
Biroul Naţional
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012167, Bucureşti
Tel.: +4 021/222.91.01
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rom_office@wvi.org
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Tel.: +4 0251/59.28.15
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Tel.: +4 031/415.61.83
Fax: +4 031/415.50.77

Biroul Zonal Vâlcea
Str. Henri Coandă nr. 12A
240167, Râmnicu Vâlcea, judeţul Vâlcea
Tel.: +4 0250/73.77.11
Fax: +4 0250/73.77.11

Biroul Zonal Iaşi
Str. Sărărie nr. 222
700452 Iaşi, judeţul Iaşi
Tel.: +4 0232/23.39.06
Fax: +4 0232/13.39.06

Biroul Zonal Vaslui
Str. Mihail Sadoveanu nr. 4
Oraş Negreşti, judeţul Vaslui
Tel.: +4 0731/44.46.24

Miracolul vieţii şi credinţa în Dumnezeu ne motivează să creştem copii sănătoşi, educaţi şi 
împliniţi. Ne asumăm misiunea cu responsabilitate şi competenţă. Vino să trăieşti experienţa 
cu  World  Vision România! 
Pentru copii. Pentru mai bine. Pentru viitor. Prin tine.

www.worldvison.ro
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Mesaj din partea Directorului Naţional

copiii lor, starea economică a gospodăriei 

lor.

Am pus umărul la creșterea calității educa-

ției. Le-am învățat pe mămici cât de valo-

roasă este nutriția pentru sănătatea 

copiilor lor și mai ales cum îi pot proteja. I-

am sprijinit pe tineri să înțeleagă faptul că 

școala este singura cale spre oportunitățile 

așa de frumoase și de diverse din lumea asta 

mare. Că a ști să scrii și să citești este cheia 

spre o lume infinită de informații, care te 

așteaptă să le accesezi și să le folosești 

corect.

Irina, Săndița, Ioana și mii de alte mămici au 

nevoie în continuare de sprijinul nostru 

pentru a-și crește cu succes și cu demnitate 

copiii. Iar profesioniștii Fundației World 

Vision România sunt la lucru, cu suflet și cu 

dăruire, știindu-i pe nume pe fiecare dintre 

cei peste 22.000 de copii cu care lucrează în 

fiecare zi,  cunoscându-le bucuriile, 

temerile și mai ales speranțele, pe care ne 

străduim să-i ajutăm să le împlinească. 

Vă invit la lectură, într-o călătorie minunată 

la țară – în țara în care deznădejdea se poate 

transforma în speranța că acești copii, ai 

Irinei, ai Crinei, ai Mariei, pot, cu ajutorul 

vostru și al nostru, să aibă o șansă reală la 

viață în toată plinătatea ei. 

Irina are cinci copii superbi, toți sub 8 ani. 

Este ea însăși de statura unui copil. Soțul e 

plecat la muncă în străinătate, așa cum sunt 

plecați mulți oameni din sat, care nu văd 

altă soluție pentru a-și întreține copiii. Dar 

de trimis bani acasă ... cam greu. Pentru că 

fără pregătire profesională temeinică, fără 

să știe limba și fără un contract de muncă, 

șansele să găsească de lucru în fiecare zi 

sunt foarte mici. 

Povestea Irinei și a copiilor ei este una 

aproape clasică în comunitățile rurale 

românești. Ea trebuie să se descurce în 

fiecare zi să pună ceva pe masa copiilor, să 

le ia o hăinuță sau un medicament dacă se 

îmbolnăvesc. Iar din toamnă cel mare a 

început școala... Fără ajutor, copiii Irinei au 

prea puține șanse să-și împlinească 

potențialul cu care i-a înzestrat Dumnezeu 

la naștere.

Pentru acești copii, ca și pentru miile de 

copii cu povești asemănătoare, am adus și în 

2016 o rază de speranță. Am fost alături de 

comunități în procesele de stabilire a 

priorităților, susținând că nu poți vorbi 

despre dezvoltare fără a te gândi în primul 

rând la copii. Am continuat să-i mobilizăm 

pe oameni, ajutându-i să creadă în capaci-

tatea lor de a construi un viitor mai bun 

pentru comuna lor, școala în care învață 
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Intervenţia World Vision România în 2016

22.534
copii 

21.326 
adulţi şi tineri

348
comunităţi

Biroul Central Bucureşti/
Biroul local sector 5
82 copii implicaţi în 
proiecte

Biroul Zonal Constanţa
20 adulţi implicaţi în 
proiecte

Biroul Zonal Cluj
5.696 copii şi 2.046
adulţi implicaţi în 
proiecte

Biroul Zonal Vâlcea
3.283 copii şi 1.441 
adulţi implicaţi în 
proiecte

Biroul Zonal Dolj
3.747 copii şi 1.419 adulţi 
implicaţi în proiecte

Biroul Central Bucureşti
51 angajaţi
Biroul local sector 5
2 angajaţi
prezenţă în 1 comunitate
finanţare din partea World Vision Germania
(2014-2016), World Vision USA (2016),
World Vision România (2015-2017)

Biroul Zonal Ialomiţa
28 angajaţi
3.228 copii beneficiari direcţi ai programelor de 
dezvoltare comunitară
prezenţă în 23 comunităţi, 19 sate şi 11 comune şi
2 oraşe
finanţare din partea World Vision USA
(2003-2020)

Biroul Zonal Cluj
44 angajaţi
4.048 copii beneficiari direcţi ai programelor de 
dezvoltare comunitară
prezenţă în 69 comunităţi, 56 sate şi 13 comune
finanţare din partea World Vision USA 
(2001-2013; 2014-2023)

Biroul Zonal Vâlcea
36 angajaţi
2.700 copii beneficiari direcţi ai programelor de 
dezvoltare comunitară
prezenţă în 99 comunităţi, 85 sate şi 14 comune
finanţare din partea World Vision Canada
(2000-2017)

Biroul Zonal Dolj
32 angajaţi
2.700 copii beneficiari direcţi ai programelor de 
dezvoltare comunitară
prezenţă în 69 comunităţi, 53 sate şi 16 comune
finanţare din partea World Vision Canada
(2000-2017)

Biroul Zonal Constanţa
2 angajaţi
20 adulţi participanţi la proiecte
prezenţă în 1 comunitate

Ferma 
de la Criţ

Biroul Zonal Ialomiţa
3.850 copii şi 2.000 adulţi 
implicaţi în proiecte

Biroul Zonal Iaşi & Vaslui
5.958 copii şi 7.200 adulţi
implicaţi în proiecte

Ferma de la Criţ
Centru de formare pentru fermieri
2 angajaţi

Biroul Zonal Iaşi & Vaslui 
51 angajaţi
4.615 copii beneficiari direcţi ai programelor de 
dezvoltare comunitară
prezenţă în 88 comunităţi, 75 sate,12 comune şi 
1 oraş
finanţare din partea World Vision Taiwan
(2009-2023) şi World Vision USA (2012-2027))
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Cine suntem

World Vision România este o fundație creștină care pune în centrul activității sale bunăstarea copilului. Suntem 

parte din marea familie World Vision International, prezentă în aproape 100 de țări din întreaga lume.

Inspirați de valorile creștine, lucrăm cu persoanele cele mai vulnerabile din lume, indiferent de religie, rasă, etnie 

sau gen. Din 1990, de când ne-am început activitatea în România, am sprijinit peste 500.000 de copii și adulți, în 

400 de comunități din 8 județe.

 

Noi credem în dreptul copiilor de la sate și de la oraș la șanse egale și de aceea în localitățile rurale în care suntem 

prezenți desfășurăm programe de dezvoltare comunitară pe termen lung, cu accent pe educație și reducerea 

abandonului școlar, sănătate și protecția copilului, agricultură și dezvoltare rurală, angajament civic și creștin. 

Totodată, desfășurăm programe de advocacy prin care milităm pentru respectarea drepturilor copiilor, precum 

și programe de intervenție umanitară de urgență prin care pregătim comunitățile pentru catastrofe naturale și le 

sprijinim în momentul în care se confruntă cu astfel de probleme.

Prin tot ceea ce facem ne propunem un singur lucru – să le asigurăm copiilor, în special celor mai vulnerabili, 

șansa de a-și dezvolta potențialul și de porni pe drumul spre o viață demnă. 

World Vision România Raport Anual 201610 11

Viziunea noastră
Viziunea noastră pentru fiecare copil, viaţa în toată plinătatea ei. 
Ruga noastră pentru fiecare suflet, voinţa de a o împlini.

Valorile noastre

Suntem creştini Suntem devotaţi 
celor săraci

Suntem buni 
administratori

Suntem parteneri Suntem receptivi Preţuim oamenii

Dezvoltare comunitară

Pornind de la ideea că bunăstarea copilului este strâns legată de bunăstarea familiei sale şi a comunităţii în care 

trăieşte, World Vision România lucrează alături de oamenii din fiecare comunitate pentru a rezolva problemele cu 

care aceştia se confruntă. Astfel, ei devin capabili să-şi ia soarta în propriile mâini, să-şi administreze resursele şi 

să-şi îngrijească mai bine copiii, care, la rândul lor, îşi vor putea atinge potenţialul.

Programele noastre de dezvoltare comunitară se desfăşoară în cele mai sărace zone rurale timp de 10 - 15 ani, 

deoarece transformarea şi consolidarea schimbării necesită timp. Modelele şi activităţile noastre unesc membrii 

comunităţii pentru un scop comun. Cetăţenii şi liderii lor formali şi informali, profesori, medici, preoţi, devin 

parteneri şi iau împreună decizii care transformă viaţa comunităţii. 

Astfel, mentalităţile se schimbă: oamenii colaborează, se implică, iar comunităţile devin un loc propice pentru 

dezvoltarea armonioasă a copiilor. 

La World Vision credem că dezvoltarea comunitară este cel mai puternic mod 

de a lupta împotriva sărăciei.

Pentru World Vision bunăstarea copilului înseamnă

Să fie educat Să fie bine hrănit şi 
sănătos

Să fie în siguranţă

Să fie îngrijit de o 
comunitate prosperă

Să se simtă iubit de
Dumnezeu şi de semeni

Să fie protejat şi să participe
la luarea deciziilor care îi
afectează viaţa

Dezvoltarea comunităţii în paşi

Pasul 1 - Pregătirea

Lucrăm împreună cu comunitatea pentru a 
identifica cele mai mari nevoi

Pasul 2 - Start şi previzionare

Alcătuim planul de activitate pe 3-5 ani 
împreună cu liderii şi membrii comunităţii

Pasul 3 - Planificare şi parteneriate

Punem planul în practică împreună cu 
comunitatea

Pasul 4 - Gestionare şi tranziţie

Comunitatea este capabilă să aibă grijă de 
ceea ce a construit şi să găsească noi 
resurse pentru o dezvoltare continuă şi 
durabilă



EDUCAŢIE

World Vision România pune în centrul activităţii sale bunăstarea copilului. 
Credem că toţi copiii au dreptul la şanse egale de dezvoltare şi pentru a le 
asigura acest drept desfăşurăm programe de educaţie prin care să 
răspundem nevoilor identificate în mediul rural. 

Programele de educaţie formală, nonformală sau remedială pun accent pe 
dezvoltarea abilităţilor de viaţă independentă şi pe competenţele de scris, 
citit şi socotit, a căror lipsă conduce la inadaptare şcolară şi socială.

12.992 copii au participat la activităţi 
de educaţie nonformală 

2.230  

618 

copii au participat la activităţi 
de educaţie remedială 

copii incluşi în programul 
Pâine şi Mâine



Proiectul LINC – Cetățenie participativă 

pentru creșterea calității  serviciilor publi-

ce „Participare la nivel local și național” a 

introdus o metodă de consultare și dialog 

constructiv între beneficiari, furnizorii de 

servicii și decidenții politici locali numită 

„Vocea și acțiunea cetățeanului”. 

Deși metodologia se poate aplica oricărui 

tip de serviciu public, World Vision România 

a ales să se concentreze pe calitatea 

educației, având în vedere nevoia urgentă 

de îmbunătățire a rezultatelor sistemului de 

educație.

În cadrul acestui proces se identifică 

problemele cu care se confruntă școlile, 

precum și posibile soluții și se dezvoltă un 

plan de acțiune, în care fiecare dintre 

participanți își asumă responsabilități și 

contribuie cu propriile resurse la îmbună-

tățirea calității educației în comunitate. 

Pe baza contribuției părinților, elevilor și 

cadrelor didactice participanți la proiect, în 

ianuarie 2016 am înaintat către Agenția 

Română de Asigurare a Calității în Învăță-

mântul Preuniversitar o serie de propuneri 

cu privire la standardele de referință 

privind calitatea educației. 

Metodologia „Vocea și acțiunea cetățea-

nului” a fost aplicată în 22 de comunități 

rurale din 5 județe și a contribuit la 

creșterea gradului de implicare a părinților 

în creșterea calității educației pentru copiii 

lor și în responsabilizarea decidenților 

locali pentru susținerea educației. 

În 2016, comunitățile locale au finalizat 7 

planuri de acțiune care au inclus renovarea 

unor școli și grădinițe, asigurarea accesului 

la apă potabilă sau asigurarea accesului 

copiilor la transportul școlar. Toate acestea 

au contribuit la creșterea calității educației 

în școli pentru un număr de 5.635 elevi.

elevi

5.635 

Vocea şi acţiunea cetăţeanului

comunităţi

22

judeţe

5
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12.992 de copii au participat la activități 

educaționale, sportive și de dezvoltare 

menite să transforme școala într-un loc 

atractiv și prietenos, în care să se dezvolte 

armonios.

Printre activităţile apreciate de elevi se 

numără cele de protecția mediului, cele 

culturale, atelierele de creație și întâlnirile 

de educație creștină, precum și excursiile 

care le-au oferit ocazia să iasă din comuni-

tățile din care provin. 

În România ultimilor ani educația continuă 

să se deprecieze. Patru din zece copii de 15 

ani nu reușesc să aplice în practică ce 

citesc. Situația este dramatică în mediul 

rural, unde unul din 5 copii nu termină nici 

gimnaziul. 

Noi, la World Vision România, considerăm 

că fiecare copil trebuie să aibă șansa la viața 

în toată plinătatea ei. Credem că nu se poate 

vorbi despre dezvoltare socială fără copii 

educați. 

De aceea, cel mai important procent din 

investiția programelor noastre de dezvol-

tare comunitară a fost în ultimii ani în 

educație.

 

Vă invităm să descoperiți, în următoarele 

pagini, o parte din activitățile prin care 

susținem educația copiilor din mediul rural. 

Împreună pentru bunăstarea copiilor

copii au participat la 
activităţi educaţionale

12.992 



EDUCAŢIE REMEDIALĂ

Gata de școală, 
cu temele făcute și lecțiile învățate!

În vacanța de vară, aproximativ 150 de copii 

din 8 comunități partenere World Vision 

din județul Dolj au luat parte la activități de 

educație remedială. Alături de colegii lor 

mai mari - buriseri ai programului „Vreau în 

clasa a noua”, care au fost asistați de cadre 

didactice și reprezentanți ai fundației, 

copiii au luat parte săptămânal la întâlniri 

de lucru în timpul cărora au recapitulat, au 

exersat, și-au făcut temele de vacanță, dar 

s-au și relaxat prin jocuri educative în aer 

liber. 

Toți copiii trebuie să știe să citească și să 

scrie funcțional până la vârsta de 11 ani. Din 

păcate, doar 40% dintre elevii de 10-11 ani 

pot citi cursiv și numai 50% dintre ei pot 

înțelege ceea ce citesc. 

