Kopacz
Efrim Dinu Ion
Elena Simina
Enache Iulia
Enache Marilena
Enache Petrina
Ernst Tiberiu Marius
Fecioru Iulian
Florea Sorin Vasile
Foray Irina Maria
Foray Mihai
Fulga Mircea
Fulger Gabriela Violeta
Furtunescu Andreea Roxana
Gabriela Niculae
Geutskens Victoria
Gheorghe Andrei
Gligor Bogdan
Gligu Thea
Gogoșeanu Ovidiu
Grigore Alexandra
Grigore Emilia Graziela
Hartescu Gabriela
Hoanca Corina
Hogas Cristinel
Hojda Isolde
Iacoboaie Ana
Iancu Corina
Ilie Cristi
Iliescu Alexandru
Ilinca Ruxandra
Ilincăi Teodor
Ion Ștefan
Ionescu Cristiana
Ionescu Iulia
Ionescu Mara
Ionica Maria Elena
Ionița Dragoș
Ionița Ion Valeriu
Ionița Iuliana Cristina
Isac Ioana
Istratescu Mihaela
Juncan Viorica
Jurcă Oana
Karpacs Ramona
Keresztes-Ventoniuc Anca
Kiss Cristina
Lăpădatu Radu Cristina
Lascu Adrian
Lucanu Iuliana
Lucica Tănasa
Lucuta Daniela Mariana
Luncan Alexandra
Lupsa Renata
Malciolu Ștefan
Mancas Ana Maria
Manole Ionuț
Marasoiu Nicu
Marcu Cristina
Mares Adrian
Maria Andrei
Maricuta Daniela
Marin Mariana
Marinescu Silvia

Marinitu Mihaela
Matei Daniela
McDonaugh Dean Victoria
Mesca Lidia
Mihaica Marius Lucian
Mihailescu Cristina
Mihalca Ana Carina
Militaru Ana Maria
Mitran Laura
Mitu George Alexandru
Mladin Cristian tutu
Mocanu Florin
Moisa Adrian
Moldoveanu Andreea Diana
Munteanu Ana Maria
Munteanu Florica
Nadas Alice
Neagu Olimpia
Negut Andrei
Nicolae Maria
Niculae Gabriela
Niculescu Loredana
Nisipeanu Monica Florina
Nita Smaranda
Oancea Carolina
Oancea Ionuț Daniel
Ofrim Cornelia
Olaru Pricope Mihaela
Onet Călin
Oprea Ana
Oprea Cristina Madalina
Oprișan Mihaela
Oprișor Mirela
Oprița Dan-Traian
Oproiu Roxana
Oros Maria
Oros Teodora
Osaci Sorin
Otel Virginia Elena
Papuc Alexandru Paul
Paraschivescu Dragos
Pascu Mihai Mircea
Pascu Teodora
Patru Mariana
Paun Adina
Persu Cristian Nicusor
Petre Mariana
Petre Paul
Petrea Ioana
Petroiu Cristina
Piele Magdalena
Pisoschi Alexandru
Poalelungi Cosmin
Podet Maria Elena
Pop Cristina
Pop Lucreția
Popa Andrei
Popa Ruxandra
Popescu Ancuța
Popescu Oana
Popescu Ruxandra
Popescu Vasile
Popov Andrei
Pralong Sandra
Preda Miruna
Preoteasa Victoria
Prisacaru Gheorghe
Prostean Ada
Radescu Neagu Oltea
Radu Marlena
Raducanu Cătălin
Raducanu Simona
Radulescu Ana

