
Dragi cititori,

World Vision România, una dintre cele mai mari organizaþii neguvernamentale 

din þarã, îºi continuã misiunea de a ajuta copiii, familiile ºi comunitãþile 

dezavantajate. Vom fi în continuare promotori ai schimbãrii ºi ne vom ocupa de 

responsabilizarea în plan social,  la toate nivelurile. Credinþa noastrã creºtinã ne 

cheamã sã-i slujim, prin programe adecvate, pe toþi aceia care au nevoie de ajutor, 

indiferent de rasã, culoare sau crez. 

Semnul unei economii de piaþã democratice mature este acela de a recunoaºte ºi 

a întîmpina nevoile celor dezavantajaþi social, mai cu seamã ale copiilor, fãrã a 

lãsa  veºnic aceste lucruri în grija guvernului ºi a instituþiilor oficiale. Aºa se 

explicã de ce, în multe alte þãri, caritatea - la nivelul individual sau al corporaþiilor, 

atinge o cotã înaltã, reflectînd un simþ dezvoltat al mîndriei naþionale ºi al 

responsabilitãþii sociale.

World Vision, cautã sã aplice caritatea creºtinã în România ºi sã reflecte 

maturizarea societãþii româneºti. 

Le mulþumim acelora care ne-au susþinut în munca noastrã ºi au fãcut un serviciu 

pentru cei aflaþi în sãracie. Greutãþile continuã sã creascã, mai ales în 

comunitãþile rurale, iar noi, cei din World Vision România, sîntem convinºi cã 

trebuie sã rãmînem aici ca sã uºurãm traiul celor sãrmani, lucrînd alãturi de ei, 

pînã cînd sãrãcia va dispãrea din societatea aceasta.

Apreciem încurajãrile ºi sprijinul dumneavoastrã; fãrã de ele n-am fi putut face 

atît de multe lucruri. Vã mulþumim ºi vã rugãm sã ne sprijiniþi mai departe, cu 

vorba ºi fapta. Povestind vecinilor ºi prietenilor despre noi, aþi ajunge sã-i 

convingeþi sã ni se alãture, atît cît le este cu putinþã.  

Dumnezeu sã vã binecuvînteze ºi sã vã þinã în paza Lui!

Cu sincerã prietenie,

Christopher

Dr. Christopher Pitt  

Scrisoare

 din partea directorului naþional,
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Protecþia ºi Bunãstarea Copilului - 4 ani în sprijinul 
copilului 

Proiectul "Protecþia ºi Bunãstarea Copilului", implementat 
de World Vision, Bethany ºi Holt Internaþional în judeþele Iaºi, Cluj ºi 
Constanþa, a constituit sprijinul oferit de Agenþia Statelor Unite pentru 
Dezvoltare Internaþionalã -USAID Guvernului  Român pentru Reforma 
Sistemului de Protecþie a Copilului în România. Acest program s-a 
desfãºurat în parteneriat, cu fonduri din împrumuturi (Banca Mondialã, 
BIRD) ºi fonduri nerambursabile (Guvernul USA prin USAID, Guvernul 
Elveþiei, Spaniei, Franþei ºi UNICEF).

Demararea proiectului a coincis cu modificarea cadrului legislativ ºi 
administrativ de protecþie a copilului. Acest lucru anunþa începerea 
reformei în domeniu, în România: trecerea de la un sistem centralizat, 
axat pe protecþia rezidenþialã a copilului în dificultate, cãtre un sistem 
flexibil, bazat pe responsabilizarea familiei ºi comunitãþilor locale, ºi pe 
protecþia de tip familial.