Programele de educație remedială organi-

zate de World Vision îi ajută pe acești copii 

să recupereze cunoştinţele şcolare pier-

dute. Toate aceste programe pun accent pe 

dezvoltarea abilităților de viață indepen-

dentă și pe competențele de scris, citit și 

socotit, a căror lipsă conduce la inadaptare 

școlară și socială.

2.230 de copii din comunitățile în care 

fundația este prezentă au participat la 

activități de educație remedială pentru a 

preveni abandonul școlar. Elevii și preșco-

larii beneficiază de ore suplimentare care îi 

ajută să-și facă temele și să-și îmbunătă-

țească abilitățile de citire, scriere, precum 

și cele matematice. 

de cărţi şi culegeri 
pentru elevi 

1.885 

15
şcoli partenere
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85 de tineri au fost incluși, în perioada 2014 

– 2016, în proiectul „Abilități de viață 

independentă, educație vocațională și 

antreprenorială”. Dintre aceștia, 42 sunt 

copii și adolescenți din centre de plasa-

ment, iar alți 43 sunt copii și adolescenți 

vulnerabili, din familii sărace. 

Pe parcursul proiectului, fiecare copil a 

beneficiat de un pachet de activități 

educaționale care cuprindea: sesiuni de 

consiliere individuală și de grup privind 

aspectele sociale și profesionale, evaluarea 

individuală și profilul carierei, sesiuni de 

mentorat, ateliere educaționale și antre-

prenoriale, vizite de studiu și implicare în 

proiecte anterprenoriale.

Prin activitățile proiectului, copiii și adoles-

cenții și-au dezolvat abilitățile de viață 

independentă, au învățat care sunt prin-

cipiile antreprenoriatului și au fost pregătiți 

pentru dezvoltarea inițiativelor economice 

pe care le-au gestionat prin producerea și 

vânzarea unor produse realizate manual.

Proiectul „Abilități de viață independentă, 

educație vocațională și antreprenorială” a 

avut o abordare integrată la nivel de 

dezvoltare personală și la nivel comunitar. 

14 companii și antreprenori mici ne-au 

susținut în dezvoltarea cursurilor profe-

sionale și organizarea vizitelor de studiu în 

domenii dintre cele mai diverse: de la 

profesii liberale la industria hotelieră sau 

cea a frumuseții, de la croitorie la industria 

alimentară etc. 

Pe parcursul celor doi ani de implementare 

a proiectului, toți cei 85 de beneficiari au 

fost învățați cum să facă alegeri corecte în 

viață, să construiască relații valoroase cu 

colegii și membrii comunității, să participe 

la proiecte de dezvoltare comunitară și să 

își câștige cu demnitate existența astfel 

încât să devină cetățeni și adulți responsa-

bili.

La finalul proiectului a fost realizat și un 

manual de bune practici – „Abilități de Viață 

Independentă pentru copii și tineri 

vulnerabili” care înglobează informații 

despre proiectele menite să dezvolte 

competențele de viață - consiliere voca-

țională, educație antreprenorială, meto-

dologia proiectului - oferă instrumente 

practice pentru dezvoltarea activităților 

educaționale non-formale pentru profe-

sorii din școli și educatorii din instituțiile de 

protecție a copilului. 

Abilităţi de viaţă independentă, educaţie 

vocaţională şi antreprenorială

85
tineri au beneficiat 

de activităţi 
educaţionale



Centrul „Școală după Școală” din Roșiori 

este susținut de profesori voluntari care 

lucrează cu 28 de copii vulnerabili din 

școala primară și secundară. Copiii partici-

pă zilnic la activități educaționale prin care 

recuperează materia neînțeleasă în timpul 

orelor, precum și la diverse activități menite 

să le dezvolte abilități și deprinderi care să-i 

ajute în viață.

 

Denisa este unul dintre copiii care participă 

la activități extrașcolare. Ea are 8 ani și 

trăiește numai cu mama și sora ei, după ce 

tatăl le-a abandonat. După orele de curs, 

Denisa merge la centru, unde primește un 

sandwich și un fruct, apoi își face temele 

sub supravegherea profesorilor voluntari.

„De când am început să merg la centru, după 

școală, am rezultate mai bune la școală, mă 

joc foarte mult și mi-am făcut mulți prieteni. 

Aici  am timp să-mi fac temele sub 

îndrumarea profesorilor și acum serile mele 

sunt libere, când ajung acasă mă pot bucura 

de mai mult timp cu mama mea, fără să mă 

gândesc că nu mi-am făcut temele pentru 

ziua următoare”, povestește Denisa.

Prin intermediul proiectului „Educație 

pentru Schimbare”, alți 155 de copii ca și 

Denisa au șansa să se bucure de copilărie și 

să schimbe munca în gospodărie cu edu-

cația. 

Voluntari dedicaţi copiilor vulnerabili

Susţinem copiii să îşi construiască un viitor mai bun

161 de copii din șase comunități clujene au 

participat la cursuri de educație remedială 

cu scopul de a reduce abandonul școlar. 

Acestea s-au derulat atât pe perioada anului 

școlar, cât și în vacanța mare.  

„Activitățile de educație remedială nu au 

impact doar asupra performanțelor școlare, 

ci determină și schimbarea comportamen-

tului. Suntem bucuroși să vedem că toți 

copiii care au participat, pe parcursul verii, 

la activitățile de educație remedială sunt mai 

dispuși să meargă la școală, să se implice în 

proiecte care îi ajută să se dezvolte”, a 

menționat preotul Parohiei din Cojocna 

(județul Cluj), coordonatorul școlii de vară. 

copii au participat
la cursuri de educaţie

remedială

161 

copii au şansa să se
bucure de copilărie

prin intermediul 
proiectului

155 
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Proiectul „Educație pentru Schimbare” a 

demarat în vara anului 2016 cu scopul de a 

reduce abandonul școlar în rândul copiilor 

din mediul rural aflați în dificultate și este 

finanțat de Fundația Vodafone România 

prin „Programul Strategic de Investiție în 

Mediul Rural”. 

155 de copii din județele Dolj, Ialomița și 

Vâlcea participă gratuit la activități de tip 

„școală după școală” desfășurate în cinci 

centre create în cadrul acestui proiect, 

dotate cu mobilier adecvat, cu echipamente 

IT și cu materiale educaționale. Activitățile 

includ rezolvarea temelor, meditații pentru 

îmbunătățirea rezultatelor școlare, forma-

rea unor deprinderi și abilități – socializare, 

lucru în echipă, creșterea stimei de sine, 

igienă, protecția mediului, teatru, dans și 

ansamblu folcloric. De asemenea, copiii 

beneficiază de o masă caldă sau de un 

pachet cu alimente. 

Educaţie pentru schimbare 

Vacanţa de vară - şi mai bun la şcoală!

25 de copii din Parpanița au participat, în 

timpul vacanței mari, la școala de vară 

organizată împreună cu Parohia Parpanița, 

județul Vaslui. În sat, cei mai mulți copii de 

vârstă școlară au lacune în ceea ce privește 

citirea și scrierea corectă în limba română. 

Pe parcursul verii, voluntarii i-au ajutat să-

și dezvolte abilitățile de scris, citit și socotit 

 prin participarea la orele de educație reme-

dială care au avut și o componentă de 

cateheză creștină. Riscul de abandon școlar 

a fost diminuat și prin acordarea unor 

pachete cu rechizite școlare pentru fiecare 

copil.

25
copii au participat

la şcoala de vară



120 de copii din comunitățile din Dolj au 

învățat să realizeze picturi pe lemn cu 

motive tradiționale românești, ornamente 

pe bambus, obiecte de artizant, felicitări și 

să folosească tehnica servețelului. 

„Mi-a plăcut foarte mult să particip la 

atelierele de creație din această vară și arta 

asiatică prin care noi am realizat felicitările 

a început să mă pasioneze cu adevărat. Am 

învățat să fim atenți la detalii și să ne folosim 

de sensibilitatea noastră. Am să continui să 

pun în practică ce am învățat și acasă, prin 

realizarea de noi produse”, a spus Angela, 14 

ani. 

La sfârșitul verii, picturile au fost vândute în 

cadrul expozițiilor ce au fost organizate în 

comunitățile partenere World Vision. Banii 

strânși au fost folosiți pentru a  pune în 

practică noi proiecte care să raspundă 

nevoilor copiilor vulnerabili.

Ateliere de creaţie 

70 de copii din comunitățile din Vâlcea au 

participat la școala de vară „Sf. Evanghelist 

Luca”. Timp de o lună, copiii au participat la 

activități recreativ-educative sub forma de 

pregătiri la limba română, franceză, engle-

ză, matematică, cursuri de desen, pictură, 

ansamblu folcloric, cursuri de chitară sau 

de dezvoltare personală, care s-au încheiat 

cu un spectacol și cu o excursie de două zile 

pe muntele Cozia.

 

„Pentru mine a fost cea mai frumoasă 

vacanță. Excursia de pe muntele Cozia a fost 

deosebită. Am făcut drumeții, am participat 

la activități și jocuri, am vizitat mănăstirile 

Turnu, Cozia și  Stănișoara”, Ioana, 12 ani. 

Cine mi-a furat somnul dimineţii în vacanţa de vară? 

copii au participat
la şcoala de vară

70 

copii au participat
la atelierele

de creaţie

120 
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Prieten pentru o zi

150 de copii din comunitățile clujene au 

petrecut o zi de neuitat alături de angajații 

unor companii partenere. Fie că au plecat în 

excursii de o zi sau au participat la activități 

recreative alături de voluntari, cei mici au 

trăit experiențe memorabile. 
copii au petrecut o zi

alături de angajaţii
companiilor 

partenere

150 



Vreau în clasa a noua

„Dacă vrei să construiești un vapor, să nu 

începi prin a-i trimite pe oameni după 

lemne, cuie, unelte, sfori și alte materiale. 

Învață-i întâi să tânjească după marea 

îndepărtată, nesfârșită”, scria Antoine de 

Saint-Exupery în „Micul Prinț”. World 

Vision România le arată tinerilor de la sate 

câte oportunități și uși li se deschid către 

lumea largă dacă merg mai departe la 

școală. Credem că, dacă îi învățăm să 

tânjească după marea nesfârșită de 

posibilități oferite de educație, tinerii din 

satele României vor aduce schimbarea în 

viața la țară. 

Prin programul „Vreau în clasa a noua” 

acordăm, din 2008, burse elevilor de liceu 

din mediul rural, cu rezultate bune la școală, 

care vor să-și continue studiile, dar întâm-

pină dificultăți financiare. Copiii selectați în 

program sunt elevi care au început sau 

urmează să înceapă studiile liceale și 

familiile acestora nu își permit sau fac față 

cu greu cheltuielilor necesare.

În 2016, cu sprijinul partenerilor corporate 

și a donatorilor invididuali am reușit să 

ajutăm 350 de tineri să meargă la liceu. 

Din bursa lunară oferită, elevii reușesc să își 

acopere cheltuielile de transport și cazare 

acolo unde este cazul și să își achiziționeze 

haine, încălțăminte, rechizite și produse de 

igienă.

Mai mult, pentru dezvoltarea personală și 

profesională a bursierilor, în fiecare lună 

sunt organizate activități educative pe teme 

de interes pentu tineri și trimestrial activi-

tăți de socializare. 

În perioada vacanței de vară, bursierii se 

bucură de una din puținele șanse de-a ieși 

din sat. Organizăm pentru ei tabere de vară, 

prin care li se dezvoltă abilitățile de relațio-

nare, socializare și comunicare. 

La finalul clasei a XII-a, bursierii beneficiază 

de sprijin în vederea pregătirii și susținerii 

examenului de bacalaureat și alegerii 

specializării pe care urmează să o studieze 

la facultate, atunci când au posibilitatea să 

facă acest lucru. În anul 2016, rata de pro-

movabilitate la bacalaureat a fost de 80%, 

peste media națională. 

 de tineri au fost 
sprijiniţi să meargă 

la liceu

350

Ce ar trebui să fac în caz de incendiu?

Încercăm, în permanență, să îmbunătățim 

starea de bine a copiilor și a tinerilor prin 

activități desfășurate alături de familiile lor 

și de comunitatea din care fac parte. 

Anul acesta, 344 de beneficiari au partici-

pat la simulări pentru situații de urgență 

pentru cutremur, sesiuni de informare 

pentru părinți și copii, susținute împreună 

cu SVSU și sesiuni de pregătire pe tematica 

primului-ajutor. 

Totodată, Inspectoratul pentru Situații de 

Urgență Vaslui a organizat, împreună cu 

Fundația World Vision România, 2 exerciții 

de simulare de cutremur în Rebricea și 

Oprișița. Copiii și părinții au învățat noțiuni 

tehnice și practice despre cum să reac-

ționeze în cazul acestui tip de dezastru 

natural.

11 sesiuni de informare pe tema situațiilor 

de dezastru au fost realizate în comunitățile 

Bolați, Crăciunești și Rebricea. De aseme-

nea, la  s-a realizat un training pentru Rafaila

asigurarea primului ajutor, care a format 

părinții pentru situații neprevăzute, în care 

să acorde primul ajutor, utilizând informa-

țiile oferite de asistenta medicală din 

comunitate.

Şi eu pot deveni o voce pentru colegii mei! 

Peste 400 de copii din Bolați, Draxeni și 

Tufeștii de jos ( județul Vaslui) au participat 

la activități și evenimente menite să îm-

bunătățească accesul la educație. Pentru 

copiii din clasele a VII-a și a VIII-a au fost 

derulate activități de consiliere în carieră și 

de promovare a importanței educației, 

alături de consolidarea abilităților de luare a 

deciziilor bazate pe valori și pe consecințe. 

Totodată, copiii din cadrul Grupului de 

Inițiativă din Vaslui au participat la trainin-

guri și workshopuri care au avut ca rezultat 

4 mini-proiecte realizate de copii, dedicate 

semenilor lor. 

Ajutați de un profesor coordonator, elevii au 

implementat trei campanii de conștien-

tizare - dedicate prevenirii traficului de 

persoane, abuzului de alcool și poluării 

mediului înconjurator - și un mini-proiect 

dedicat dezvoltării spirituale.

participanţi

344 

exerciţii 
de simulare

2

sesiuni 
de informare

11

copii au participat la 
activităţi menite să 

îmbunătăţească
accesul la educaţie

400 peste
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dintre bursieri au 
promovat examenul de 

bacalaureat

80%



Sustinem performanta 
în educatie

Roxana este o elevă de nota 10. Are 17 ani, este 

elevă în clasa a XI-a la un liceu cu profil 

vocațional din Craiova și este una dintre 

bursierele programului „Vreau în clasa a noua”. 

A obținut Premiul Special la faza națională a 

Olimpiadei Naționale de Pedagogie și menți-

une la faza națională a Concursului Național de 

Matematică aplicată „Adolf Haimovici”.

De la vârsta de 4 ani, Roxana este inclusă în 

programele derulate de World Vision România. 

Este implicată, săritoare și își dorește cu 

adevărat să reușească, astfel că a profitat de 

fiecare șansă pe care viața i-a scos-o în cale. 

Este o tânără încrezătoare, care privește cu 

speranță spre viitor, dar drumul până aici nu i-

a fost deloc ușor.

A crescut într-un sat în care sărăcia e la ea 

acasă, unde populația e îmbătrânită și nimeni 

nu speră la un viitor mai bun. În acest sat, într-

o casă de paiantă, Roxana a învățat să înfrunte 

greutățile vieții alături de sora ei mai mică și de 

părinți. Singurii bani din care se descurcă 

provin din alocațiile fetelor și din bruma de 

bani pe care tatăl o câștigă lucrând cu ziua în 

construcții. 