Radulescu Georgeta
Ranete Ana Maria
Reynolds Ilinca Adina
Rosca Neranzi
Rotaru Emma Rozana
Rusu Sergiu
Sabadac Liliana
Sarafoleanu Daniel
Sarmasan Elena
Sarpe Daniela Ancuta
Savin Doina
Scanteianu Alexandra
Schouten Simona
Scutaru Laura
Secasiu Mihai
Serban Carmelita
Sfeatcu Ionela Ruxandra
Sianu Niculaie
Sima Corina
Simion Raluca
Sireanu Violeta Liana
Sisman Maria
Smeu Beatrice Celina
Spuderca Emilia Antoaneta
Stanciu Dragoș
Stanescu Andrei Rareș
Stanescu Aurelian
Stanescu Ioana
Stavar Maria Doina
Stefan Gabriela
Stoica Livia Cristina
Stoicescu Georgeta
Stoiciu Bianca Maria
Stoiciu Voicu
Strat Laura
Strat Sorin Ion
Streza Mihaela
Stroescu Ancuța
Stupariu Mihai
Suciu Anca Roxana
Tabacaru Elena Gabriela
Tabarac Cornelia
Tecu Costică
Teodoroiu Simona
That Maria
Tircovnicu Ion
Tizu Radu
Toader Roxana
Toderascu Elisabeta Maria
Tohe Lidia
Totir Mihaela
Troﬁn Andrei
Truta Anda Ioana
Turcu Eugenia
Urzică Andreea
Vasilica Ana Maria
Vatavu Elena
Vicas Emilia Alexandra
Vilau Iuliana
Visan Elena
Vlasin Vasile
Voaides Remus
Vrejba Ileana
Vulcanov Oana
Wagner Irenne
Zidaru Liviu
Zsok Oliver

Sponsori

ADALCO GROUP SRL
AGREWEST SRL
AGROTERM 93 SRL
AHEAD LOGISTICS SRL
ALBALACT
ALCHIMEX SRL
ALLIANCE OF BUSINESS
LAWYERS
ALTIUS SRL
AMBASADA ITALIA
AMBER TECHNOLOGIES SRL
ANIMA LAND SRL
ANIOMIS SRL
AREON IMPEX SRL
ARKAS SRL
ARSOFT
ARTCONFEX SRL
ARTICA SRL
ASCLEPIOS SRL
ASI LAND SERVICES SRL
ASOCIATIA CURTEA VECHE
ASTORIA TRAVEL SRL
AUTOMOBILE DACIA
AVA 3 COMPANY SRL
AXXESS CAPITAL
B&B COLECTIONS
BASF SRL
BBSC
BDR ASSOCIATES
BIADRIN IMPEX SRL
BIOS PLANT
BRD GROUPE SOCIETE
GENERALE
CAROL OPTIC
CARREFOUR ROMANIA
CASA DE MODE EXTAZ
CASTROL LUBRICANTS SRL
CCR LOGISTICS
CENTRADE INTEGRATED
CERENG SRL
CITY GRILL
COLEGIUL NAT. AL
ASIS.SOC.DIN ROMANIA
COMPTOIR DES PAINS
COMPUTING APROACH SRL
CONCEPT KITCHEN SRL
CONDOR-EX SRL
CONSTRONIC M A E SRL

CONTROLTECH SRL
CORIOLAN AUR SMARALD
CRIS GARDEN
CROMA SRL
DANBO IMPEX SRL
DARO PROIECT SRL
DENTAL MED
DENTONS
DEUTEK SA
DICOLEX SRL
DINAMIC SRL
DINMAR TELECOM
DOMAROM STAR SRL
DOTWARE SRL
DYNAMIC PARCEL
DISTRIBUTIONS
EAD TELECOM SRL
EAD TELECOM SRL
EASTERN SPACE SYSYTEMS
ELCOMPRIS SRL
ELECOVAS SRL
ELVEST SRL
ELYELA SRL
EMIGAB SRL
EULER HERMES SERVICES
EURAS SRL
EURAS SRL
EUROMONTAJ INDUSTRIAL
EUROPLAST SRL
FANTASTIC TOURS
FILM EXPERIENCE
FUNDATIA CULTURALA
PHOENIX
FUNDATIA POLICL. SOC.
REGINA MARIA
FUNDATIA TRANSILVANIA
COLLEGE
FUNDATIA VODAFONE
ROMANIA
GEVO PETROL
GOLDTIM SA
GROSBI IMPEX SRL
GROSVENOR SRL
HARDWOOD
HART HUMAN RESOURCES
HOSUS TURISM SRL
HYDRO X SRL
IAMSAT MUNTENIA