· Dezvoltarea unei reþele puternice  de servicii ºi specialiºti la 
nivel comunitar care au avut ca rezultat: 490 lucrãtori sociali 
comunitari formaþi, 3755 intervenþii acordate, 9920 de copii în 
situaþii de risc menþinuþi în comunitate 

· Reintegrarea unui numãr de 1003 copii, din centre de 
plasament în familia naturalã

· Prevenirea abandonului a 180 de copii, prin serviciile acordate 
în centrele noastre maternale

· Educarea, îngrijirea ºi supravegherea a 200 de copii în Centre 
de Zi

· Acordarea de asistenþã specializatã pentru 200 de familii la risc 
ºi menþinerea unitãþii lor 

· Instruirea a 2283 de asistenþi sociali, 91de supervizori, 956 de 
asistenþi sociali responsabili de caz ºi 235 de asistenþi maternali 
profesioniºti 

· 4700 de tineri ºi copii au beneficiat de consiliere telefonicã

· Constituirea de parteneriate cu alte ONG-uri, autoritãþi locale 
ºi asociaþii, într-o campanie naþionalã pentru prevenirea 
abandonului copilului: "Pentru o societate fãrã abandon"

· Coordonarea unui numãr de 510 voluntari, implicaþi  în 
dezvoltarea serviciilor comunitare

· Elaborarea ghidurilor de bune practici pentru asistenþii sociali, 
care cuprind: metodologii, standarde, proceduri pentru servicii 
sociale comunitare, reintegrare, consiliere, advocacy

· Elaborarea a 4 curricule pentru asistenþi sociali manageri de 
caz ºi supervizori

· Susþinerea dezvoltãrii organizaþiilor neguvernamentale din 
România prin acordarea unui numãr de 21 de fonduri 
nerambursabile pentru înfiinþarea, derularea ºi diversificarea 
serviciilor sociale la nivelul comunitãþilor

· Au fost create proiecte pilot de servicii alternative care ar 
putea fi replicate ulterior de cãtre alte ONG-uri, servicii 
publice pentru protecþia copilului sau comunitãþi. 

Motivaþie: 

Contribuþia noastrã:

Servicii alternative pentru protecþia copilului 

Plasamentul de tip familial ºi pregãtirea 
asistenþilor maternali profesioniºti  

Aproape 43.000 de copii din România, abandonaþi sau 
orfani, mai aºteaptã încã sã fie protejaþi într-o familie iubitoare care sã 
se îngrijeascã de creºterea lor. Procesul de reintegrare cere, de obicei, 
mult timp ºi rãbdare. Pînã cînd reunirea cu familia naturalã sau adopþia 
sã se realizeze, modalitatea cea mai eficientã de protecþie pentru copil 
este plasarea lui într-o familie.  Evaluarea, pregãtirea, atestarea ºi 
supervizarea asistentului maternal profesionist sunt definitorii pentru 
succesul plasamentului.

· Organizarea a 17 sesiuni de instruire pentru asistenþi 
maternali profesioniºti 

· Instruirea a 390 de persoane din Bucureºti, Iaºi, Cluj, 
Constanþa ºi Vîlcea, pentru a deveni asistenþi maternali 
profesioniºti

· Protejarea a 125 de copii în familii de asistenþi maternali

· Instruirea familiilor doritoare sã primeascã spre îngrijire copii 
cu nevoi speciale

· Reintegrarea a 25 de copii în familiile lor naturale, dupã o 
perioadã de ºedere într-o familie de asistenþi maternali

Motivaþie: 

Contribuþia noastrã:

Centrul de Zi 

 Centrul de Zi oferã îngrijire pe timpul zilei, 
educaþie ºi protecþie pentru copiii care provin din familiile 
aflate în situaþie de risc. Se încearcã astfel, prevenirea 
abandonului ºi susþinerea creºterii copilului în familia naturalã. 
Scopul final este de a evita marcajul negativ pe care, o crizã 
familialã puternicã, l-ar putea avea asupra integrãrii sociale ºi 
profesionale ulterioare a copilului. 

· Educarea a 173 de copii, cu vîrste cuprinse între 2 ºi 7 
ani, proveniþi din familii vulnerabile, în cinci Centre de 
Zi din Bucureºti, Cluj, Constanþa ºi Iaºi

· Organizarea de activitãþi educative ºi recreative pentru 
cei 173 de copii din proiect

· Sprijinirea familiilor din proiect cu ajutoare de urgenþã: 
îmbrãcãminte, încãlþãminte, alimente, medicamente ºi 
rechizite ºcolare.

· Consilierea pãrinþilor, în grupuri de suport. 