„Niciodată nu am mers la școală cu lecția 

neînvățată, nu ne stă în caracter nici mie, nici 

surorii mele să facem acest lucru. Părinții ne-au 

învățat așa. Pentru a ajunge departe, educația 

este cea mai importantă”, mărturisește Roxana.

 

Rezultatele frumoase nu au întârziat să apară. 

Tânăra nu doar că a intrat la liceul mult dorit, ci 

a avut și rezultate admirabile, care au trans-

format-o rapid în bursieră „Vreau în clasa a 

noua”. Sprijinul material face o diferență 

majoră în viața ei. 

„Bursa pe care o primesc lunar este mai mult 

decât binevenită deoarece o folosesc să plătesc 

cazarea la căminul liceului și să îmi cumpăr 

alimente sau îmbrăcăminte”. 

Intrarea în program i-a adus și bucuria de a fi 

parte dintr-o echipă. Se înțelege foarte bine cu 

colegii, iar taberele organizate în vacanța de 

vară sunt șansa ei de cunoaștere și dezvoltare.

,,De când fac parte din acest program mi-am 

făcut prieteni noi și am participat la numeroase 

activități interesante. M-am bucurat că am 

avut șansa să merg și anul acesta în tabără, la 

Bran, aceasta fiind singura ieșire în afara 

satului meu”, povestește Roxana.

Pe viitor, Roxana visează să urmeze Academia 

de Poliție sau Facultatea de Litere, pentru a 

deveni profesoară de engleză.

„Bursa o folosesc să-mi plătesc internatul 

și să îmi cumpăr alimente sau îmbrăcăminte”

Implicare

,,

,
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Pâine şi Mâine

Rezultate

20.000 
persoane care au donat 
2 euro prin SMS la 8844 

în primele 12 luni 

peste

Etape

Școala nu ține de foame, dar educația este 

singura șansă a celor 225.000 de copii din 

România de-a se salva de la sărăcia extremă 

în care trăiesc astăzi. Prin programul Pâine 

și Mâine le oferim copiilor din zonele 

defavorizate o masă caldă în fiecare zi și îi 

ajutăm să-și facă temele. În România zilelor 

noastre, 1 din 8 copii din mediul rural merge 

la culcare flămând. Un timp se hrănește din 

speranța că școala îl va salva. Dar câtă 

energie poți să ai dacă mănânci doar litere? 

O arată statisticile. Rata abandonului școlar 

din România a atins o valoare record de 18%, 

iar 74% dintre copiii care abandonează 

școala trăiesc la sate.

Programul Pâine și Mâine li se adresează 

elevilor din ciclul primar care provin din 

familii vulnerabile. Pentru majoritatea 

acestor elevi, masa caldă le asigură cea mai 

mare parte din aportul de nutrienți esențiali 

dezvoltării lor, iar ajutorul la teme le oferă o 

șansă reală să spargă cercul vicios al 

sărăciei. 

Obiectivul nostru este să oferim o masă 

caldă zilnică și ajutor la realizarea temelor 

unui număr de 2.500 de copii din satele în 

care suntem prezenți. Pentru a ne atinge 

acest țel sunt necesari 1,8 milioane de euro.  

Etapa 1, aprilie 2016:  Cu ajutorul Lidl 

România demarăm programul Pâine și 

Mâine. Finanțarea oferită, de 100.000 de 

euro, ne permite să le oferim o șansă reală la 

un viitor mai bun primilor 213 copii, care 

provin din 6 sate din Dolj și Vâlcea. Astfel 

reușim să servim prima masă caldă și să 

începem orele de afterschool. 

Etapa 2, iunie 2016: Partenerul nostru Lidl 

România ne ajută într-un demers ambițios 

și avem posibilitatea să le oferim copiilor 

din program și familiilor acestora pachete 

cu alimente pe perioada vacanței de vară. 

Etapa 3, septembrie 2016: Șansa la educație 

le surâde unui număr tot mai mare de elevi 

din ciclul primar. Reușim să extindem 

programul și să le oferim zilnic câte o masă 

caldă și ajutor la teme unui număr de 618 

copii din 18 sate din Dolj, Vâlcea și Vaslui.

Cu ajutorul donațiilor primite am asigurat 

masa caldă și afterschool-ul primilor 213 

elevi incluși în program în perioada aprilie – 

iunie 2016, le-am oferit pachete cu alimente 

și numeroase activități educaționale și de 

dezvoltare personală în cadrul „Școlii de 

Vară”, în perioada iulie - august 2016. 

Mai mult, am putut relua asigurarea mesei 

calde la școală și a orelor de pregătire a 

temelor începand cu noul an școlar 2016-

2017, pentru un număr de aproape trei ori 

mai mare decât cel inițial. Astfel, cu sprijinul 

dumneavoastră, am ajuns zilnic la 618 

școlari din Dolj, Vâlcea și Vaslui. 

2 euro SMS la 8844 

cu textul PÂINE

copii merită o şansă
prin educaţie de a 
se salva de sărăcie 

225.000 
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20% din

copiii de la sat
abandonează 
după 8 clase

74% 

cazuri de abandon
sunt în mediul
rural

1 din 8 copii

se culcă flămând

Sănătate afectată,
randament scăzut



Alina, Loredana și Lavinia sunt trei surori 

frumoase de 12, 10, respectiv 6 ani, care trăiesc 

într-un sat din sudul României. Sărăcia din 

jurul lor zugrăvește o realitate tristă și gri – 

oriunde te uiți vezi doar noroi, oameni triști și 

neajunsuri. În casa lor cu două camere, fetele 

trăiesc împreună cu părinții și bunica.

Viața în satul lor nu a fost niciodată una ușoară. 

Zona este recunoscută pentru lipsa de pers-

pective de angajare și oportunități limitate, iar 

ca în majoritatea cazurilor, venitul principal al 

familiei este reprezentat de alocațiile fetelor, 

sumă care nu este suficientă nici măcar pentru 

a le asigura mâncarea de zi cu zi. 

„Prima masă a zilei este cea de prânz. Eu de 

obicei fac supă de fasole, cartofi sau varză. Sunt 

zile când mâncăm din aceeași supă la prânz și 

seara, câte două zile la rând. Din păcate sunt și 

zile în care supa aproape că o termină la prânz, 

iar ce rămâne nu e suficient pentru cină. Împart 

între ele ce rămâne, însă se întâmplă să se culce 

flămânde”, a mărturisit Voichița, mama fetelor.

 

Povestea celor trei surori nu este izolată: în 

România rurală există 225.000 copiii care merg 

flămânzi la culcare în fiecare seară. La fel ca și 

zeci de mii de copii, Loredana face eforturi 

mult prea mari pentru un copil. Încearcă să fie 

cât mai atentă la școală, să învețe și să-și facă 

temele chiar dacă foamea îi ține mintea 

ocupată. Încă de la lansarea programului 

„Pâine și Mâine”, Loredana s-a bucurat de masa 

caldă oferită în fiecare zi și de ajutorul la teme. 

Experiența a fost unică pentru micuța elevă. A 

fost încântată să rămână la școală să-și facă 

temele, să învețe să se spele pe mâini înainte de 

masă și să aibă asigurat un prânz hrănitor, 

format din supă, fel principal și desert. În 

timpul verii, împreună cu sora mai mare, 

Loredana a participat la „Școala de vară”, 

activitate gândită pentru a asigura continui-

tatea programului în timpul vacanței. Acolo a 

învățat să comunice, să fie empatică, să-și 

controleze emoțiile și să aibă mai multă 

încredere în ea. 

„Am învățat multe lucruri noi de când sunt în 

programul acesta, dar cel mai mult îmi place că 

nu-mi mai e frică să vorbesc în fața clasei și că 

mă simt mai încrezătoare”, a spus Loredana.

În primul an de progam, până să treacă în clasa 

a V-a, Alina s-a bucurat și ea de acest sprijin 

nesperat, iar din septembrie 2016, Lavinia s-a 

alăturat grupului tot mai mare de copii ce 

beneficiază de o nutriţie corespunzătoare. 

„Acest program a schimbat complet viața 

noastră. Fetele nu mai trăiesc cu senzația de 

foame și sunt mai motivate să meargă la școală”, 

conchide mama fetelor. 

Schimbare

Masa calda 
care face diferenta,

)
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SĂNĂTATE

Sănătatea este o valoare în sine şi este, de asemenea, o condiţie pentru 
prosperitatea economică. Cu toate acestea, în zonele rurale, unde trăieşte 
48% din populaţie, asistenţa medicală este asigurată numai de medicul de 
familie şi, parţial, de asistente medicale din comunitate. Mai mult, sistemul 
actual încurajează maximizarea numărului de pacienţi înregistraţi, dar nu 
încurajează oferirea unui pachet complet de servicii de îngrijire primară şi 
preventivă.

Una dintre misiunile asumate de World Vision România este de a le oferi 
copiilor şi femeilor din mediul rural acces la servicii îmbunătăţite de 
sănătate.

1.844 de femei vulnerabile au 
beneficiat de sesiuni informative 
despre sănătatea reproductivă

969  

4.403 

de persoane cu dizabilităţi au 
primit, în 2016, scaune rulante 
potrivite nevoilor lor

de elevi au participat la sesiuni 
de informare pentru un stil de 
viaţă sănătos



Copii sănătoşi pentru un viitor mai bun

Proiectul „Copii sănătoși pentru un viitor 

mai bun”, realizat în parteneriat cu PROFI 

România, a reușit să informeze corect 

mamele și familiile cu privire la nutriția și 

sănătatea copiilor, prin intermediul medi-

cilor și asistentelor pregătiți cu sprijinul 

Fundației World Vision România.

Rezultate: 

Ÿ  au dobândit cunoștințe noi 94 de părinți

cu privire la îmbunătățirea stării de 

nutriție și sănătate a copiilor cu vârste 

cuprinse între 0 și 5 ani 

Ÿ  au urmat 4 module de 61 de mame

educație parentală a câte 5 sesiuni 

fiecare, pe teme de sănătate și nutriție a 

copilului, în cadrul cărora au primit 

kituri de igienă 

Ÿ din comuna 40 de familii vulnerabile 

Laza (județul Vaslui) au primit frigidere 

și aragazuri care asigură condiții mai 

sănătoase de pregătire a hranei, precum 

și pui de carne și găini ouătoare pentru 

a-și asigura sursa de hrană pentru copii.

Cabinetul medical din comuna Laza a primit

un aparat EKG în valoare de 3.500 de lei, 

pentru a monitoriza mai bine starea de 

sănătate a copiilor cu vârste între 0 și 5 ani și 

a putea preveni afecțiunile cardiace. 

Educaţie pentru sănătate

An de an, în școlile partenere derulăm 

campania „Educație pentru Sănătate”. Anul 

acesta, 4.403 elevi au participat la sesiuni de 

informare privind igiena personală, au 

învățat despre adoptarea unui stil de viață 

sănătos și regulile de prevenire a îmbol-

năvirii.

În comunitățile din Vaslui, alți 300 de copii 

cu vârsta cuprinsă între 3 și 6 ani au 

participat la sesiuni de informare pe tema 

nutriției. 

Deoarece au fost atenți și conștiincioși, 

elevii implicați în aceste sesiuni de infor-

mare au primit kituri de igienă și, drept 

răsplată, au promis că vor avea mai multă 

grijă de igiena lor personală.

,,Am să o învăț și pe sora mea mai mică cum 

să se spele pe dinți și am să-i amintesc mereu 

să se spele pe mâini înainte de masă", a spus 

Claudiu, clasa a III-a, Dolj. 

Ajutoare de urgenţă

În centrul activității noastre se află copiii 

vulnerabili, cărora le oferim suportul nece-

sar pentru a depăși provocările întâmpi-

nate. Astfel, 285 de copii cu diferite afecți-

uni au beneficiat de ajutoare directe pentru 

a putea accesa servicii medicale necesare în 

situații de urgență. 

Am susținut acești copii în mod direct prin 

achiziționarea de medicamente, lapte praf, 

scutece, examene oftalmologice urmate de 

achiziții de ochelari, dispozitive medicale, 

servicii de terapie de vorbire și alte servicii 

sau produse în scopul de a-i ajuta să depă-

șească situațiile de criză.

În comunitățile din județul Cluj au fost 

identificați 157 de copii în situație de risc cu 

boli respiratorii, cauze principale fiind 

sistemele de încălzire necorespunzătoare 

sau improvizate (sobe). 

Pentru a remedia aceasta situație am dema-

rat o campanie de strângere de fonduri pe 

plan local, iar 9 companii au răspuns ime-

diat. 

Astfel am reușit să susținem 45 de familii cu 

157 de copii care au primit sobe şi am reuşit 

să le îmbunătăţim condițiile de viață.

copii au beneficiat de 
ajutoare directe

285 

elevi participanţi 
la sesiuni de 

informare

4.403
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Mame pentru viaţă. Viaţă pentru mame Obiective

Nicio mamă nu trebuie să mai moară dând 

viață! Astăzi, în România secolului XXI, prea 

multe mame și copii mai mor la naștere. 

Statisticile europene arată că înregistrăm 

cele mai ridicate rate ale mortalității mater-

ne și infantile de pe continent.

„Mame pentru viață. Viață pentru mame” 

este programul prin care Fundația World 

Vision România, cu sprijinul companiei 

farmaceutice Merck Sharp and Dohme, ca 

parte integrantă a campaniei internaționale 

Merck for Mothers, vrea să schimbe acest 

tablou sumbru. 

Programul „Mame pentru viață. Viață 

pentru mame” vine în ajutorul a 15.000 de 

femei din 30 de comunități rurale. Aceste 

comunități au fost selectate pe baza ratei 

sărăciei și a mortalității materne: în județul 

Dolj, rata mortalității materne este de patru 

ori mai mare decât rata națională, în timp ce 

în Vâlcea și Vaslui rata mortalității materne 

este de două ori mai mare decât rata 

națională.

Prin programul „Mame pentru viață. Viață 

pentru mame” pledăm pentru respectarea 

drepturilor și accesului gravidelor și 

copiilor la servicii medicale competente, 

complete, gratuite și necondiționate.

Acest model integrat de servicii de îngrijire 

maternală și de planificare familială vizează 

mai multe grupuri țintă:

Intervenţia

Suntem alături de 15.000 de femei vulne-

rabile de vârstă fertilă, astfel încât să își 

cunoască și să-și exercite drepturile legale 

de asistență medicală prenatală și sănătate 

reproductivă. 

Peste 230 de furnizori de servicii medicale 

din rural sunt sprijiniți să se perfecționeze 

prin cursuri online, astfel încât să gestio-

neze mai bine sarcinile normale și cu risc, să 

ofere servicii de consiliere și planificare 

familială și să înțeleagă mai bine care sunt 

nevoile femeilor din mediile vulnerabile. 

30 de comunități rurale din județele Dolj, 

Vaslui și Vâlcea sunt ajutate să informeze 

femeile de vârstă fertilă și să faciliteze 

accesul acestora la servicii medicale. 

Pentru acest obiectiv, asigurăm formarea a 

64 de educatori comunitari voluntari, 

selectați din rândurile liderilor informali 

locali.

Organizăm sesiuni de informare pentru ca 

tinerii să înțeleagă schimbările survenite în 

adolescență și să adopte un comportament 

responsabil în relațiile sexuale pentru 

prevenirea sarcinilor nedorite și avorturilor 

la minore.

