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World Vision România continuă 
copiilor şi persoanelor vulnerabile afectate de iarna grea

Organizaţia umanitară face un apel la
umanitare deja acordate pentru 1200 de persoane
alimente ce acoperă necesităţile de hran

World Vision Romania a derulat deja intervenţiii 
această iarnă. Destinatarii intervenţiei de suport au fost 408 familii cu 828 de copii. Primele a
urgenţă s-au distribuit în perioada 7
Constanţa, Dolj, Ialomiţa, Vaslui şi Vâlcea
de la birourile World Vision din alte ţări urmează să ajungă în satele din Cluj şi Constanţa.

Prima companie care s-a alăturat acestei 
pături pentru 300 de persoane afectate de iarna grea
condiţiile meteorologice, ajutoarele se vor distribui 
Slătioarele şi Maia. Donaţia Carrefour constă în 800 de litri de apă, 400 de conserve de fasole, câte 400 de 
kg de orez şi mălai si 40 de pături. 

Fundaţia World Vision Romania îşi reinnoieşte apelul şi continuă campania de strîngere de fonduri în 
sprijinul copiilor şi persoanelor vulnerabile afectate de zăpadă, ger şi viscol.

Ajutoarele de urgenţă pentru care se face 
lei/familie cu 4-5 membri. Acestea  vor fi acordate
zone izolate şi sunt in evidenţa asisten
selectarea beneficiarilor şi distribuţia ajutoarelor umanitare World Vision va colabora 
comunali cu autoritaţile locale. Pentru 
autorităţilor şi instituţiilor specializate  ale 

În cazul în care condiţiile meteo persistă, 
solicitările din sate. Administraţia Naţională de Meteorologie prevede continuarea 
vremii geroase ceea ce va face foarte dificilă suprav

“Suntem bucuroşi că am reuşit într-un timp atăt de scurt să ajutăm acolo 
oamenilor noştri din comunitate a fost un dinam pentru toţi cei implicaţi. Asta vine din cei 20 de ani 
alături de sat şi problemele sale. Noi suntem acolo pe termen lung
declară Cătălin Popa, Director General World Vision Romania. 
dorim şi alţii. De aceea menţinem campania de strângere de fo
companii dar şi oameni de rand care vor să facă ceva pentru via

Se poate dona online la www.worldvision.ro/apel
unei persoane şi 320 de lei pentru o familie de 4 persoane

Donaţii de 5 Euro se fac la telefonul 0900 900 090 sau 
apelabile în reţeaua Romtelecom. 

Pentru alte sume, donatorii au la dispoziţie 
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continuă campania de strângere de fonduri î
i persoanelor vulnerabile afectate de iarna grea

 

apel la solidaritate pentru a suplimenta numărul de 
pentru 1200 de persoane, constând în pături sau saci de dormit 

de hrană pentru 7 zile. 

derulat deja intervenţiii în sprijinul persoanelor izolate din cauza condiţiilor 
Destinatarii intervenţiei de suport au fost 408 familii cu 828 de copii. Primele a

în perioada 7-10 februarie în 36 de localităţi rurale din judeţele
Vâlcea. În cursul săptămânii viitoare, o serie de donaţii în obiecte primite 

de la birourile World Vision din alte ţări urmează să ajungă în satele din Cluj şi Constanţa. 

acestei acţiuni umanitare este Carrefour România care a don
afectate de iarna grea, din care 147 copii. În functie de accesul pe drumuri şi 

jutoarele se vor distribui marţi 12 februarie în localităţile ialomiţene 
constă în 800 de litri de apă, 400 de conserve de fasole, câte 400 de 

îşi reinnoieşte apelul şi continuă campania de strîngere de fonduri în 
sprijinul copiilor şi persoanelor vulnerabile afectate de zăpadă, ger şi viscol. 

se face apel, se ridică la valoarea de 80 de lei/persoan
vor fi acordate familiilor cu copii mici sau persoanelor

asistenţei sociale, cu venituri foarte scăzute sau inexistente.
distribuţia ajutoarelor umanitare World Vision va colabora 

Pentru accesul în zonele izolate, după caz, se va  apela la suportul 
specializate  ale statului.   

care condiţiile meteo persistă, dimensiunea intervenţiei va depinde de sumele colectate
Administraţia Naţională de Meteorologie prevede continuarea căderilor de zăpadă şi a 

vremii geroase ceea ce va face foarte dificilă supravieţuirea fără hrană şi căldură. 