Motivaþie:

Contribuþia noastrã:

World Vision România - Raport Anual 2002
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de protecþie a   copilului
Tineri în Tranziþie 

Adolescenþii care pãrãsesc instituþiile de ocrotire la 
vîrsta de 18 ani nu au o pregãtire elementarã pentru a duce o 
viaþã independentã. Servicii specializate, care sã le dezvolte 
deprinderile pentru o viaþã independentã ºi integrare socialã, 
sînt insuficiente. Tineri în Tranziþie este un serviciu care oferã 
tinerilor ajutorul de care au nevoie pentru a-ºi continua studiile, 
a se califica într-o meserie, a gãsi un loc de muncã, o locuinþã. 

· Adãpostirea a 30 de tinere în centre de pregãtire 
pentru viaþã, din Cluj, Constanþa ºi Iaºi

· Asistenþa acordatã pentru 115 adolescenþi, proveniþi 
din centre de plasament, pentru însuºirea 
deprinderilor gospodãreºti, ºi de comunicare 
interpersonalã, pregãtirea profesionalã, gãsirea unui 
loc de muncã stabil sau o locuinþã. 

Prevenirea abandonului copilului în 
maternitãþi ºi comunitãþi

 În multe maternitãþi ºi secþii de pediatrie, sunt 
pãrãsiþi frecvent copii înainte chiar de fi declaraþi ºi a li se 
întocmi acte de identitate. Copiii aparþin unor cupluri 
dezorganizate, tinerelor mame necãsãtorite sau unor familii 
aflate într-o stare severã de sãrãcie. Lipsa de informare cu 
privire la serviciile existente pentru depãºirea situaþiilor de 
crizã, determinã, cel mai ades, decizia mamelor de a-ºi pãrãsi 
copiii în aceste circumstanþe. Serviciul de prevenire a 
abandonului asigurã informarea cu privire la serviciile alternative 
existente, consilierea ºi susþinerea mamelor în vederea 
menþinerii cuplului unit ºi dezvoltarea ataºamentului mamã-
copil.

· Identificarea femeilor însãrcinate, aflate pe punctul de 
a-ºi abandona copiii în maternitãþi din judeþele Dolj, 
Vîlcea ºi Cluj.

· Consilierea a 181 de mame, în timpul sarcinii 
Prevenirea a 60 de cazuri de abandon, prin intervenþie 
imediatã ºi suport material

· Consilierea a 250 de mame ºi familiile lor pentru 
prevenirea abandonului copiilor ºi oferirea de 
consiliere spiritualã, apelînd la valorile creºtine 
privitoare la familie

· Implicarea medicilor de familie ºi a lucrãtorilor sociali, 
din comunitãþile rurale, în activitãþile de prevenire a 
abandonului.

Motivaþie:  

Contribuþia noastrã: 

Motivaþie:

Contribuþia noastrã:

Centrul pentru Mamã ºi Copil

Existã un risc deosebit de ridicat pentru abandonul copilului în cazul 
tinerelor mame necãsãtorite sau care provin din familii cu conflicte majore. 
Centrul maternal oferã adãpost temporar acestor mame ºi copiilor lor. Ele sînt 
sprijinite prin consiliere, inclusiv asistenþã juridicã, ºi prin educaþie parentalã în 
vederea depãºirii situaþiei de crizã. Proiectul oferã condiþiile dezvoltãrii 
ataºamentului dintre mamã ºi copil, premisã esenþialã în prevenirea abandonului. 

· Consilierea ºi adãpostirea a 163 de cupluri mamã-copil în centre 
din Bucureºti, Craiova, Iaºi ºi Vîlcea

· Sprijinul acordat pentru reintegrarea a 53 de mame tinere în 
familia naturalã

· Instruirea ºi consilierea mamelor privind: creºterea copilului, 
cãutarea unui loc de muncã, îndatoririle pãrinteºti, 

· Acordarea de îmbrãcãminte ºi jucãrii pentru copii, la externarea 
din centru. 