Etape

Ÿ Creșterea competențelor pentru perso-

nalul medico-sanitar din comunitățile 

rurale în scopul îmbunățirii  furnizării de 

servicii integrate de îngrijire pre și post-

natale, printr-un program de instruire 

format din trei module de e-learning, 

încărcate pe platforma online dedicată 

programului.

Ÿ Creșterea utilizării serviciilor integrate 

de planificare familială și de asistență 

medicală maternală, prin desfășurarea 

de sesiuni de informare și educare, de 

interacțiune cu voluntarii instruiți, 

precum și utilizarea aplicațiilor pentru 

planning familial și asistență prenatală.

Ÿ Consolidarea capacității autorităților de 

a furniza servicii de sănătate adaptate 

nevoilor femeilor vulnerabile.

AUTORITĂŢI
centrale şi locale

15.000 FEMEI şi
ADOLESCENTE
30 de comunităţi rurale
3 judeţe: Dolj, Vaslui şi Vâlcea

225 CADRE
MEDICALE
medici, asistente, mediatori
sanitari, moaşe, obstetricieni
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Miracolul vietii

Mariana este o tânără care abia a împlinit 18 

ani, pe care viața a pus-o greu la încercare. Nu a 

fost niciodată la școală pentru că nu a avut cine 

să o trimită. Provine dintr-o familie săracă, nu 

și-a cunoscut tătăl, iar mama nu a susținut-o. 

Fără să aibă de ales, a fost trimisă la muncă sau 

a fost responsabilă de cei șase frați. 

La 14 ani dădea viață primului copil, apărut în 

urma unui viol. Era un copil care a dat viață 

unui alt copil, deloc pregătită pentru o astfel de 

responsabilitate. Mama tinerei i-a luat atunci 

copilul. Sătulă de abuzuri, a plecat departe și 

acum se află în grija unei bunici. 

Anul trecut, Mariana a rămas din nou însăr-

cinată. Încă minoră, fără ajutor din partea 

familiei, tânăra nu știa ce se întâmplă cu ea. 

„Nu mi-am dat seama decât târziu că sunt 

însărcinată, aveam șase luni când am simțit că 

mișcă ceva în mine. Apoi am participat la 

întânirile organizate de World Vision și am 

învățat multe lucruri utile pentru o femeie. Am 

înțeles pentru că au fost prezentate pe înțelesul 

nostru. Eu nu știu să scriu și să citesc, nu a avut 

cine să mă învețe”, povestește Mariana. 

În fiecare zi, Mariana luptă pentru supra-

viețuire. Viața nu este deloc blândă cu ea, nu 

are o casă și locuiește împreună cu viitorul ei 

soț și fetița nou-născută într-o cameră fără 

sobă, dată din milă de viitoarea cumnată. 

„Nu o să renunț niciodată la copilul meu. O să 

mă chinui să îi ofer tot ce pot, o să o trimit la 

școală pentru că este foarte important să învețe 

carte”, spune tânăra mamă.

 

Prin proiectul „Mame pentru viață. Viață 

pentru mame”, Mariana a participat la ateliere 

educative, a fost susținută să meargă la un 

medic specialist ginecolog, a fost înscrisă la un 

medic de familie, a beneficiat de toate analizele 

și ecografiile necesare unei gravide, a fost 

susținută la naștere și a fost sprijinită cu haine, 

lenjerie și scutece pentru bebeluș, dar și 

obiecte de mobilier și pachete alimentare.

,

Viata,

)
O viață mai bună pentru copii începe cu o stare bună 

de sănătate a mamei și cu respect pentru puterea ei de a procrea
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ACCESS

Programul ACCESS, implementat cu 

fonduri USAID, prin World Vision US, se 

derulează în parteneriat cu Fundația Moti-

vation România. Programul se adresează 

atât utilizatorilor de scaun rulant, cât și 

membrilor familiilor acestora, profesio-

niștilor și publicului larg. Prin acest 

program, alături de partenerii noștri, ne 

propunem să îmbunătățim calitatea 

serviciilor pentru utilizatorii de scaun 

rulant prin:

• Promovarea unui mediu favorabil pentru 

dezvoltarea unor servicii eficiente pentru 

utilizatorii de scaun rulant și a manage-

mentului aferent, prin implicarea și mobili-

zarea părților interesate și prin eforturi de 

promovare la nivel local și național.

• Extinderea serviciilor pentru utilizatorii 

de scaun rulant prin diversificarea gamei de 

produse de mobilitate disponibile și 

susținerea capacității de management și 

furnizare de servicii a partenerilor locali.

• Instruirea personalului ce furnizează 

servicii pentru utilizatorii de scaun rulant, 

conform pachetului de instruire elaborat de 

Organizația Mondială a Sănătății (OMS) 

pentru nivel de bază și nivel intermediar, în 

vederea creșterii capacității resurselor 

umane pentru furnizarea unor servicii de 

înaltă calitate utilizatorilor de scaun rulant 

din fiecare țară.

Principalele activităţi

• Evaluarea și monitorizarea serviciilor de 

furnizare de scaune rulante în România

• Desfășurarea unor campanii de sensibi-

lizare pentru a informa profesioniștii, utili-

zatorii de scaun rulant, membrii familiilor 

acestora și publicul larg cu privire la impor-

tanța unor servicii corespunzătoare pentru 

utilizatorii de scaun rulant.

• Furnizarea, de către partenerul Motivation 

România, de scaune rulante potrivite 

nevoilor utilizatorilor, inclusiv produse de 

mobilitate de nivel intermediar

• Organizarea de stagii de recuperare activă 

și instruire pentru viață independentă 

pentru utilizatorii de scaun rulant

• Organizarea de cursuri pentru specialiști, 

manageri și alte persoane implicate în 

domeniul evaluării, recomandării, furnizării 

și adaptării scaunelor rulante
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Denisa are 10 ani și suferă de deficit de carni-

tină și de retard psihomotric sever. Fetița 

locuiește într-un sat din județul Cluj împreună 

cu mama ei, în vârstă de 46 de ani, care se 

ocupă de ea. 

Denisa mai are doi frați mai mari, din partea 

mamei, care lucrează acum în străinătate. 

Fetița s-a născut dintr-o altă relație, iar tatăl 

său biologic a murit. După deces, familia lui a 

alungat-o pe fetiță din casă, împreună cu 

mama și frații ei, fără să i se acorde niciun drept 

legal deoarece Denisa nu putea fi înregistrată 

legal ca fiica tatălui biologic.

Veniturile mamei Denisei sunt rare; ea se 

bazează pe cei doi copii mai mari care trimit 

bani pentru medicamente și îmbrăcăminte. 

Fetița primește foarte rar vizite de la oamenii 

sau copiii din sat, deși este foarte fericită când 

cineva îi trece pragul. Din păcate, comunitățile 

rurale din România au foarte puține informații 

despre persoanele cu dizabilități și din această 

cauză sunt aproape invizibile și sunt, de cele 

mai multe ori, ignorate.

În acest an, prin intermediul proiectului 

ACCESS au fost organizate diverse activități 

pentru a ajuta populația din mediul rural să 

înțeleagă nevoia de integrare a persoanelor cu 

dizabilități. Astfel, copiii de la școala din satul 

Denisei au organizat o campanie locală de 

strângere de fonduri, iar toți banii au mers 

către ea. Ba mai mult, fetița a fost vizitată de 

către două fete, alături de un profesor. Deși 

cele două fete locuiesc în același sat cu Denisa, 

ele nu știau despre probleme ei și nu o cunoș-

teau. A fost o mare surpriză pentru ele să se 

întâlnească cu ea, să-i audă vocea și să o 

asculte pe mama ei spunându-și povestea. 

Impresionată de inițiativa copiilor, mamei 

Denisei i-au dat lacrimile de bucurie pentru că 

fiica ei a fost vizitată de copii, lucru care se 

întâmplă extrem de rar. Supriza și mai mare a 

fost reprezentată de reacția celor două eleve, 

care sunt decise să se împrietenească cu 

Denisa și să o viziteze cât mai des.

Datorită acestei inițiative, Denisa a fost pentru 

prima dată remarcată, ajutată și înțeleasă de 

copiii din satul ei. Tot prin programul ACCESS, 

Denisa a primit un scaun cu rotile și un scaun 

de mașină și acum poate să se deplaseze în Cluj, 

la spital, pentru controalele medicale necesare 

și să stea în curte la aer, nu doar în pat în casă.

Scaunul rulant donat prin proiectul ACCESS i-

a făcut Denisei viața mai ușoară și mai 

frumoasă. Acum ea are prieteni în sat, care o 

vizitează și se joacă cu ea. 

World Vision România

Proiectul ACCESS i-a ajutat pe copiii cu dizabilităţi 

din mediul rural să se integreze în comunitate

Copiii au nevoie de speranta

)

,

Denisa



PROTECŢIA 
COPILULUI

Numărul cazurilor de abuz raportate formal a crescut în ultimii ani, 
ajungând în 2016 la 14.323, potrivit Autorităţii pentru Protecţia Drepturilor 
Copilului şi Adopţie. Chiar şi aşa dimensiunea reală a violenţei asupra 
copilului este greu de estimat doar pe baza cazurilor raportate, care sunt de 
obicei cele mai drastice. 

Considerăm că violenţa împotriva copiilor în propriile familii - unde 
îmbracă diverse forme precum abuzul fizic, emoţional sau verbal – dar şi în 
şcoli sau în mediul online sunt forme de abuz care afectează direct copiii şi 
care trebuie prevenite. Tocmai din această cauză milităm pentru 
participarea copiilor în procesele de luare a deciziilor asupra aspectelor 
care îi privesc, incluzând deciziile care privesc protecţia lor împotriva 
diverselor forme de violenţă. Astfel, copiii şi tinerii se familiarizează cu 
mecanismele de protecţie pe care le au la dispoziţie. 

1.931 părinţi au participat la campania 
de conştientizare parentală

635  

6.442 

de tineri au beneficiat de 
asistenţă psiho-socială 

de copii au participat la 
evenimente dedicate 
drepturilor copilului

credit foto Vescan Pictures



O viaţă fără lipsuri, dar cu atâtea nevoi

Campania „O viață fără lipsuri, dar cu atâtea 

nevoi” a fost derulată de Fundația World 

Vision România în parteneriat cu Serviciul 

de Asistență Socială Negrești, Rețeaua de 

Tineri din Negrești și cadre didactice ale 

Școlii „Mihai David” Negrești și a avut ca 

scop conștientizarea de către părinți a 

riscurilor asumate prin plecarea lor la 

muncă în străinătate, dar și a obligațiilor 

legale ce le revin în situația în care intențio-

nează să plece în străinătate.

Prin intermediul campaniei, 140 de copii și 

28 de părinți din orașul Negrești au fost 

informați cu privire la: 

• demersurile pe care trebuie să le realizeze 

atunci când se hotărăsc să plece în străină-

tate 

• efectele plecării lor în străinătate asupra 

copiilor și prezentarea instituțiilor care pot 

proteja acești copii dacă se află în situații de 

risc

• situațiile de risc la care sunt supuși copiii 

dacă pleacă din comunitate

• instituțiile/persoanele din comunitate 

cărora se pot adresa copiii dacă au proble-

me atunci când adulții sunt plecați

• efectele pe care le au anturajul și perico-

lele la care sunt expuși copiii.

copii participanţi 
la sesiuni de 

informare

140

părinţi 
participanţi 

28

Întâlnirea Persoanelor cu experienţă directă 

de Sărăcie (PeP)

Întâlnirea Persoanelor cu experiență direc-

tă de Sărăcie (PeP), desfășurată la Bruxelles, 

a reunit delegații formate din persoane cu 

experiență directă de sărăcie din 30 de țări 

și a facilitat un dialog cu reprezentanți ai 

unor instituții politice și alți factori rele-

vanți. În 2016, tema întâlnirii a fost „Capa-

citarea prin participare”, incluzând partici-

parea în procesele electorale. 

Rețeaua Națională Antisărăcie și Includere 

Socială din România, RENASIS, care este 

membră, la rândul său, a Rețelei Europene 

Împotriva Sărăciei - EAPN, a fost repre-

zentată de copii și tineri din proiectele 

World Vision România. Din 2016, World 

Vision România deține funcția de vice-

președinte RENASIS.

Diana (Cluj), Lucia  și Dana (Vaslui) au fost 

mesagerii copiilor și tinerilor din Consiliul 

Consultativ al Copiilor World Vision și au 

participat la sesiunile de discuții despre 

capacitarea prin participare, procesele 

electorale și drepturile sociale. Pe 16 

noiembrie 2016, delegațiile au organizat un 

moment de acțiune publică în față Comisiei 

Europene, lansând avioane de hârtie cu 

mesaje împotriva sărăciei, excluziunii 

sociale și pentru promovarea accesului egal 

la servicii sociale, pentru demnitate și 

respectarea drepturilor omului.

 

Delegația României a adresat următoarele 

mesaje către reprezentanții Comisiei Euro-

pene:

- acces la educație de calitate pentru copii 

și tineri

- acces la servicii medicale de calitate

- acces la programe de locuire pentru tineri

- acces la servicii sociale integrate

- implicarea copiilor și a tinerilor în luarea 

deciziilor

- prevenirea violenței împotriva copiilor

- drepturi egale pentru cetățenii tuturor 

statelor europene - incluzând dreptul de 

vot

- reducerea discriminării și a excluziunii 

sociale pentru categoriile la risc: mino-

rități, populația săracă, refugiați etc.
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Servicii de asistenţă comunitară pentru copii Servicii de asistenţă comunitară pentru adulţi 

Serviciile de asistență comunitară pentru 

adulți (persoane aflate în dificultate), des-

chise în Cluj și Dolj, sunt specializate în 

oferirea de servicii sociale persoanelor 

aflate în situații de nevoie, persoane de 

etnie romă, familii monoparentale, familii 

cu mai mult de doi copii, alte grupuri vulne-

rabile etc. 

Beneficiarii serviciului de asistență comu-

nitară pentru adulți (persoane aflate în 

dificultate) pot fi: 

a) persoane care au în familie o persoană cu 

afecțiune cronică; 

b) tineri peste 18 ani aflați în Sistemul de 

Protecție a Copilului/care părăsesc Siste-

mul de Protecție a Copilului 

c) părinți ai căror copii beneficiază de 

sistemul de protecție; 

d) părinți ai căror copii urmează o formă de 

învățământ special; 

e) persoane care nu realizează niciun venit; 

f) asistent personal/asistent maternal; 

g) familii monoparentale; 

h) familii cu peste 2 copii; 

i) persoane de etnie romă; 

j) alte categorii de grupuri vulnerabile. 

Servicii oferite: 

1. Asistență socială 

2. Asistență și suport specializat în vederea 

reabilitării/reintegrării sociale 

3. Educare și formare 

4.Socializare, activități culturale și de 

petrecere a timpului liber 

5. Acte de caritate : ajutoare materiale
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Primar pentru o zi 

grești, Vasile Voicu, care a promis că va găsi, 

în măsura în care bugetul permite, soluții 

pentru a rezolva aceste probleme identi-

ficate. 

După prezentarea eseurilor, reprezentanții 

Fundației World Vision România au desem-

nat-o „Primar pentru o zi” pe Ioana Parteni. 

Eleva a fost sprijinită în activitatea de edil de 

o altă elevă, Patricia Hânceanu, care a 

ocupat funcția de viceprimar pe durata 

celor opt ore de program. 