IKOSAR SRL
IMPERBIT SRL
IMPEX APOLLO SRL
IRCAT-CO SRL
IRINI TEHNICON SRL
JOHNSON WAX
JOHNSON&JOHNSON
KAUFLAND ROMANIA
KETNEP SRL
KHASM GROUP SRL
LA STAMPA SRL
LANDO CONSUL 80 SRL
LG PHARM SRL
LIAD IMPEX SRL
LIKAVENT SRL
L'OREAL
LUYY SERV SRL
MALDON&WAT SRL
MALVENSKY CORPORATION
MARVIKING CONSULT SRL
MD ARIAN TRUST
MECRO SYSTEMS SRL
MEGA IMAGE
MICHAEL OIL GAS
MIHAIL IMPEX SRL
MINOLA SRL
MOBVIS SRL
MOISI SERV COM SRL
MONBAT RECYCLING
MORDAN COM SRL
NEGRO 2000
NESTOR NESTOR
DICULESCU
OAS CONSTRUCT SRL
OCTOCOM MOBILE SRL
OPTIMED SRL
OPUS DEI SRL
PACIC PROIECTARE SI
ANTREP.CONST
PADMA TRADING SRL
PANAGROTECH SERVICES
PEPAS 2000 SRL
PETRO SHIP PARTNERS SRL
PFA ENACHE VERONICA
PIRAEUS BANK
PREMIUM AUTO SRL
PRO REFRIGERATION TEAM
PROMETEC SRL

PROSANA PLUS SRL
QUICKWEB INFO SRL
QZINE CATERING
RAIFFEISEN BANK SA
RAIFFEISEN LEASING
REGENCY COMPANY SRL
REGIA AUTONOMA OCOLUL
SILVIC
RIFIL SA
RINAPACK SRL
RO DESIGN SRL
RODESCO TRADING SRL
ROEL SRL
ROPECO BUCURESTI
ROTAKT SRL
RPS-SHOPFITTING SRL
RSM ROMANIA SA
RULMEXIM SRL
SAMSUNG ROMANIA
SANDPEX SRL
SANTIERUL NAVAL DAMEN
GALATI
SERVTRANS SRL
SETICO SRL
SETRIO SOFT SRL
SHARKS SECURITY SRL
SIGMA EXPERT SRL
SILDOR PROD SRL
SIQUA HOTEL
SIMULTAN ARAD SRL
SKF ROMANIA
SOFMEDICA
STAR STORAGE
STEELOIL SERVICES SRL
STEYDAN COM SRL
TEHNOSTAR SRL
TEO TYA AGRO SRL
TIBETT RETAIL SRL
TIRADA COM SRL
TROTTER PRIM
TORNUM SRL
TOTAL CONTROL SRL
TRANSEMNAL SRL
TT REAL CONSTRUCT SRL
TWIN BUSCH SRL
VANILLABIX SRL
VRANCART SRL

Parteneri

Sponsori
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Prieteni speciali
Sir George Iacobescu
Dna. Alexandra Dariescu
Dna. Antoaneta Cojocaru
Dna. Camelia Csiki
Dna. Carmen Apetrei
Dna. Daniela Nane
Dna. Ileana Dana Marinescu
Dna. Ilinca Tomoroveanu
Dna. Ioana Ginghină
Dna. Ioana Vlasiu
Dna. Irina Margareta Nistor

Dna. Margareta Pîslaru
Dna. Oana Pellea
Dl. Alexandru Ciucu
Dl. Andrei Dimitriu
Dl. Aurel Vlad
Dl. Doru Buzducea
Dl. Florin Pane
Dl. Gabriel Bebeșelea
Dl. Horia Maxim
Dl. Irina Iordăchescu
Dl. Lucian Butucariu