Motivaþie:  

Contribuþia  noastrã:

Pregãtire pentru profesioniºtii din serviciile 
publice pentru protecþia copilului

 Schimbarea tipului de protecþie a copilului în 
dificultate - de la cea în instituþii rezidenþiale la cea în familie - 
implicã instruirea personalului în metode avansate de lucru, 
dobîndirea noilor deprinderi ºi atitudini faþã de copil, familie ºi 
comunitate.  Profesioniºtii trebuie sã rãspundã în totalitate 
nevoii de protecþie pentru copiii cu deficienþe, copiii strãzii sau 
copiii delincvenþi. 
În 2002, Autoritatea Naþionalã pentru Protecþia Copilului ºi 
Adopþie a înfiinþat Programul de Interes National (PIN 3), avînd 
ca scop formarea de personal pentru serviciile publice în 
domeniu. 

Organizarea unui numãr de 42 de sesiuni de formare în 
parteneriat cu 22 Direcþii de Protecþie a Copilului din regiunea 
NV, SE, Bucureºti ºi Judeþul Ilfov în cadrul PIN 3;
Au fost formate 1262 de persoane, dupã cum urmeazã:

· 548 educatori specializaþi pentru a lucra cu copilul cu 
handicap grav

· 309 asistenþi maternali pentru copilul foarte mic,
· 142 asistenþi maternali pentru copilul cu handicap;
· 15 asistenþi maternali pentru intervenþie în regim de 

urgenþã;
· 87 asistenþi maternali pentru copilul strãzii ºi copilul 

delincvent;
· 20 asistenþi maternali pentru copilul abuzat
· 34 asistenþi sociali pentru servicii de prevenire ºi 

reintegrare;
· 57 asistenþi sociali pentru lucrul cu familiile adoptive;
· 50 lucrãtori stradali.

Pregãtire pentru lucrãtorii sociali comunitari

Prevenirea situaþiilor de risc, pentru copil ºi familie, 
ºi intervenþia timpurie în situaþie de crizã nu poate fi fãcutã 
decît prin organizarea serviciilor sociale în comunitãþi. Cele mai 
multe unitãþi administrative teritoriale rurale nu dispun de 
personal calificat, pentru o intervenþie înalt profesionalizatã.

· Continuarea formãrii de lucrãtori sociali comunitari, 
în parteneriat cu Agenþiile Judeþene de Ocupare ºi 
Formare Profesionalã;

· Pregãtirea a 122 lucrãtori sociali comunitari, pentru 
unitãþile administrative din Timiº, Bihor, 
Maramureº, Satu Mare.

Motivaþie:

Contribuþia noastrã: 

Motivaþie: 

Contribuþia noastrã: 

www.worldvision.ro
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Copiii cu nevoi speciale

 În România, serviciile de recuperare pentru 
persoane cu dizabilitãþi lipsesc drastic. Mulþi dintre copiii 
români cu dizabilitãþi sunt condamnaþi sã-ºi petreacã viaþa în 
izolare. Datoritã insuficienþei numerice a personalului calificat,  
aceste servicii pot doar sã asigure, într-o oarecare mãsurã, 
satisfacerea unor cerinþe de bazã: igienã ºi hranã. În ceea ce 
priveºte nevoile speciale ale copiilor, recuperarea lor, formarea 
sau integrarea lor în societate, acestea sunt cerinþe puþin sau 
chiar deloc acoperite. 

· Am înfiinþat programe speciale de intervenþie timpurie 
pentru copilul cu handicap, în Bucureºti, Craiova ºi 
Cluj

· Un numãr de 108 copii au beneficiat de terapie la 
domiciliu sau în centrul de recuperare, în timp ce 
pãrinþii sau rudele au fost consiliaþi ºi pregãtiþi pentru 
a continua acest program cu copiii acasã

· Am sprijinit reintegrarea a 14 copii cu dizabilitaþi în 
grãdiniþe locale 

· Am oferit pregãtire în intervenþie timpurie, 
comunicare non-verbalã, autism, terapie fizicã pentru 
200 de profesioniºti din þarã

· Deschidrea, în colaborare cu UNICEF ºi Asociaþia 
Landgton Down, a Centrului Educaþional Teodora din 
Bãileºti, judeþul Dolj. Acest centru oferã educaþie 
copiilor cu nevoi speciale, în special celor cu sindrom 
Down. 

