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CURRICULUM VITAE 

 
Dr. Pater Georg Sporschill SJ 

 

Viața lui Georg Sporchill începe în 1946, în Voralberg, într-o familie cu nouă copii. 
După susținerea examenului de bacalaureat, studiază teologia, pedagogia și 
psihologia la Innsbruck și la Paris, urmând să lucreze apoi ca referent în domeniul 

educației adulților la guvernul landului Voralberg. La vârsta de 30 de ani, intră în 
ordinul Iezuit, iar, 2 ani mai târziu, primește darul preoției.  

Ca tânăr capelan în Viena-Lainz, Părintele Georg Sporchill SJ înființează și îndrumă 
numeroase grupuri de tineri. Începând cu anul 1980, Părintele s-a dedicat tinerilor 
foști condamnați, dependenți de droguri și lipsiți de adăpost. Înființează 

așezământul de tineri al Asociației Caritas și încă trei adăposturi. Le trimite supă 
oamenilor străzii prin ,,Canisibus” și deschide restaurantul ,,Inigo”, care le dă 

șansa la un loc de muncă și încredere în sine celor nu mai au de mult un loc de 
muncă.  
 

În 1991, Părintele Georg Sporchill SJ merge, ca reprezentant al ordinului său, la 
copiii străzii din București, iar cele șase luni pe care Părintele trebuia să le petreacă 

acolo inițial se transformă o viață închinată acestei misiuni.  
 
Împreună cu Ruth Zenkert, creează proiectele sociale CONCORDIA și adună mii 

de copii de pe străzile și din canalele capitalei românești. Sunt înființate pentru 
acești copii și tineri un centru social, așezăminte, ateliere de ucenicie și școli 

profesionale. ,,Mergem acolo, unde este cea mai mare nevoie”, acesta este 
principiul care îl face pe Părintele Georg Sporchill SJ să ajungă în 2004, în 
Republica Moldova, unde luptă pentru cauza copiilor orfani și a tinerilor nimănui. 

Însă pentru că aici și oamenii în vârstă sunt foarte nevoiași, CONCORDIA pune 
bazele unei rețele de centre sociale și de bucătării care să le poată oferi oamenilor 

nevoiași o supă caldă.  
 
În anul 2008, Părintele Georg Sporschill SJ își începe activitatea cu copii, tineri și 

familii din Bulgaria. Patru ani mai târziu, în Transilvania, înființează împreună cu 
Ruth Zenkert Asociația ELIJAH. Începând cu acest moment, se dedică trup și suflet 

noii sale misiuni, și anume aceea de a-i ajuta pe localnicii de etnie romă, în special 
pe copii. 
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