Copiii din Negrești ( jud. Vaslui) au demons-

trat că știu ce trebuie făcut în orașul lor 

pentru îmbunătățirea calității vieții cetățe-

nilor. La inițiativa World Vision România, 

copiii au scris mai multe eseuri în care au 

vorbit despre investițiile ce ar trebui făcute 

în orașul lor. Cele mai însemnate dorințe au 

vizat redeschiderea spitalului din localitate, 

asfaltarea drumurilor, construirea de școli 

noi, parcuri, săli de sport, piscine și 

patinoare. Mai mult, copiii au propus să fie 

încurajați oamenii de afaceri să deschidă 

puncte de lucru ale unor fabrici pentru ca 

șomerii din Negrești să aibă un loc de 

muncă. 

În 2016, 40 de elevi din orașul Negrești, din 

Parpanița și Valea Mare au participat la 

proiectul „Primar pentru o zi”. Ideile lor au 

fost transmise indirect primarului din Ne-

elevi au participat
la proiect

40

În toate cele 5 birouri zonale au fost 

deschise, în 2016, centre de resurse 

comunitare pentru prevenirea abuzului, 

neglijării și exploatării copilului, care 

funcționează în cadrul serviciilor de asis-

tență comunitară asigurate de Fundația 

„World Vision România”. 

Aceste centre vizează acordarea de servicii 

de asistență comunitară, menite să asigure 

prevenirea, limitarea sau înlăturarea 

efectelor temporare sau permanente ale 

situațiilor de nevoie din domeniul protec-

ției copilului, familiilor și a altor categorii de 

persoane, asigurarea standardelor minime 

de calitate aplicabile prin servicii sociale de 

calitate. 

Servicii oferite 

În cadrul programului de dezvoltare 

comunitară, Fundația World Vision Româ-

nia acordă următoarele servicii pentru 

copii, familie și comunitate: 

- Asistență socială (consiliere socială, 

informare, educare și comunicare, pro-

grame de educare a părinților, îndrumare 

către alte servicii ) 

- Asistență și suport specializat în vederea 

reabilitării/ reintegrării sociale (suport 

emoțional – religios) 

- Educare și formare 

- Educare pentru abilităţi de viaţă indepen-

dentă: şcoala de vară, tabăra de vară 

- Educare pentru inserție/reinserție în 

familie și comunitate 

- Educare pentru integrare/reintegrare 

socială 

- Facilitare acces la educație generală 

- Facilitare acces la formare profesională 

- Socializare, activități culturale și de 

petrecere a timpului liber (vizite la obiective 

culturale, activități de ecologizare, sărbă-

torire evenimente, jocuri educative și 

activități de recreere etc.) 

- Acte de caritate: ajutoare materiale pentru 

cei mai vulnerabili copii

copii

22.534
 de adulţi şi tineri 

au participat
la proiect

3.465
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Şcoala Părinţilor

Școala Părinților este un program prin care 

părinții sunt susținuți să depășească 

anumite situații dificile întâmpinate în 

creșterea și educarea copiilor. 

132 de părinți au participat, în 2016, la 

sesiuni de informare gândite, având ca temă 

educația în familie și în școală, prevenirea 

abandonului școlar, violența, efectele 

calculatorului asupra copiilor, orientare 

școlară și profesională și alte teme față de 

care părinții au manifestat un interes 

special. 

Numărul tot mai mare de părinți partici-

panți la aceste întâlniri, dar și atitudinile 

schimbate au dovedit atât eficiența, cât și 

nevoia unui astfel de program în comuni-

tățile din mediul rural. 

„Știu să-mi educ copilul altfel, să comunic 

mai bine cu el. Am înțeles că dacă avem o 

discuție mai neplăcută în casă e mai bine să o 

purtăm în altă cameră pentru că altfel 

riscăm să abuzăm verbal copilul. Mi-e mai 

clar acum și faptul că e bine să le atragem și 

altor părinți atenția când vedem că nu 

procedează bine și că depinde doar de noi să 

avem o relație mai bună cu ei, să comunicăm 

mai bine cu ei”, spune Florin, unul dintre 

părinții participanți la întâlnirile organizate 

în cadrul programului. 

Școala Părinților reprezinta o sursă impor-

tantă de informare pentru părinții din 

mediul rural. Ei învață cum să intervină 

eficient în viața copiilor lor, în scopul 

optimizării relației dintre aceștia, înțele-

gând și ghidând adecvat fiecare copil în 

funcție de caracterul și personalitatea lui. 

Consiliul Consultativ al Copiilor 

Consiliul Consultativ al Copiilor (CCC) este 

format din câte doi reprezentanți ai copiilor 

din fiecare județ în care sunt implementate 

programe de dezvoltare comunitară ale 

World Vision România și este grupul de 

copii care fac cunoscute nevoile și intere-

sele copiilor din comunitățile partenere 

World Vision România. 

Consiliul asigură cadrul în care se desfă-

șoară dialogul dintre copiii din comunitățile 

World Vision România, reprezentanții fun-

dației și reprezentanți ai autorităților na-

ționale pentru protecția copilului.

În 2016, tinerii din CCC au participat la:

• Întâlnirea cu consiliul director al World 

Vision România

• Două conferințe internaționale: Eurochild 

2016 și People Experiencing Poverty 2016

• Școala de Vară 2016 pe tema „Comunicare 

și Leadership”

• Întâlnirea de lucru pentru prezentarea 

copiilor către comitetul ONU de la Geneva, 

care și-a propus să consolideze rolul ONG-

urilor românești, privind influențarea 

politicilor publice pentru copii și drepturile 

lor, prin implicarea activă a adolescenților și 

copiilor în procesul de monitorizare și 

raportare a implementării Convenției ONU 

cu privire la Drepturile Copilului.

 

• Campanie Photo Voice privind drepturile 

copilului 

părinţi participanţi 
la sesiuni de 

informare

132



În 2016, doi reprezentanți ai Consiliului Con-

sultativ al Copiilor au reprezentat World Vision 

România la conferința Eurochild care a avut ca 

temă „Drepturile copiilor contează: De ce 

trebuie Europa să investească în copii?”. În 

total, peste 250 de participanți din 34 de țări au 

participat la conferința desfășurată la Palatul 

Academiei din Bruxelles.

Specialiștii din domeniul drepturilor copiilor 

din Europa s-au adunat pentru a răspunde 

întrebării: „De ce trebuie Europa să inves-

tească în copii?”. Au fost prezenți atât legiui-

tori, profesioniști care lucrează deopotrivă cu 

copii și politicieni, cât și copii și tineri care s-au 

implicat activ în organizarea și desfășurarea 

acestui eveniment care s-a bucurat de sus-

ținerea Maiestății Sale, Regina Mathilde a 

Belgiei. 

Cei doi copii din Consiliul Consultativ al Copii-

lor au participat la workshop-uri cu tematici 

diverse (protecția și participarea copiilor, 

cluburi de tineret, simulare dezbatere și votare 

act legislativ de către Parlamentul Tinerilor) și 

au prezentat situația copiilor din țara noastră, 

participând la un schimb de experiență și bune 

practici cu asociații de tineret din Olanda și 

Cipru.

Mesajul declarației copiilor și tinerilor care au 

participat la această conferință este unul pe 

cât de simplu, pe atât de puternic: „Cei care 

acționează trebuie să înceapă să vorbească, iar 

cei care vorbesc trebuie să înceapă să acționeze”.  

Prin această declarație, copiii și tinerii cer 

guvernelor europene, membrilor Parlamen-

tului European să investească în copii, impli-

cându-i în procesul decizional și în planifi-

cările bugetare, să susțină traininguri cu 

privire la drepturile copiilor pentru copii, să 

integreze copiii refugiați și afectați de mi-

grație, asigurându-le acces la drepturi egale. 

„Oameni inteligenți, cooperare, egalitate, copii, 

adulți deschiși la minte, discuții, provocări, 

iubire și amuzament. Acestea au fost ingredien-

tele care au făcut din Eurochild 2016 o conferin-

ță perfectă. Încă o dată am demonstrat că 

suntem o voce și că opiniile noastre trebuie luate 

în considerare. Workshopurile au fost bine 

structurate, „biblioteca umană” a fost o idee 

minunată. Mă întorc acasă mai puternică și 

încrezătoare și voi păstra legătura cu prieteni 

noi din alte țări participante cu care voi derula 

proiecte în viitor”, spune Diana, membră în 

Consiliul Consultativ al Copiilor. 

În ultima zi a conferinței, cei doi reprezentanți 

CCC au vizitat biroul World Vision din 

Bruxelles, unde au împărtășit cunoștințe și 

experiențe cu colegii din Bruxelles și Kosovo.

Întorși de la conferință, tinerii din Consiliul 

Consultativ al Copiilor au diseminat informa-

țiile obținute cu colegii lor și cu tinerii alături 

de care lucrează la nivel local și regional. 

Europa trebuie 
sa investeasca în copii

) )

World Vision România



Ascultă-mă!

6.442 de copii din comunitățile clujene au 

fost implicați în campania „Hear me!” prin 

care au învățat, prin metode interactive, 

care le sunt drepturile și obligațiile și cum 

trebuie să le pună în aplicare în viața de zi cu 

zi. Fie că au organizat piese de teatru sau că 

au participat la competiții de cultură 

generală, de pictură sau desene pe asfalt 

sau chiar competiții sportive, cei 6.442 de 

copii s-au bucurat de o modalitate atractivă 

de a învăța și au reușit să își facă auzită 

vocea. 

„Pe parcursul săptămânilor în care am 

participat la acestă campanie am înțeles 

într-adevăr că educația este singura noastră 

șansă să devenim oameni liberi și să ne 

urmăm visele. De asemenea, am aflat că 

educația este un proces continuu și că, dacă 

vrem să evoluăm, trebuie să nu renunțăm 

niciodată să învățăm lucruri noi”  , spune

Georgiana, elevă în clasa a IV-a, partici-

pantă la concursul de  eseuri. 

Pe tot parcursul campaniei, elevii au fost 

ghidați de profesori, voluntari din comuni-

tate, autorități locale și de reprezentanții 

World Vision România. 

Parteneriat pentru incluziune!

Proiectul „Parteneriat pentru incluziune!” a 

avut ca scop îmbunătățirea integrării 

sociale și profesionale a tinerilor cu vârste 

cuprinse între 16 – 29 ani, provenind din 

grupuri vulnerabile din județele Iași, Vaslui, 

Constanța și Mureș, în special din mediul 

rural. 

Fundația World Vision România a fost unul 

dintre partenerii proiectului, alături de 

Fundația Serviciilor Sociale Bethany Iași, 

Asociația Salvați Copiii – Filiala Iași, 

Fundația COTE, Asociația Alternative 

Sociale, Fundația Star of Hope România, 

DGASPC Iași și DGASPC Vaslui, promotor al 

acestui proiect fiind Fundația Alături de Voi 

România. 

Prin parteneriatul public-privat dezvoltat 

în cadrul acestui proiect au fost create sau 

dezvoltate 9 servicii de asistență socială și 

educațională, pentru un număr de 635 de 

tineri, dintre care 137 de etnie romă.

Prin intermediul Centrului de consliere 

psiho-socială și educațională pentru copii și 

tineri din Negrești, județul Vaslui, Fundația 

World Vision România a sprijinit un număr 

de 135 de tineri, din care 26 de etnie romă și 

70 de fete, în cadrul sesiunilor de consiliere 

psiho-socială și educațională, acestora 

oferindu-li-se inclusiv servicii de dezvol-

tare a deprinderilor pentru o viață indepen-

dentă, educație parentală și antrepre-

norială. Totodată, un număr de 18 părinți au 

participat la sesiuni de educație parentală și 

de consiliere desfășurate pe toată durata 

proiectului. 

În cadrul proiectului, caravana mobilă 

pluridisciplinară a străbătut peste 20.000 

de km, ajungând în cele 93 de comune din 

județul Iași și 81 de comune din județul 

Vaslui. Specialiștii consorțiului de ONG-uri 

au derulat astfel campanii de informare a 

tinerilor, mai ales în școlile și liceele din 

comunitățile rurale, astfel fiind informați 

peste 13.000 de tineri din mediul rural. În 

completare, au fost organizate 6 școli de 

vară pentru 130 de tineri din Iași și Vaslui. 

O altă componentă a fost adresată specia-

liștilor din mediul rural. Astfel, au fost 

organizate 10 vizite de studiu la organiza-

țiile partenere din proiect pentru 180 de 

specialiști din cele 2 județe, iar 100 de cadre 

didactice și 100 de asistenți sociali din 

mediul rural au participat la cursuri de 

instruire pe diferite teme. 

Valoarea totală a proiectului pe perioada 

celor 22 luni de implementare a fost de 

3.559.231 lei, din care 355.923 lei cofinan-

țarea partenerilor ca și contribuție proprie. 

Proiectul a fost finanțat în cadrul  apelului 

„SINERGII PENTRU VIITOR – tineri in 

situații de risc” din cadrul Programului 

RO10 „Copii și tineri aflați în situații de risc 

și inițiative locale și regionale pentru 

reducerea inegalităților naționale și pentru 

promovarea incluziunii sociale", program 

derulat în cadrul Mecanismului Financiar al 

Spațiului Economic European (SEE) 2009-

2014.

copii s-au bucurat 
de o modalitate 

atractivă de a 
învăţa

6.442
de tineri din Vaslui 

au beneficiat de 
asistenţă psiho-socială 

din partea 
World Vision România

135
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DEZVOLTARE 
ECONOMICĂ 
RURALĂ 

World Vision România lucrează cu familiile şi comunităţile din 
mediul rural pentru a reduce sărăcia şi pentru a le reda 
localnicilor demnitatea, ajutându-i să aibă acces la surse de 
venit prin care să depăşească dependenţa faţă de stat. 
Încurajăm micii întreprinzători pentru că ei reprezintă motorul 
de dezvoltare al comunităţii lor, precum şi un model social de 
succes pentru copii.

Viziunea noastră pentru ruralul românesc: un mediu viu, 
efervescent, antreprenorial, în care agricultura este o sursă 
reală de venit şi renasc meştesugurile tradiţionale, populat de 
oameni demni, autonomi, prosperi, capabili să crească generaţii 
de copii încrezători în viitor şi animaţi de un sistem de valori 
solide, autentice.

11.300 de adulţi şi tineri sunt implicaţi 
în programele de dezvoltare 
economică rurală

256  

140

de familii au primit 900 de stupi 
complet echipaţi şi unelte 
specifice pentru apicultură

de elevi au pilotat propriile 
afaceri

327 de familii au primit 1.698 
de capre



Liceele agricole – hub-uri locale pentru 

dezvoltarea fermelor mici şi mijlocii

În perioada 2015 – 2017 programul „Liceele 

agricole – hub-uri locale pentru dezvol-

tarea fermelor mici și mijlocii” este pilotat în 

opt licee agricole din România, din toate 

regiunile istorice (Miroslava, Huși, Brănești, 

Slatina, Salonta, Turda, Ciumbrud, Prej-

mer). 

Programul este derulat de către cinci 

organizații, cu sprijinul Romanian American 

Foundation, și încercă să găsească soluții 

pentru a sprijini liceele agricole astfel încât 

să ofere programe educaționale relevante 

pentru economia locală, care să pună 

accent pe învățarea practică, pe dezvol-

tarea de afaceri, astfel încât liceenii de 

acum să devină fermieri și antreprenori în 

agricultură.

Ce am făcut în primul an pentru elevi

Aproape 600 elevi au învățat despre antre-

prenoriat prin programele Junior Achieve-

ment România, iar 140 dintre ei au pus în 

practică propriile idei de afaceri, învățând 

din proprie experiență și pilotând propriile 

afaceri. 