un timp atăt de scurt să ajutăm acolo unde era nevoie. Dăruirea 
oamenilor noştri din comunitate a fost un dinam pentru toţi cei implicaţi. Asta vine din cei 20 de ani 

. Noi suntem acolo pe termen lung, nu doar pentru ajutoare punctuale.
ă Cătălin Popa, Director General World Vision Romania. ”Ce am făcut noi e doar un pas şi ne mai 

dorim şi alţii. De aceea menţinem campania de strângere de fonduri şi aşteptăm alături de noi 
care vor să facă ceva pentru viaţa semenilor lor.”   

www.worldvision.ro/apel-de-urgenta.php  câte 80 de lei pentru un pachet
entru o familie de 4 persoane.  

la telefonul 0900 900 090 sau de 10 Euro la telefonul 0900 900 092, num

ziţie conturile  in lei: 

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

World Vision Romania  
anca_bejenaru@wvi.org 

în sprijinul 
 

numărul de ajutoare 
sau saci de dormit şi 

condiţiilor grele din 
Destinatarii intervenţiei de suport au fost 408 familii cu 828 de copii. Primele ajutoare de 

udeţele Braşov, Cluj, 
În cursul săptămânii viitoare, o serie de donaţii în obiecte primite 

 

a donat alimente şi 
În functie de accesul pe drumuri şi 
în localităţile ialomiţene Jilavele, 

constă în 800 de litri de apă, 400 de conserve de fasole, câte 400 de 

îşi reinnoieşte apelul şi continuă campania de strîngere de fonduri în 

lei/persoană sau 320 de 
lor care se află in 

inexistente. Pentru 
distribuţia ajutoarelor umanitare World Vision va colabora prin lucrătorii săi 

apela la suportul 

sumele colectate şi de 
căderilor de zăpadă şi a 

era nevoie. Dăruirea 
oamenilor noştri din comunitate a fost un dinam pentru toţi cei implicaţi. Asta vine din cei 20 de ani petrecuţi 

nu doar pentru ajutoare punctuale.” 
”Ce am făcut noi e doar un pas şi ne mai 

nduri şi aşteptăm alături de noi si alte 

lei pentru un pachet destinat 

Euro la telefonul 0900 900 092, numere 

AGENTIA PIPERA  



 

 
 

Despre World Vision România 

World Vision România este o organizaţie umanitară creştină, care pune în centrul activităţii sale nevoile 
pentru educaţie, sănătate, creştere spirituală ale copiilor. Ne concentrăm asupra muncii cu copiii, familiile şi 
comunităţile din care aceştia fac parte, în special din mediul rural, în scopul depăşirii sărăciei şi nedreptăţii. 
Acţionăm prin programe de dezvoltare, advocacy 

World Vision România este o organizaţie parteneră a World Vision International, prezentă în 
ţări din întreaga lume.  Organizaţia World Vision desfăşoarăde de 20 ani în România programe în 
peste 200 de comunităţi rurale din 8 judeţe. 
50.000 de copii și 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, asist
să stimulăm o atitudine activă și implicarea în schimbarea condiției de sărăcie din România, având în 
centrul atenției bunăstarea copilului.   
 

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

te, în special din mediul rural, în scopul depăşirii sărăciei şi nedreptăţii. 
Acţionăm prin programe de dezvoltare, advocacy și intervenţie umanitară de urgenţă.   

World Vision România este o organizaţie parteneră a World Vision International, prezentă în 
Organizaţia World Vision desfăşoarăde de 20 ani în România programe în 

peste 200 de comunităţi rurale din 8 judeţe. De-a lungul timpului am  oferit spriji pentru 
 

știne, lucrăm cu persoanele cele mai vulnerabile din lume, indiferent de religie, 
ți de reintegrare familială, dezvoltare comunitară, proiecte medicale, 

ție și dezvoltare economică, asistență umanitară în cazul situațiilor de urgență, încercăm 
și implicarea în schimbarea condiției de sărăcie din România, având în 

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

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

World Vision România este o organizaţie parteneră a World Vision International, prezentă în peste 100 de 
Organizaţia World Vision desfăşoarăde de 20 ani în România programe în 

oferit spriji pentru mai mult de 

știne, lucrăm cu persoanele cele mai vulnerabile din lume, indiferent de religie, 
ți de reintegrare familială, dezvoltare comunitară, proiecte medicale, 

ță umanitară în cazul situațiilor de urgență, încercăm 
și implicarea în schimbarea condiției de sărăcie din România, având în 


