
“Viziunea noastră pentru fiecare copil, viaŃa în toată plinătatea ei, 
Ruga noastră pentru fiecare suflet, voinŃa de a o împlini.” 

 

 

 
 

 
 

Succesul în viață depinde de tine! 
 
 

World Vision Romania, Biroul Zonal Valcea, în perioada 23 -24 aprilie, a organizat la Biblioteca 
Judeteana Antim Ivireanul activitati educative si de socializare. 

Participanti au fost 37 de elevi, beneficiari ai proiectului „Vreau in clasa a noua”. 
Tema abordata in cadrul acestor intalniri a fost: „Succesul in viata depinde de tine !” 

Scopul acestei intalniri a fost de a de a-i ajuta pe tineri sa-si dezvolte abilitatilie emotionale 
pentru armonizarea relatiilor interpersonale in vederea adaptarii adecvate situatiilor de viata prin 
care trec. 

Tinerii au participat la diferite jocuri cu rolul de a comunica intre ei, a socializa si a se cunoaste mai 
bine.  

Initiativele de tipul activitatilor educative si de socializare sunt sustinute de World Vision Romania 
prin birourile sale zonale cu scopul de a oferi copiilor sanse de dezvoltare si educare. Ele fac parte 
din proiecte complexe centrate pe bunastarea copilului in care sunt inclusi copiii alaturi de familiile si 
comunitatile din care fac parte.  
 

Prin proiectul„Vreau în clasa a noua”, World Vision Romania promoveaza rolul educatiei si 

ofera sanse copiilor din mediul rural care au potential si sunt motivati sa isi continue studiile la liceu 

(sau scoala profesionala). 

Organizarea si sustinerea acestor activitati de socializare (intalniri de intercunostere pe 
diverse teme educative adecvate varstei beneficiarilor, tabere, excursii) au ca scop dezvoltarea 
capacitatii de adaptare a elevilor  la solicitarile mediului social si scolar. 
De asemenea elevii sunt sprijiniti sa obtina rezultate scolare bune si sa se integreze in noul mediu 
scolar si social prin activitati educative si de socializare pentru a-si atinge potentialul maxim. 
 



“Viziunea noastră pentru fiecare copil, viaŃa în toată plinătatea ei, 
Ruga noastră pentru fiecare suflet, voinŃa de a o împlini.” 

 

 

Despre World Vision România 

World Vision este o organizaŃie crestină, care desfășoară programe de intervenŃie umanitară de urgenŃă, de 
dezvoltare și advocacy punând în centrul activităŃii bunăstarea copilului. OrganizaŃia se concentrează asupra 
muncii cu copiii, familiile si comunităŃile, în scopul depășirii sărăciei și nedreptãtii. InspiraŃi de valori creștine, 
lucrăm cu persoanele cele mai vulnerabile din lume, indiferent de religie, rasã, etnie sau gen. 

World Vision România este o organizaŃie parteneră a World Vision International, prezentă în peste 100 de 
Ńări din întreaga lume. De mai mult de 20 ani dezvoltăm în România programe în peste 200 de comunităŃi 
rurale din 8 judeŃe. De-a lungul timpului am oferit sprijin pentru mai mult de 50.000 de copii si 300.000 de 
adulŃi. 

Prin activităŃi de reintegrare familială, dezvoltare comunitară, proiecte medicale, programe de educaŃie și 
dezvoltare economică, asistenŃă umanitară în cazul situaŃiilor de urgenŃă, stimulăm o atitudine activă și 
implicarea în schimbarea condiŃiei de sărăcie din România, având ca scop final bunăstarea copilului. 
 


