
 

World Vision lansează campania de str
persoanelor vulnerabile afectate de iarna grea

OrganizaŃia umanitară face un apel la
acordă, constând în pături sau saci de dormit 
pentru 7 zile. 

World Vision intervine cu ajutoare de urgenŃă
şi viscolului, drumurile s-au închis şi au r
critică, urmate îndeaproape de Cluj, ConstanŃa, Dolj şi Vâlcea. În aceste zone au fost identificaŃi  mai mu
2500 de copii şi persoane aflate în situaŃie de risc.

Ajutoarele de urgenŃă, echivalentul a 80 
celor mai vulnerabile persoane, familiilor
evidenŃa asistenŃei sociale, având venituri foarte sc

Locuitorii au inceput deja să primească
şi Cluj şi astazi 8 februarie în Vaslui. În V
până la sfârşitul săptămânii. 

Familiile sunt selectate de World Vision Romania împreuna cu autoritaŃile locale iar d
face prin lucrători comunitari şi parteneri locali dotaŃi cu echipamente adaptate vremii. Pentru 
va apela la suportul autorităŃilor şi institu

In funcŃie de sumele colectate va exista posibilitatea de interven
persistă. AdministraŃia NaŃională de Meteorologie prevede continuarea gerului şi a viscolului şi deci celor izolaŃi 
de iarna grea le va fi din ce in ce mai dificil să supravieŃuiască fără hrană şi căldură.

"In Negreşti Vaslui şi în comunele din jur a nins 4 zile f
împrastiata de vântul care bate cu putere. Imediat ce s
MarŃi 7 februarie au fost minus 18 grade. Marea ma
Şcolile s-au inchis de luni 6 februarie deoarece 
necesar pentru încălzirea claselor este din ce 
venit stabil alocaŃiile copiilor. World Vision 
familii" declară Marcela Butnaru - Asistent social W

In IalomiŃa ajutoarele au început sa se distribuite pe 7 februarie 
de ele. “Nu mă aşteptam ca cineva să se g
primirea alimentelor, cu ochii in lacrimi,
mama este casnică iar tatăl, Dorin, lucr

 “Românii sunt darnici şi ingrijorati cand un seaman este la nevoie. 
Acum este momentul să facem ceva pentru cei
vulnerabile. Noi, World Vision Romania, 
viaŃă!”  declară Cătălin Andrew Popa - Director National World Vision Romania

Se pot  face donatii telefonice de 5 Euro 
reteaua Romtelecom.  

DonaŃii se mai pot face şi în conturile bancare

     RO52 CITI 0000 0008 2502 4026 - deschis la CITIBANK SA
     RO80 RZBR 0000 0600 0607 2026 

Se poate dona si online pentru sume mai mari de 30 de lei 

Contact : 
Anca Bucur Bejenaru,  
PR & Communication Manager, World Vision Romania 
Tel : 0736 444 815 ; anca_bejenaru@wvi.org
 

campania de strângere de fonduri în sprijinul copiilor 
persoanelor vulnerabile afectate de iarna grea 

8 februarie 2012 

apel la solidaritate pentru a suplimenta ajutorul pe care 
sau saci de dormit şi alimente ce acoperă necesităŃ

de urgenŃă în zonele rurale în care activează şi unde, datorit
i au rămas izolate sute de familii. În judeŃele Vaslui şi IalomiŃa situaŃia e 

critică, urmate îndeaproape de Cluj, ConstanŃa, Dolj şi Vâlcea. În aceste zone au fost identificaŃi  mai mu
aflate în situaŃie de risc. 

80 de lei/persoană sau 320 de lei/familie cu 4-5 membri, 
lor cu copii mici sau persoanelor care se află in zone i

venituri foarte scăzute sau inexistente. 

ă ajutoarele de urgenŃă marŃi 7 februarie în localităŃi din jude
n Vâlcea distribuŃia este prevazută pentru joi 9 februarie 

Familiile sunt selectate de World Vision Romania împreuna cu autoritaŃile locale iar distributia pachetelor 
şi parteneri locali dotaŃi cu echipamente adaptate vremii. Pentru 

i instituŃiilor statului care au acces acolo.   

ie de sumele colectate va exista posibilitatea de intervenŃie ulterioară în cazul în care condiŃiile meteo 
AdministraŃia NaŃională de Meteorologie prevede continuarea gerului şi a viscolului şi deci celor izolaŃi 

de iarna grea le va fi din ce in ce mai dificil să supravieŃuiască fără hrană şi căldură. 

n comunele din jur a nins 4 zile fără oprire, zăpada a ajuns la 60 de cm iar acum este 
ntul care bate cu putere. Imediat ce s-a oprit ninsoarea au inceput să scad