· Am organizat grupuri de suport pentru pãrinþii 
copiilor cu nevoi speciale

· Am distribuit pãrinþilor materiale educative despre 
diferite tipuri de handicap.   

Motivaþie: 

Contribuþia noastrã:

Servicii specializate 
pentru recuperarea 

copilului cu handicap 

World Vision România - Raport Anual 2002
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Clubul Copiilor

Lupta împotriva infectãrii cu HIV/SIDA ºi a consecinþelor 
dezastruoase ale acesteia a rãmas unul dintre obiectivele cele 
mai importante pentru anul 2002.

Din cei 9.418 copii cu SIDA, din Europa, 5.705 au 
fost raportaþi în România, în anul 2002.  Potrivit estimãrilor, în 
judeþul Constanþa existã un numãr de 700 de copii infectaþi cu 
virusul HIV. Jumãtate dintre aceºtia se aflã cuprinºi în 
programul special World Vision - Clubul Copiilor. Clubul este 
un rãspuns la faptul cã, pe lîngã raritatea serviciilor de 
specialitate existente în þara noastrã, copiii bolnavi de SIDA 
trebuie sã îndure ºi refuzul comunitãþii de a-i accepta.

· Sprijinirea a 350 de copii bolnavi de SIDA ºi pãrinþii 
lor. Copiii infectaþi ºi cei din comunitãþi desfãºoarã 
activitãþi educative ºi recreative împreunã 

· Organizarea de seminarii de educaþie pentru 
sãnãtate, pentru 500 de copii din comunitate

· Toþi copiii din proiect au beneficiat de asistenþã 
stomatologicã

· Un numãr de 140 de familii, care au copii infectaþi cu 
HIV, au primit pachete cu alimente 

· Integrarea a 100 de copii din centre de plasament, în 
activitãþile de proiect. 

Motivaþie: 

Contribuþia noastrã:

www.worldvision.ro

Lupta împotriva 
HIV/SIDA
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Dezvoltare
Motivaþie:  

Cei peste 50 de ani de comunism au diminuat 
implicarea ºi creativitatea societãþii rurale 
româneºti. Spiritul comunitãþii a fost distrus, iar 
încrederea dintre oameni ºi-a pierdut valoarea. 
Dezvoltarea comunitarã determinã rezultate care 
conduc la transformarea comunitãþilor rurale 
româneºti ºi face posibil ca orice copil sã creascã 
într-o familie sãnãtoasã ºi puternicã parte dintr-o 
comunitate unitã ºi prosperã.

Programul de Dezvoltare Agricolã 

World Vision promoveazã investiþia de capital ºi instruirea, ca 
instrumente ce redau demnitatea de sine ºi speranþa ºi conduc 
la îmbunãtãþirea nivelului de trai al populaþiei rurale. 

Peste 75% dintre românii care locuiesc în mediul 
rural trãiesc sub pragul sãrãciei, cu un venit mai mic de un dolar 
pe zi. Aproximativ 80% dintre gospodãrii practicã agricultura de 
subzistenþã. Folosirea uneltelor rudimentare ºi lipsa unor 
tehnologii performante fac din agriculturã o activitate lipsitã de 
eficienþã economicã.  

· Conceperea unor proiecte integrate cuprinzînd 
producþia, prelucrarea ºi valorificarea producþiilor 
agricole

· Creºterea producitivitãþii în agriculturã prin 
promovarea formelor asociative de exploatare a 
resurselor

· Extinderea programului cu încã 8 comunitãþi din patru 
judeþe: Iaºi, Constanþa, Cluj ºi Vîlcea

· Diversificarea produselor: cultivarea cãpºunilor, 
cultivarea legumelor în solarii, cultivarea castraveþilor 
ºi creºterea curcanilor

· Crearea de parteneriate implicînd producãtorii 
agricoli, oficiile judeþene pentru consultanþã agricolã, 
primãriile locale, distribuitori ºi firme de produse 
agro-alimentare. 