Dl. Mircia Dumitrescu
Dl. Rafael Butaru
Dl. Razvan Suma
Dl. Remus Azoiței
Dl. Ștefan Câlția
Dl. Ștefan Lupu
Dl. Teodor Ilincăi
Dl. Tiberiu Soare
Dl. Vasile Moldoveanu
Dl. Mihai Gheorghe
Dl. Daniel Angelescu

Parteneri instituționali
Agenția de Servicii Sociale Comunitare Alternativa
Agenția Națională Pentru Egalitate de Șanse pentru Femei și Bărbați
Asociația Din inimă pentru aproapele tău
Asociația O șansă pentru copiii noștri
Asociația O speranță pentru toți
Asociația Alternative Alzheimer
Asociația Bunul Samaritean Galați
Asociația Caritas
Asociația de Binefacere Pro Vitam
Asociația de recuperare Fitomed
Asociația Delta Brașov
Asociația Filantropică Medical-Creștină Christiana
Asociația Filantropică Ortodoxă Alba Iulia Filiala Reghin
Asociația Fluens
Asociația Habilitas
Asociația Hercules
Asociația Ingrijire Acasă
Asociația Mansio
Asociația Multifuncțională Sf.Spiridon Galați
Asociația Niciodată Singur - prietenii vârstnicilor
Asociația Oastea Domnului Gherla
Asociația parinților Florian Cristescu
Asociația pentru dezvoltare comunitară Cumpăna
Asociația pentru protecția familiei Elefta
Asociația pentru Comunicare, dialog și ajutor social
Asociația Sf. Vasile din Galați
Asociația Triada
Asociația Umanitară ProEden
Asociația Un strop de fericire
Asociația Vasiliada
Asociația Zâmbete Creative
Asociația Pro Vivax
Azil Constanța Delﬁnariu
Camin Sf. Spiridon
Caritas Cluj
Caritas Timișoara
CARP Omenia București
CARP Timișoara
Clubul AMA
Casa Providenței
Centrul Diecezan Caritas
Biblioteca Jud. Panait Istrati
Colegiul Național al Asistenților Sociali din România
Colegiul UCECOM Spiru Haret

Crucea Roșie Filiala Neamț
Crucea Roșie Română
DASM Cluj
DGAS Municipiul București
DGASPC Arad
DGASPC Argeș
DGASPC Cluj
DGASPC Constanța
DGASPC Dolj
DGASPC Prahova
DGASPC Sector 1
DGASPC Sector 2
DGASPC Sector 3
DGASPC Sector 4
DGASPC Sector 5
DGASPC Sector 6
Direcția de Asistență Socială Comunitară a Municipiului Timișoara
DSS Brașov
Elite Art Gallery București
Filarmonica George Enescu
Fundația Buckner Târnăveni
Fundația Comunitară Covasna
Fundația Comunitară Galați
Fundația Comunitară Mureș
Fundația Creștină de Caritate Betesda
Fundația de Caritate Herald
Fundația de Îngrijiri Comunitare
Fundația de Sprijin a Vârstnicilor
Fundația DeWesterCirkel
Fundația Diakonia
Fundația Haven Speranța
Fundația Inocenți
Fundația Păpădia
Fundația pentru Dezvoltarea Popoarelor
Fundația pentru Îngrijrea Vârstnicului
Fundația Sfânta Ana
Fundația Star Hope
Fundația Cuvântul Întrupat din Galați
Organizația Umanitară Concordia
Primăria Popricani
Teatrul Național București
Universitatea Națională de Arte București
Universitatea Națională de Muzică din București

Parteneri media
Societatea Română de Televiziune
Societatea Română de Radiodifuziune
TVR1 Emisiunea „Ora Regelui”
Cariere
HR Manager
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