22 de idei de afaceri au fost selectate pentru 

a fi incubate, iar cele mai bune două idei de 

afaceri au intrat în competiția națională 

Junior Achievement și au primit din partea 

RAF Invest Award sprijin pentru dezvoltarea 

conceptului de afacere în valoare de 1.500 

de dolari. 

elevi au învăţat
antreprenoriat

600

Raport Anual 2016 57World Vision România 56

Andrei este elev în clasa a X-a, la profilul 

economic de la Liceul Tehnologic Nr.1 

Salonta și a făcut parte din echipa Tehno-

Prepelița, câștigătoare la secțiunea Inves-

titori în agricultură din competiția “Com-

pania mea” organizată de JAR în 2016 la 

București. 

Echipa Tehno-Prepelița a obținut în luna 

mai 2016 atestatul de producător, iar Andrei 

și colegele lui au grijă de 100 de prepelițe. 

Reușesc să vândă aproximativ 2.000 de ouă 

pe lună, în special local, dar și-au definit 

foarte bine clientela: sportivi de perfor-

manță, copii mici, vârstnici și persoane cu 

dizabilități. 

„În primul rând am vrut să mă duc mai 

departe pe contabilitate, dar nu știu, partici-

pând la acest concurs aș vrea să devin 

antreprenor. Mi-am schimbat total viziunea. 

Vreau să fiu propriul șef în tot ce fac și îmi 

place să muncesc. Și îmi plac păsările”, 

povestește Andrei.

19 elevi au devenit apicultori 

World Vision a organizat, în parteneriat cu 

Colegiul Agricol ”Dimitrie Cantemir” Huși, 

un cerc de apicultură care a însemnat zece 

sesiuni teoretice și un stagiu de practică de 

două săptămâni la ferma apicolă Solești din 

județul Vaslui. La absolvirea stagiului cei 19 

elevi au primit din partea World Vision câte 

patru stupi complet echipați.

Practica și lecțiile aplicate, din stupină, le-

au adus elevilor o nouă perspectivă, inclusiv 

asupra modului în care o mică afacere 

apicolă le poate aduce un profit consistent.



Educaţia agricolă – suporteri, strategii 

naţionale, politici publice 

Pe parcursul primului an de program s-au 

făcut și primele demersuri ca educația în 

domeniul agricol să fie sprijinită și de alți 

actori relevanți la nivel local și național. 

Membri ai organizațiilor din consorțiu au 

răspuns, cu diferite ocazii, în grupuri de 

lucru sau consultări publice, la nevoia de a 

face mai bine auzite provocările și opor-

tunitățile legate de dezvoltarea învăță-

mântului agricol. 

Educația agricolă a fost inclusă în două 

strategii guvernamentale (pentru imple-

mentarea cărora sunt alocate fonduri 

guvernamentale și europene): Pachetul 

Anti-sărăcie si Pachetul pentru agricultura 

de mijloc, care vor fi implementate cu 

fonduri publice.  

Apicultură

În 2014, World Vision România a început un 

program agricol prin care stimulează și 

susține fermierii din mediul rural să 

practice apicultura la un nivel eficient astfel 

încât aceasta să devină o activitate gene-

ratoare de venituri și o alternativă viabilă la 

agricultura de subzistență. De atunci și 

până în prezent, 256 de familii din comuni-

tățile în care lucrăm au primit câte cinci 

stupi complet echipați și unelte specifice 

pentru a practica apicultura. 

Pentru zona Clujului, unde se găsește baza 

genetică a rasei de Mangalița, s-a decis ca în 

locul donației de stupi să se ofere porci 

Mangalița, prin care familiile cu experiență 

în creșterea porcinelor să fie ajutate să 

înceapă o mică afacere. Astfel, au fost 

donate 137 de scroafe gestante către 76 de 

familii. Alte 64 de familii vulnerabile au 

primit 119 porci, prin componenta „dar din 

dar” a programului. 
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88 de familii nevoiașe din județul Cluj au 

primit 1.300 de pui în cadrul unui proiect ce 

are drept scop securitatea alimentară și 

asigurarea de hrană sănătoasă. Familiile 

care au primit păsări provin din comunități 

izolate sau cu copii mulți, cu probleme de 

sănătate, care necesită o dietă specială.

În cele mai multe cazuri, beneficiarii nu au 

niciun fel de venit sau au venituri minime. 

Este și cazul Mariei, mamă a cinci copii. Nici 

ea, nici soțul ei nu au un loc de muncă stabil, 

trăiesc într-o cameră fără utilități, iar 

situația a devenit cu adevărat dramatică în 

momentul în care toți cei cincii copii s-au 

îmbolnăvit de hepatita A. 

„A fost epidemie de hepatită, toți au făcut. 

Trebuiau să țină regim, dar sincer vă zic că 

au ținut regim în spital și încă o lună acasă, 

că mai mult nu am avut posibilitatea. 

Suntem șapte persoane într-o camera mică, 

mică. Acolo e și bucătărie și dormitor, n-

avem baie, n-avem apă, nimic. Sincer vă 

spun că de multe ori copiii nu au cu ce se 

încălța. Când are unul papuci, n-are celălalt, 

când are papuci, n-are trening și tot așa. De 

mâncat mai mănâncă de la școală cornul și 

laptele, dar de multe ori nu avem cum să îi 

trimitem că n-avem bani de haine, de caiete. 

Eu am terminat patru clase, nu m-a lăsat 

sărăcia să fac mai multe clase și nu-mi 

doresc să pățească la fel și copiii mei”, spune 

Maria. 

În aceeași sărăcie lucie se zbat majoritatea 

familiilor care au beneficiat de donația de 

pui. Proiectul, în valoare de aproximativ 

12.000 de lei, le-a permis copiilor să conti-

nue regimul alimetar prescris de medici și 

le-a asigurat șanse sporite de însănătoșire. 

1.300 de pui au ajuns la familiile nevoiaşe din

 judeţul Cluj 

familii au primit
stupi

256

familii au primit
1.300 pui

88

lei valoarea proiectului 

12.000



Capre pentru o viaţă mai bună

Donațiile de capre au fost gândite pentru a 

ajuta familiile sărace să le asigure o hrană 

sănătoasă copiilor. Beneficiarii acestui 

program sunt persoane sub 50 de ani, cu 

mulți copii și cu posibilitatea de a îngriji 

animalele. Donațiile de capre au fost 

completate, în anumite zone, de donații de 

iepuri, cu același scop comun – de a asigura 

o hrană sănătoasă pentru copii. 

În cei trei ani de proiect au fost donate 1.698 

de capre către 327 de familii. La fel ca și în 

cazul celorlalte programe, beneficiarii au 

avut obligativitatea de a dona câte doi ieduți 

Luptăm împotriva sărăciei prin 

dezvoltare economică

Proiectul „Luptăm împotriva sărăciei prin 

dezvoltare economică” a intrat în al patru-

lea an al viață și a continuat să îi sprijine pe 

fermieri pentru ca aceștia să facă față 

greutăților cu care se confruntă în agri-

cultură, consolidându-le aptitudinile prac-

tice de gestionare a micilor proiecte 

finanțate în urmă cu un an:

•84 de fermieri au participat la 8 sesiuni de 

informare dedicate noilor măsuri de finan-

țare ale Planului Național de Dezvoltare 

Rurală 2014-2020

•35 de beneficiari ai proiectului de la Oșești, 

Vulturești și Negrești au participat la Cursul 

„Marketing în afaceri”, susținut de un cadru 

didactic de la Universitatea Agronomică - 

unul dintre partenerii proiectului;

•Asociația de Creștere a Animalelor din 

satul Buda a inaugurat în noiembrie 2016 

Centrul de Procesare a Laptelui, unde a fost 

amplasat tancul de răcire a laptelui și unde 

vor colecta laptele provenit de la animalele 

membrilor asociației; 

•287 de beneficiari au participat în proiecte 

cu asociațiile de fermieri, la cursurile de 

marketing în afaceri, traininguri și confe-

rințe, la sesiuni de informare despre nutri-

ția pentru copii;

•Asociația de Creștere a Animalelor din 

satul Buda, comuna Oșești și Asociația de 

Creștere a Animalelor din comuna Căză-

nești, orașul Negrești au conceput 3 pro-

iecte pentru a-și dezvolta planurile de 

afaceri și pentru a învăța cum să muncească 

împreună și cum să colaboreze. Beneficiarii 

acestor proiecte vor fi 40 de fermieri, pe 

parcursul anului 2017;

•55 de copii ai fermierilor au participat la 

workshop-ul "O nutriție bună pentru creș-

terea și dezvoltarea sănătoasă a copiilor". 

Copiii au vizitat o stână modernă de la 

Coarnele Caprei, județul Iași, unde s-au 

familiarizat cu diferite animale - oi, diferite 

tipuri de porci (Vietnamez, Mangalița, 

Durok, Marele Alb), iepuri, bibilici, fazani. 

De asemenea, copiii au vazut și modul în 

care se prelucrează laptele de oaie. 

sau doi iepuri către familiile nevoiașe din 

comunitate. În prezent, în alte 171 de familii 

au fost donați 329 de ieduți. 
capre donate

1.698

familii beneficiare

327
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La marginea unui sat modest, pe vârful unui 

deal, izolați de restul satului, locuiește o familie 

modestă care se ocupă cu creșterea anima-

lelor. Nu au vecini, sunt doar cei doi părinți 

împreună cu cei patru copii și o bunică.

 

Pentru a ajunge la școală, la grădinița din sat 

sau pur și simplu pentru a merge la magazin 

sau la medic, atât copiii, cât și adulții trebuie să 

traverseze o pădure de aproximativ doi kilo-

metri. Singura cale de acces este o uliță 

accidentată, care poate fi parcursă doar cu 

mașini de teren. 

Unica sursă de venit a familiei o reprezintă 

gospodăria, mai precis cele aproximativ 60 de 

oi. Trăiau din valorificarea laptelui și a lânii 

până în 2015, când prin intermediul proiectului 

de dezvoltare economică, familia a primit din 

partea World Vision 5 capre. Și-au mai 

cumpărat capre și au păstrat ieduții, iar acum 

au ajuns să aibă și 34 de capre. Mai mult, au luat 

în grijă și animalele vecinilor.

 

„Anul ăsta numai eu cu copiii ne-am descurcat 

cu oile și caprele, fără niciun ajutor. Avem peste 

250 de animale, că am luat și de la săteni în grijă. 

Petruț a umblat toată vara prin toate pădurile 

astea cu animalele”, povestește tatăl celor 

patru copii. 

În timp ce ne prezintă animalele, Larisa, o fetiță 

de 9 ani, îl ajută pe tatăl ei la întorsul oilor. E în 

clasa a doua și îi place mult la școală, însă de 

cum ajunge acasă este în mijlocul animalelor.

„Am grijă de toate animale, îmi plac foarte mult. 

Mă cunosc toți cățeii, mă ascultă și mă ajută să 

întorc oile când vin să îl ajut pe tata. N-am văzut 

niciodată lupul, însă vulpi am văzut o 

grămadă”, spune copila.

 

Drumul spre școală: prin pădure, pe întuneric 

și frig, cu papucii uzi

Drumul copiilor spre școală trece printr-o 

pădure pe care aceștia trebuie să o traverseze 

singuri. Pleacă cu noaptea în cap și au tot 

timpul două perechi de  încălţări  pentru a nu 

sta cu papucii uzi toată ziua. De îndată ce ajung 

în sat, cei mici își schimbă papucii, iar cei uzi 

rămân la un sătean în curte, la uscat. 

După școală, în pas alert, copiii urcă prin 

pădure peste o jumătate de oră pentru a ajunge 

acasă. Iar în liniștea și izolarea de acasă, cei 

mici găsesc dragostea familiei și gospodăria 

plină de animalele care înseamnă totul pentru 

ei. 

Uniți, la bine și la greu

Orice le rezervă viața, cei 7 membri ai familiei 

sunt deciși să treacă împreună peste orice 

greutate și să rămână la fel de uniți. 

„Nu ne permitem noi prea multe, însă ne 

bucurăm de copiii noștri. Stau și mă uit la ei și 

am ajuns să plâng de dorul lor. Sunt viață 

noastră, nu ne pasă cât avem sau cât facem, 

doar să fie ei împliniți”, conchide mama. 

World Vision România

Speranta
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IMPLICAREA 
DONATORILOR 
PRIVAŢI

În 2016 am avut alături de noi zeci de companii şi sute de voluntari şi donatori 
individuali care ne ajută să colorăm vieţile copiilor din mediul rural. Fiecare acţiune 
a contribuit la bunăstarea copiilor din mediul rural şi a reuşit să le aducă zâmbetul 
pe buze copiilor. 

111.700 de euro strânşi în cadrul programului 
de strângere de fonduri derulat de 
KFC şi Pizza Hut România

4.000  

2.276

de copii din Dolj au primit cadouri 
prin proiectul ,,Nikolaus Konvoi”

de euro strânşi în cadrul campaniei 
Idea Bank - 1 an de fapte



KFC şi Pizza Hut România au donat suma 

record de 117.000 de euro 

Programul de strângere de fonduri derulat 

de KFC și Pizza Hut România a avut un 

succes remarcabil în 2016. Pentru al 

nouălea an consecutiv, campania s-a des-

fășurat în luna octombrie, în toate restau-

rantele KFC și Pizza Hut din țară, iar 

fondurile strânse au fost direcționate 

pentru susținerea programului „Vreau în 

clasa a noua” derulat de World Vision 

România.

Datorită succesului campaniei derulate în 

2016, KFC şi Pizza Hut au putut să doneze 

117.000 de euro pentru programul ,,Vreau în 

clasa a noua'' şi astfel au fost susţinuţi 175 de 

copii cu situaţii materiale dificile, cu 55 de 

elevi mai mult faţă de anul precedent. 

Campania „Vreau în clasa a noua” s-a 

desfășurat în toate restaurantele KFC și 

Pizza Hut din țară, între 1 și 31 octombrie 

2016. Clienții au avut posibilitatea de a dona 

bani pentru copiii înscriși în programul 

World Vision România, în urnele special 

amenajate în restaurante, fără să fie condi-

ționați de achiziționarea de produse. 

de copii au fost
 susţinuţi cu burse

175
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O nouă experienţă „Global Youth Forum” 

pentru bursierii „Vreau în clasa a nouă” 

După succesul ediției pilot de anul trecut a 

„Global Youth Forum”, compania Steelcase a 

demarat o nouă etapă a programului, iar 

bursierii noștri au participat, alături de 

echipele din Schiltigheim (Franța), Monter-

rey (Mexic) și Grand Rapids (Statele Unite), 

la un proiect amplu prin intermediul căruia 

au învățat să colaboreze la nivel global și să 

dezvolte proiecte sustenabile. 

Echipa „Electric hearts”, așa cum și-au spus 

bursierii, a participat la 12 sesiuni de 

training susținute de către reprezentanții 

Steelcase, care au avut că rezultat reali-

zarea unui proiect având că tema centrală 

umanitatea. 

Proiectul pregătit de elevi a fost prezentat 

la sediul Steelcase din Grand Rapids (USA), 

alături de restul proiectelor pregătite de 

către echipele din celelalte state. Tinerii 

noștri au primit aprecieri și felicitări pentru 

soluția propusă și modul în care și-au 

susținut proiectul.

sesiuni de training

12



Fericirea, văzută prin ochii copiilor

25 de copii din satul Boju, județul Cluj, ne-au 

arătat că știu să se bucure din suflet de ceea 

ce au și de momentele frumoase ce le sunt 

oferite. Curioși și sfioși, micuții s-au 

îmbarcat într-o excursie plină de surprize. 