18 grade. Marea majoritate a drumurilor de acces în sate erau î
deoarece copiilor le este greu să ajungă la şcoală iar combustibilul 

lzirea claselor este din ce în ce mai puŃin. Multe dintre familiile cu care luc
iile copiilor. World Vision Romania va dona în Vaslui alimente de bază şi p

Asistent social World Vision România Vaslui. 

distribuite pe 7 februarie şi au impresionat pe oamenii care aveau nevoie 
se gândeasca la noi pe o astfel de vreme. Vă mulŃumim mult!” a spus

primirea alimentelor, cu ochii in lacrimi, Mirela, mama a 8 copii minori. SituaŃia familiei din Urziceni este precar
, lucrând ca zilier nu are de muncă pe o astfel de vreme. 

ingrijorati cand un seaman este la nevoie. Este important să ne ajută
facem ceva pentru cei aflaŃi într-o situaŃie de urgenŃă, copiii, bătrânii 

Romania,  facem un apel la solidaritate. Fiecare pachet distribuit poate salva o 
Director National World Vision Romania. 

5 Euro la 0900 900 090 sau de 10 Euro la 0900 900 092, numere apelabile in 

bancare in lei: 

deschis la CITIBANK SA  
RO80 RZBR 0000 0600 0607 2026 - deschis la RAIFFEISEN BANK - AGENTIA PIPERA

nline pentru sume mai mari de 30 de lei pe site-ul www.worldvision.ro/apel

World Vision Romania  
anca_bejenaru@wvi.org 
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solidaritate pentru a suplimenta ajutorul pe care îl 
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Este important să ne ajutăm unii pe alŃii. 
nii şi persoanele 
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Despre World Vision România 

World Vision România este o organizaŃie umanitară creştină, care pune în centrul activităŃii sale nevoile pentru 
educaŃie, sănătate, creştere spirituală ale copiilor. Ne concentrăm asupra muncii cu copiii, familiile şi 
comunităŃile din care aceştia fac parte, în special din mediul rural, în scopul depăşirii sărăciei şi nedreptăŃii. 
AcŃionăm prin programe de dezvoltare, advocacy 

World Vision România este o organizaŃie parteneră a World Vision International, prezentă în 
din întreaga lume.  OrganizaŃia World Vision desfăşoarăde de 20 ani în România programe în peste 200 
de comunităŃi rurale din 8 judeŃe. De
300.000 de adulți. 

Având la bază valori creștine, lucrăm cu persoanele cele mai vulnerabile din lume, indiferent de religie, rasă, 

etnie sau gen. Prin activități de reintegrare familială, dezvoltare comunitară, proiecte medicale, programe de 
educație și dezvoltare economică, asisten

atitudine activă și implicarea în schimbarea condi
bunăstarea copilului.   
 

World Vision România este o organizaŃie umanitară creştină, care pune în centrul activităŃii sale nevoile pentru 
educaŃie, sănătate, creştere spirituală ale copiilor. Ne concentrăm asupra muncii cu copiii, familiile şi 

te, în special din mediul rural, în scopul depăşirii sărăciei şi nedreptăŃii. 
AcŃionăm prin programe de dezvoltare, advocacy și intervenŃie umanitară de urgenŃă.   

World Vision România este o organizaŃie parteneră a World Vision International, prezentă în 
OrganizaŃia World Vision desfăşoarăde de 20 ani în România programe în peste 200 

De-a lungul timpului am  oferit spriji pentru mai mult de 50.000 de copii 

tine, lucrăm cu persoanele cele mai vulnerabile din lume, indiferent de religie, rasă, 

i de reintegrare familială, dezvoltare comunitară, proiecte medicale, programe de 
asistență umanitară în cazul situațiilor de urgență, încercăm să stimulăm o 

i implicarea în schimbarea condiției de sărăcie din România, având în centrul aten

World Vision România este o organizaŃie umanitară creştină, care pune în centrul activităŃii sale nevoile pentru 
educaŃie, sănătate, creştere spirituală ale copiilor. Ne concentrăm asupra muncii cu copiii, familiile şi 

te, în special din mediul rural, în scopul depăşirii sărăciei şi nedreptăŃii. 

World Vision România este o organizaŃie parteneră a World Vision International, prezentă în peste 100 de Ńări 
OrganizaŃia World Vision desfăşoarăde de 20 ani în România programe în peste 200 

mai mult de 50.000 de copii și 

tine, lucrăm cu persoanele cele mai vulnerabile din lume, indiferent de religie, rasă, 

i de reintegrare familială, dezvoltare comunitară, proiecte medicale, programe de 
ă, încercăm să stimulăm o 

iei de sărăcie din România, având în centrul atenției 