Cu ajutorul fondurilor strânse de către 

angajații Emerson, cei mici au plecat către 

Târgu Mureș, unde au vizitat Grădina 

Zoologică, s-au jucat într-un parc de 

distracții, s-au plimbat cu trenulețul și au 

luat, pentru prima oară, masă la restau-

rant. 

Micii excursioniști au fost atât de nerăb-

dători să își înceapă aventura încât, încă de 

la urcarea în autocar, au mărturisit că s-au 

trezit la ora 5, deși plecarea era programată 

pentru ora 9. Încântați de tot ceea ce li se 

așternea în fața ochilor, copiii s-au minu-

nat neîncetat. Timp de mai bine de cinci ore, 

au fost fascinați de urșii care se jucau, de 

elefanți, șerpi sau alte animale inedite 

pentru ei, aparatele de joacă din parc sau de 

trenulețul de agrement.

Copleșiți de numeroasele atracții, cu ba-

loane colorate și zâmbete sincere, excur-

sioniștii au dorit să le transmită prietenilor 

de la Emerson un mesaj sincer, cum doar 

copiii o pot face: „Să le spuneți că le 

mulțumim, că am văzut animalele! Și că sunt 

cei mai buni, sunt prietenii noștri!”.

de copii au plecat
 într-o excursie 

de neuitat

25
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Tinerele din mediul rural, încurajate 

să-şi dezvolte abilităţile de lider 

25 de fete din județul Cluj, bursiere în 

programul „Vreau în clasa a noua” derulat 

de World Vision România, au participat la 

tabăra GLOW - Girls Leading Our World – 

susținută de Steelcase și World Vision. Timp 

de o săptămâna, fetele și-au descoperit şi 

au dezvoltat abilităţile de lider şi cele de 

comunicare, dar au învățat și cum să lucreze 

și să lege prietenii trainice. 

Tabăra „GLOW - Girls Leading Our World” a 

reușit, prin intermediul unor ateliere 

interactive coordonate de zece voluntare 

din partea Steelcase, să transforme 25 de 

fete cu vârste cuprinse între 14 și 18 ani, din 

mediul rural. Prin intermediul activităților 

de grup, fetele și-au descoperit calități și 

abilități pe care nu știau că le au, au învățat 

toate trucurile vorbirii în public sau cum să 

clădească relații sănătoase cu cei din jur. 

Finalul taberei a fost dedicat unui proiect 

comunitar, prin care tinerele au învățat cât 

de important este să contribuim activ la 

dezoltarea comunității în care trăim. 

Acestea au devenit un model demn de 

urmat prin faptul că s-au implicat în mod 

direct în ecologizarea unei zone din 

Băişoara, mai precis zona în care funcțio-

nează vâltoarea. Acestea au participat la 

amenajararea spațiului astfel încât să 

devină un loc prietenos pentru localnici și 

turiști. Pereții au fost vopsiți cu modele 

tradiționale, specifice zonei, iar în proximi-

tatea vâltorii a fost amplasată o masă și două 

bănci. 

de fete au participat
la tabăra GLOW 

25



Back to school

Companiile din județul Cluj au dovedit, încă 

o dată, că își doresc să contribuie la bună-

starea copiilor din mediul rural și s-au im-

plicat în campania „Back to school” prin 

care zeci de copii care învață în școli izolate 

au beneficiat de materialele didactice atât 

de necesare. 

Partenerii noștri de la Steelcase și Strabag 

au venit în ajutorul copiilor din satele 

izolate și cu familii care abia reușesc să-și 

asigure cele necesare traiului de zi cu zi. 

Elevii au primit câte un ghiozdan complet 

echipat, iar școlile au fost dotate cu apara-

tură necesară, fie că a fost vorba de impri-

mante sau pachete generoase cu materiale 

educative. Grădinițele au primit pachete cu 

cărți de colorat, creioane colorate, carioci, 

acuarele, pensule și blocuri de desen, 

jucării, puzzle-uri, hârtie colorată și lipici, 

dar și cărți cu povești cu imagini pentru 

preșcolari și planșe educative, atlase 

geografice, un glob pământesc și jocuri 

educative. 
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Proiectul ,,Nikolaus Konvoi”

Prin proiectul ,,Nikolaus Konvoi" al asocia-

ției Hinsehen & Helfen din Germania și prin 

intermediul partenerilor locali Cummins 

Generator Technologies România, 4.000 de 

copii din 12 comunități partenere World 

Vision România din județul Dolj au primit 

cadouri. Convoiul umanitar german, com-

pus din 16 mașini, dintre care 8 au fost 

camioane, a fost însoțit de 36 de voluntari 

din Germania. 

Proiectul ,,Nikolaus Konvoi", aflat la a treia 

ediție, are misiunea de a ajuta copiii din 

regiunile foarte sărace din sudul României 

prin strângerea și donarea de cadouri de 

sărbători. Pachetele, constând în jucării, 

articole igienă, rechizite sau articole de 

îmbrăcăminte, au fost realizate de copii de 

la școli și grădinițe din Germania, precum și 

din donații de la diferite companii germane. 

La primirea cadourilor, copiii au fost extrem 

de entuziasmați și curioși să descopere ce 

se află înăuntru. Ei le-au desfăcut cu ne-

răbdare și s-au bucurat de darurile primite. 

Pe lângă pachetele de cadouri donate, peste 

900 de familii vulnerabile au primit articole 

de îmbrăcăminte și alimente. Printre cei 

care au primit cadouri anul acesta se 

numără şi cei 46 bursieri ai programului 

,,Vreau în clasa a nouă". 

de copii au primit
cadouri

4.000

Peste 250 de copii au primit geci 

şi ghete pentru sezonul rece 

Voluntarii asociației Hinsehen & Helfen din 

Germania, cu care păstrăm legătură prin 

intermediul partenerilor locali Cummins 

Generator Technologies România, au reve-

nit la începutul anului în comunitățile 

partenere World Vision din județul Dolj cu o 

nouă donație, de data aceasta de geci și 

ghete pentru 250 de copii. 

Inițiativa a luat naștere în urma donației din 

luna decembrie, atunci când voluntarii 

germani au venit în comunitățile noastre 

partenere cu cadouri de tip shoebox pentru 

4.000 de copii. Impresionați de condiţiile 

grele de trai şi de viaţa copiilor de la sat, 

aceștia au prezentat imagini surprinse în 

timpul vizitei lor companiilor partenere din 

Germania, obținând astfel, din partea 

Companiei Roma o nouă donație. 

Cei 250 de copii selectați fac parte din cele 

mai vulnerabile familii din proiectele World 

Vision și pe lângă geci și ghete au mai primit 

ghiozdane cu rechizite, dulciuri, jucării și, în 

funcție de nevoie, articole de îmbrăcăminte 

și încălțăminte suplimentare. 

de copii au primit 
cadouri de tip

shoebox

4.000

de familii vulnerabile
au primit articole de

îmbrăcăminte şi
alimente

900



Turneul de fotbal „Cupa World Vision” 
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Copiii au primit daruri de Crăciun 

de la Lidl România 

În perioada 21 noiembrie – 21 decembrie 

2016, pentru fiecare jucărie achiziționată de 

către clienți din magazinele Lidl, compania 

a donat câte un leu către Fundația World 

Vision România. Astfel, organizația a primit 

141.000 euro din partea Lidl România, 

pentru a oferi un Crăciun mai bun unui 

număr de 3.121 de copii din satele din Dolj, 

Vâlcea și Vaslui.

În cadrul unor serbări, 3.121 de copii cu 

vârste între 3 și 14 ani, care fac parte din 

proiectele de dezvoltare comunitară pe 

care fundația le derulează în județele Dolj, 

Vaslui și Vâlcea, au primit cadouri constând 

în articole de îmbrăcăminte și încălțăminte 

esențiale pentru acest sezon de iarnă, 

alături de dulciuri.

„Pentru copiii din mediile defavorizate, 

Crăciunul nu este întotdeauna o sărbătoare 

a bucuriei. Mulți dintre aceștia nu au 

cadouri sub brad, pentru că situația 

materială a părinților nu le permite acest 

lucru. Alături de Fundația World Vision, ne-

am dorit să le oferim copiilor cadouri de care 

au nevoie, articole de îmbrăcăminte și 

încălțăminte”, a povestit Maria Pârvuleasa, 

PR & CSR Manager Lidl România.

În cadrul campaniei Idea Bank - 1 an de fapte 

bune, prin bunăvoința clienților Idea Bank a 

fost strânsă suma de 2.276 euro pentru 

elevii din cadrul programului „Vreau în clasa 

a noua”. 

În urma acestei campanii, 63 de bursieri din 

județele Iași și Vaslui s-au bucurat de o 

sesiune de training de dezvoltare perso-

nală, precum și de o întâlnire cu rol 

motivator cu alumni proiectelor de burse 

din aceste județe. 

De asemenea, cei 63 de bursieri au primit 

cărţi şi dicţionare. 

Idea Bank 

de euro pentru elevii
din programul “Vreau

în clasa a noua”

2.276

de euro au donat 
reprezentanţii LIDL 

România

141.000

de copii 
au avut un Crăciun

mai bun

3.121

participanţi cu 
ajutorul cărora s-au 

strâns cca.
1.500 lei

100 „Cupa World Vision”, eveniment organizat 

de biroul zonal Vâlcea, a ajuns în 2016 la a 

patra ediție. Turneul de fotbal, găzduit de 

Sala Sporturilor „Traian” din Râmnicu 

Vâlcea, a fost derulat în scopul promovării 

proiectului „Pâine și Mâine” și strângerii de 

fonduri pentru creșterea numărului de 

copii vâlceni din mediul rural care benefi-

ciază zilnic de o masă caldă la școală. 

Evenimentul s-a bucurat de prezența a 

peste 100 de participanți și a fost realizat în 

parteneriat cu: Direcția Județeană pentru 

Sport și Tineret Vâlcea, Asociația Județeană 

de Fotbal Vâlcea, Clubul Sportiv Municipal 

Rm.Vâlcea și Liga Suporterilor Vâlceni. Cu 

acest prilej, în sprijinul copiilor vâlceni din 

proiectele WVR au fost donați aproximativ 

1.500 lei.

vârste cuprinse între 11 și 15 ani. Competiția 

a fost strânsă. Echipele de fotbal din 

comunele Jilavele, Fierbinți, Maia, Rădu-

lești, Armășești, Adâncata, Cosareni, Mana-

sia și Bărbulești s-au luptat pentru câști-

garea cupei. În afara meciurilor de fotbal, 

copiii au dat probe de rezistență, viteză și s-

au întrecut la oină. 

„Cupa World Vision” vine în întâmpinarea 

bunăstării fizice a copilului, a cărui dezvol-

tare armonioasă trebuie să includă și prac-

ticarea sportului. 

„Mi se pare o activitate care ne ajută să avem 

o sănătate mai bună. Particip de mulți ani și 

cred că e un bun prilej să cunoaștem mai  

multe echipe. E frumos să participi la un 

concurs și să câștigi o cupă sau o medalie”, 

spune Alina, 14 ani, Fierbinți. 

Cea de-a VIII-a ediție a evenimentului 

sportiv „Cupa World Vision” a adunat 200 

de copii de la 9 școli din județul Ialomița, cu 

„Cupa World Vision” Ialomiţa

şcoli participante

9



Sky Run 
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Moş Crăciun a îndeplinit dorinţele a peste 

800 de copii din satele clujene 

Campania de Crăciun „Letters to Santa” 

derulată de Fundația World Vision România, 

biroul zonal Cluj, a adus bucuria sărbă-

torilor de iarnă unui număr de peste 800 de 

copii din 35 de sate din județ. 

Cu ajutorul companiilor partenere, dar și a 

unor donatori individuali, Moș Crăciun le-a 

îndeplinit și în acest an dorințele micuților. 

În cadrul campaniei „Letters to Santa”, cei 

peste 800 de copii i-au scris Moșului tot ce 

și-ar dori să primească, iar acesta le-a 

îndeplinit dorințele prin intermediul 

angajaților companiilor partenere. Nu mai 

puțin de 15 companii locale și multi-

naționale, cu sediul în Cluj-Napoca, s-au 

implicat în campania de Crăciun. 

Angajații acestor companii au primit 

scrisorile copiilor și au încercat, pe cât 

posibil, să le îndeplinească toate dorințele. 

Valoarea cadourilor oferite a depășit 21.000 

de euro. 

Companiile care ne-au fost alături în acest 

an sunt: Steelcase, 3Pillar Global România, 

Sykes ,  Emerson ,  Hewlet t-Packard 

România, Hewlett Packard Enterprise 

România, Evalueserve, Corebuild, Qbuiz, 

Grand River, UMT, Școala Elf, Spyche, ISDC 

și Lateral.

lei strânşi pentru
echipamente şi 

rechizite

8.288 La finalul competiței suma strânsă a fost de 

8.288 lei care a însemnat rechizite și 

echipamente sportive pentru 99 de bursieri 

„Vreau în clasa a noua” din județele Cluj și 

Ialomița. 

Șase atleți au aleargat la SkyRun pentru 

programul „Vreau în clasa a noua” pentru 

susținerea elevilor din mediul rural. Echipa 

World Vision România a fost formată din 

Cristian Puscov, Claudiu Hulea, Ionuț 

Bragarencu, Vlad Tenescu, Alexandru Tofan 

și Costin Stoica. 

Multicultural Day 

Elevi și profesori din cadrul școlii au pictat 

tricouri pe care le-au vândut în cadrul 

evenimentului, suma strânsă de ei fiind 

dublată de reprezentanții Avenor College. 

Suma donată, 12.000 lei, le-a oferit șansa să 

meargă la liceu unui număr de patru elevi 

din județul Dolj.

Ne-am bucurat să participăm, la invitația 

prietenilor noștri de la Avenor College, la 

evenimentul „Multicultural Day”.

Evenimentul a fost organizat de către 

părinții elevilor, în beneficiul programului 

„Vreau în clasa a noua”, iar trei bursieri din 

județul Dolj au petrecut o zi în cadrul școlii 

Avenor. 

de lei strânşi pentru 
burse

12.000

de euro pentru 
cadouri

21.000



Crosul lui Moş Crăciun 

lei este suma strânsă
şi donată Fundaţiei

World Vision România

24.160 găsit câte o brățară de Crăciun, împletită de 

bursierii „Vreau în clasa a noua”. 

În urmă evenimentului a fost strânsă suma 

de 24.160 lei, donată integral Fundației 

World Vision România în vederea spon-

sorizării proiectului „Vreau în clasa a noua”.

„Crosul lui Moș Crăciun”, ediția a II-a, a fost 

organizat de Asociația Inceptis Movens în 

beneficiul proiectului ,,Vreau în clasa a 

noua”, pentru a veni în sprijinul copiilor cu 

posibilități materiale reduse care vor să-și 

continue studiile după absolvirea ciclului 

gimnazial. 

Taxa de participare a fost de 30 de lei, iar în 

kitul de participare fiecare concurent a 

#AlwaysYesToRomania 

care își propun să descopere România mai 

puțin umblată, plină de istorie și minunată, 

12 copii din comunitatea Maia au primit 

misiunea de a privi România frumoasă prin 

ochii lor. Operele micilor artiști se regăsesc 

acum în Calendarul New Kopel Group 2017. 

Echipa New Kopel Group a mers în 

comunitatea Maia din județul Ialomița și a 

împărțit cadouri către 174 de copii. Cei mici 

au primit astfel un motiv să spere că 

lucrurile frumoase sunt și pentru ei. Mai 

mult, ca parte a proiectului inițiat de New 

Kopel Group, #AlwaysYesToRomania, prin 
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Parteneri în proiectele de CSR, fundraising 
şi campanii de promovare: 

Rețele naționale și din București: 

Lidl România, KFC &PizzaHut, Mars 

România, Castrol Oil, Avenor, Policolor, 

Prowatt, Roche România, Ascar Auto, 

Meridian Film, Anchor Grup, Gothaer 

Asigurari Reasigurări, Vaillant Group 

Romania, Ariston Thermo Romania, 

Innovative Software Solution, Otter 

Distr ibut ion,  Reinert  Romania ,  DB 

Schenker, Dr. Reddy's Romania, T-Me 

Studios, Cegeka, Next Automobile, Tino SA, 

Etalon Security.

Companii și parteneri din județul Cluj: 

Steelcase, Sykes, Evalueserve, 3Pillar Global 

Romania, HPE Software, Qbuiz, Corebuild, 

UMT CG Software, Sphyce, Endava, 

Emerson, Grand River, Lateral, Freshbyte, 

MB Dental, Școala ELF, Premiere M, 

Asociația Inceptis Movens, Asociația 

Internaional Education Center, Asociația 

Lions Club 360. 

Companii și parteneri din județul Dolj:

HELLA România, Școala nr. 29 „Nicolae 

Romanescu” Craiova, Școala Gimnazialã „Sf. 

Gheorghe” Craiova, Liceul de Arte "Marin 

Sorescu" Craiova, Cummins Generator 

Technologies, donatorul individual Alina 

Toboș, Kasiova SRL, Gothaer Asigurari 

Reasigurari, Asociatia Hinsehen & Helfen 

din Germania.

Companii și parteneri din  județul Vâlcea: 

Europlast, Minus, Annabella, Xavitel, Birou 

individual de arhitectură Răzvan Ditoiu și 

P.F.A.Scafes Costin - Birou Cadastru, 

Direcția Județeanã pentru Sport și Tineret 

Vâlcea, Asociația Județeană de Fotbal 

Vâlcea, CSM Rm.Valcea și L.S.V.

Companii și parteneri din județele Iași și 

Vaslui: 

Junior Clinic și Vetro Solutions.
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Ministerul Educaţiei, inspectoratele 
şcolare judeţene, şcolile partenere din 
proiectele zonale WVR, Federaţia 
Organizaţiilor Neguvernamentale 
pentru Copil (FONPC), Federaţia 
Naţională a Asociaţiilor de Părinţi din 
Învăţământul Preuniversitar, ARACIP, 
Biserica Ortodoxă Română, Liceul 
Agricol din Prejmer. 

Pentru programele Şcoală după Şcoală: 
primăriile Rebricea (judeţul Vaslui); 
Bucovăţ - Judeţul Dolj; Cămăraşu, 
Aghireşu, Căşeiu, Gilău şi Bonţida 
(judeţul Cluj); Bucureşti sector 5 – 
Şcoala Gimnazială 126, finanţatorii 
Evalueserve, United Way.

Centrul Naţional pentru Studii în 
Medicina de Familie, Organizaţia 
Asistenţilor Medicali şi Moaşelor din 
România, Asociaţia ProMama, Coaliţia 
pentru o Nouă Prevenţie, Ministerul 
Sănătaţii, direcţiile judeţene de 
sănătate publică din judeţele Cluj, Dolj, 
Ialomiţa, Vaslui şi Vâlcea, medicii de 
familie, asistentele medicale şi 
mediatorii sanitari din Cojocna 
(judeţul Cluj), Bralostiţa (judeţul Dolj), 
din comunităţile ialomiţene Adâncata, 
Armăşeşti, Brazii, Dridu, Moldoveni, 
Maia, Moviliţa, Manasia, Roşiori, 
Fierbinţi, Jilavele, Urziceni, din 
comunităţile vasluiene Laza, Ivăneşti, 
Todireşti, Dumeşti, Rafaila şi 
comunităţile din judeţul Vâlcea - 
Orleşti, Scundu, Nicolae Bălcescu, 
Mihăeşti, Ioneşti, Galicea, Stoileşti, 
Vitomireşti şi Dănicei.

Autoritatea Naţională pentru Protecţia 
Drepturilor Copilului şi Adopţie 
(ANPDCA); Ministerul Muncii, Familiei 
şi Protecţiei Sociale; DGASPC – 
Direcţiile Generale de Asistenţă Socială 
şi Protecţia Copilului din Sectorul 5, 
Cluj, Constanţa, Dolj, Ialomiţa, Vaslui şi 
Vâlcea, Federaţia Organizaţiilor 
Neguvernamentale pentru Copil 
(FONPC),  Agenţiile Judeţene Anti-
Trafic, Telefonul Copilului; SPAS – 
Serviciile Publice de Asistenţă Socială 
locale; Centrul Raţiu pentru 
Democraţie; Fundaţia Soroptimist, 
asociaţiile de părinţi din comunităţi; 
Fundaţia Baylor Marea Neagră.

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării 
Rurale, Ministerul Educaţiei, direcţiile 
agricole judeţene, asociaţiile 
profesionale (apicultură, creşterea 
animalelor), consorţiul de firme 
pentru educaţie în agricultură format 
din Fundaţia Româno-Americană, 
World Vision România, Civitas, 
Centrul pentru educaţie economică şi 
dezvoltare din România, Junior 
Achievement România, Centrul 
Român pentru Politici Europene.
FONSS - Federaţia ONG-urilor 
pentru Servicii Sociale - reuneşte 27 
de organizaţii cu activitate relevantă în 
domeniu. Federaţia este o voce a 
celor care realizează, în sistem privat, 
servicii sociale. FONSS şi-a asumat ca 
misiune implicarea în schimbarea 
politicilor şi dezvoltarea sustenabilă a 
serviciilor sociale. World Vision 
România este membru fondator al 
acestei federaţii şi membru în 
Consiliul Director. 

Biserica Ortodoxă Român , Uniunea ă
Bisericilor Brethren, Alianţa Română 
Evanghelică, Biserica Baptistă.

În activitatea noastră din 2016 am 
avut alături, ca în fiecare an, parohiile 
din comunităţile în care suntem 
prezenţi. Împreună cu preoţii am 
reuşit să le oferim celor mai 
vulnerabili copii modele morale care 
să le dea şansa unui viitor mai bun şi 
să-i sprijinim să nu abandoneze şcoala.

Proiectul ACCESS – Fundaţia 
Motivation România;

Pro TV, Antena 3, Kanal D, Digi 24, Agro 
TV, Radio România Actualităţi, Adevărul, 
Radio România Oltenia Craiova
Cluj: TVR Cluj, Digi 24 Cluj, Adevărul 
Cluj, stirileprotv.ro, cluju.ro, gherlainfo. 
ro, dejeanul.ro, Monitorul de Cluj, 
Ziarul Făclia, Radio Cluj, Ziua de Cluj
Dolj: Cuvântul Libertăţii, Gazeta de 
Sud, Craiova Forum, Jurnalul Olteniei, 
Lupa Mea, Digi 24 Craiova, Tele U 
Craiova, Alege Tv, Tv Oltenia, GTV,  Tvr 
Craiova
Ialomiţa: Agro Inteligenţa, Jurnalul de 
Ialomiţa şi Gazeta de Sud Est
Iaşi: TVR Iasi, Tele M, Digi 24 Iasi, TV 
Dumeşti, Radio Iaşi, Radio Hit, Vocea 
ONG, Evenimentul Regional al 
Moldovei, Ziarul de Iaşi, Vremea Nouă 
Vaslui, Adevărul Vaslui, Monitorul de 
Vaslui, Obiectiv Vaslui
Vâlcea: Curierul de Râmnic, Viaţa Vâlcii, 
Vocea Vâlcii, VTV, Etalon TV, Vâlcea 1

Parteneri în programe, proiecte şi evenimente
Programe de dezvoltare comunitară:
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Studii publicate în 2016

România urmărește principalii indicatori 

privind bunăstarea copilului: starea de 

sănătate, educația, participarea în comuni-

tate și protecția copilului. 

Cercetarea din 2016 arată o ușoară îmbună-

tățire a indicatorilor comparativ cu 2014, 

dar situația copilului este departe de a fi 

satisfăcătoare.

Concluziile studiului au fost prezentate atât 

publicului din România, cât și în cadrul 

conferinței „Combaterea sărăciei în rândul 

copiilor” găzduită de Parlamentul Euro-

pean. 

Ambasadori World Vision România

medic primar geriatru, doctor în medicină, 
realizator TV „Ce se întâmplă, doctore?”, ProTV
www.oanacuzino.ro

„Pentru mine șansa de a contribui împreună cu 

World Vision la bunăstarea unor copii de la țară 

prin programul generos „Pâine și Mâine” și de a 

le da șansa la educație și valorificarea 

aptitudinilor individulae, de care sunt lipsiți 

încă din startul vieții, mi-a dovedit cu 

prisosință că fericirea și mulțumirea de sine 

chiar există. Și că le poți accesa atât de ușor, 

doar fiind acolo pentru cei care au nevoie, prin 

gesturi minime, printr-un gând bun și curat, 

printr-un mesaj frumos de susținere. 

Donațiile materiale sunt minime, pentru că 

acești mici eroi se lupta cu atâtea nevoi și orice 

mic ajutor reprezintă pentru ei o avere!!!”

Dr. Oana Cuzino 

www.danielanane.ro

„Sunt încântată de progresele în dezvoltare pe 

care le fac toți copiii din programele noastre. 

Sunt copii inteligenți și harnici, care au șansa 

să evolueze mult și chiar o fac, prin muncă, 

tenacitate și dorința de a învață mai mult și mai 

bine. Sunt fericită că pot fi alături de acești 

copii și sunt conștientă că ei și familiile pe care 

și le vor face când vor crește reprezintă mare 

parte din România de mâine, pe care toți ne-o 

dorim frumoasă și respectabilă. Acești copii ne 

vor dărui o țară în care bunătatea să devină 

modus vivendi.”

Daniela Nane 

www.voltaj.ro

„Proiectele World Vision, sociale sau 

educaționale, ale căror beneficiari sunt tinerii, 

merită susținute și promovate. De aceea sunt 

alături de World Vision de mulți ani, iar 

satisfacțiile pe care mi le aduce această 

implicare sunt imense. De-a lungul acestor ani 

am cunoscut copii ai căror soartă s-a schimbat 

doar cu puțin ajutor din partea noastră, iar asta 

e un lucru de neprețuit.”

Călin Goia 

www.concerto.org.ro

„World Vision schimbă destinele unor 

comunități. Sprijină oamenii să se ridice, să 

scuture inerția și apatia și să se dezvolte. Este 

ceea ce ar trebui să se întâmple la nivelul 

întregii societăți. Sunt bucuros să pot fi o parte 

din aceste proiecte care vizează tocmai sfera cea 

mai "vitregită", deși este cea mai necesară 

pentru noi: educația. „Pâine și Mâine” și „Vreau 

în clasa a noua” vizează tocmai investiția 

strategică în conștiințele și mentalitățile 

oamenilor.”

Nicolae Dumitru 

În activitatea noastră suntem susţinuţi de oameni deosebiţi, care ne sprijină în eforturile noastre de a construi 
o lume mai bună pentru copiii din mediul rural. Gestul lor de a aduce speranţă în vieţile copiilor din România 
reprezintă un îndemn la acţiune pentru toată lumea. Le mulţumim pentru generozitatea de care dau dovadă. 

Premiul I la secțiunea Dezvoltare econo-

mică și socială din cadrul Galei Societății 

Civile

Proiectul „Made in Rural” a obținut premiul 

I la secțiunea Dezvoltare economică și 

socială din cadrul Galei Societății Civile. 

Prin acest proiect peste 2.000 de persoane 

au fost consiliate și formate profesional în 

meșteșuguri, producție de alimente 

tradiționale sau servicii. 

Premiile Galei Inițiativelor Locale – 

Oamenii Cresc Satul

Asociația Apicolă Negrești, înființată cu 

sprijinul World Vision România, s-a aflat 

printre câștigătorii galei la categoria „Îm-

preună creștem satul”. Membrii juriului au 

fost impresionați de îmbinarea eficientă 

între obiectivele economice și cele sociale 

ale inițiativei ce contribuie la creșterea 

calității vieții membrilor din comunitate

Locul 3 la categoria Proiecte pentru 

tineret, în cadrul Galei Societății Civile 

2016

Proiectul Grupul A.R.T. - Conștientizează, 

spune-ți opinia și treci la acțiune! (Be 

Aware, Raise your voice, Take action) a fost 

premiat în competiția Galei Societății Civile 

2016 în cadrul secțiunii Proiecte pentru 

tineret, obținând locul 3 la această 

categorie. 

Premii obţinute în 2016

Studiul “Bunăstarea copilului din mediul 

rural - 2016” realizat de World Vision 



RODICA MOCAN
PREŞEDINTE
Conferenţiar universitar, 
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GABRIEL APOSTU
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Director Executiv Audit, 
Telekom România
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România
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Raport financiar 2016

Cheltuieli pe programe                                                      USD

Protecţia copilului    

Programe de educaţie     

Programe de sănătate     

Programe de angajament creştin     

Programe de intervenţie umanitară     

Societate civilă     

Programe de dezvoltare economică şi agricolă

Cheltuieli indirecte

Donaţii în natură distribuite

otalT

1.809.744

908.932

357.652

86.172

13.309

82.939

2.011.498

1.087.908

 2.649.511

9.007.665 

   

Protecţia copilului 20%    

Programe educaţie 10%     

Programe de 
sănătate 4%    

Programe angajament 
creştin 1%    

Programe de intervenţie 
umanitară 0.1%     

Programe de societate 
civilă 1%    

Programe de dezvoltare 
economică şi agricolă 22%

Cheltuieli 
indirecte 11,9%

Donaţii în natură 
distribuite 
30%

Alege Şcoala!
Made in Rural
Atelierul de Meserii
Elevul de azi, Fermierul de mâine
Elevul E.D.I.

Inclusiv – Reţea de centre suport 

pentru integrarea persoanelor 

vulnerabile pe piaţa muncii în 
6 regiuni din România
Proiecte europene
Total

149.101  
914.136
374.336
85.831

100.816
193.741

 
 

* În anii 2015 şi 2016 World Vision România a asigurat continuitatea proiectelor, în folosul copiilor, 
tinerilor şi părinţilor, investind în avans din fonduri proprii suma de 2.241.374 USD, recuperată în 
cea mai mare parte în anul 2016.

1.817.961

Total rambursări
Total cheltuieli programe
Total cheltuieli indirecte
Total sume recuperate din 

avansul plătit din fonduri proprii 

4.122.674

1.690.704 

127.257

2.304.713 

Programe Europene 
sau Fonduri 
Structurale

Buget 
planificat 

2016 (USD)

OTNIEL BUNACIU
MEMBRU
Decan, Facultatea de Teologie
Baptistă, Universitatea Bucureşti

VIORICA SIMON
MEMBRU
Profesor şi cercetator fizician, 
Universitatea Babeş – Bolyai, Cluj

Venituri WVR în 2016

Venituri în cash

Canada

Germania

Taiwan

SUA

Fonduri colectate local

Fonduri europene

Total

Venituri din donaţii în natură (DIN)

Canada

SUA

Total

Venituri totale 2016

Canada

Germania

Taiwan

SUA

Fonduri colectate local

Fonduri europene

Total

USD

853.542

32.991

634.105

2.939.011

1.227.515

4.148.072

9.835.236 

USD

35.575

2.613.936

2.649.511

12.484.747 

889.117

32.991

634.105

5.552.947

1.227.515

4.148.072

12.484.747

Venituri World Vision România - Cash (USD)
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