· Instruirea  unui numãr de 145 de fermieri
Asistenþã tehnicã ºi de marketing pentru 110 fermieri

· Investiþii directe în valoare de 50.000 USD în activitãþi 
agricole pentru beneficiari

Motivaþie:  

Contribuþia noastrã:

CAPA - credit rural ºi urban 

România a fost recent invitatã sã adere la 
Uniunea Europeanã. Cu toate acestea, sãrãcia apasã pe 
majoritatea  românilor. Cifrele publicate oficial prin care se 
aratã cã 9,5% ar fi rata ºomajului încearcã sã mascheze cifre 
reale de-a dreptul dramatice de 15-20%. Deºi cîteva dintre 
regiunile þãrii au început sã devinã mai prospere datoritã 
dezvoltãrii industriale, lipsa fondurilor ºi a investitorilor este o 
barierã majorã în dezvoltarea economicã. Mulþi români îºi 
deschid mici afaceri de familie, în comerþ sau agriculturã, ca sã 
poatã supravieþui. Posesorii de mici intreprinderi sunt, de 
regulã, respinºi de cãtre bãnci atunci cînd solicitã credite de 
dezvoltare.

· Am dezvoltat una dintre cele mai mari instituþii de 
micro finaþare din România ºi din parteneriatul 
World Vision: CAPA (Credit, Asistenþã ºi Pregãtire 
pentru Afaceri) 

· Creºterea portofoliului pînã la 3.309.494 USD 
(50,88% creºtere într-un singur an)

· Creºterea numãrului de clienþi cu 76,48%; acum 
numãrul lor este de 1.749

· Crearea a 914 de locuri de muncã noi, dintre care 
476 sunt ocupate de femei

· Susþinerea a 2.362 de locuri de muncã (dintre 
acestea 1.401 sunt ocupate de femei). De altfel, 
44,37% dintre clienþii CAPA sunt femei.

· În 2002, CAPA a deschis trei filiale locale rurale în 
judeþele Cluj, Iaºi ºi Dolj

Motivaþie:  

Contribuþia noastrã:

Dezvoltare economicã: 

World Vision România - Raport Anual 2002
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comunitarã
Contribuþia noastrã:

Am încurajat ºi sprijinit comunitãþile rurale 
sã îºi evalueze propriile nevoi ºi 
oportunitãþi, iar apoi sã îºi dezvolte 
resursele ce duc la bunãstarea comunitãþii.

Am integrat 4 componente cheie în 
dezvolarea comunitãþii rurale:

Motivaþie: 

Contribuþia noastrã: 
Cluj 

Constanþa

România are una dintre cele mai mari rate ale 
abandonului ºcolar, comparativ cu celelalte þãri din Europa de 
Est. Cauzele profunde ale abandonului ºcolar trec dincolo de 
problemele financiare, acuzate în mod obiºnuit. Cercetãrile 
aratã cã populaþia de rromi prezintã rata cea mai ridicatã de 
abandon ºcolar. În anumite regiuni ale þãrii, mai puþin 
dezvoltate economic, unde ºomajul are cote îngrijorãtoare, 
copiii nu merg la ºcoalã pentru cã pãrinþii nu-ºi pot permite sã 
acopere cheltuielile pentru îmbrãcãminte ºi rechizite.

· Reconstruirea a 43 de ºcoli ºi 20 de grãdiniþe de 
care beneficiazã 6.361 de copii

· Asigurarea rechizitelor pentru 4.060 de copii din 
comunitãþile sãrace

· Echiparea a 27 de grãdiniþe ºi 30 de ºcoli cu material 
didactic, spre beneficiul a 4.525 de copii

· Organizarea de activitãþi recreative pentru 750 de 
copii din proiect

· Prevenirea abandonului ºcolar pentru 100 de copii
· Achiziþionarea de cãrþi, pentru biblioteca din 

comuna Cumpãna
· Distribuirea de rechizite ºcolare pentru 1.000 de 

copii
· Echiparea ºcolii comunale cu 6 computere pentru 

clasele de informaticã
· Construirea de terenuri de joacã pentru 5 ºcoli ºi 

grãdiniþe, de care beneficiazã 1.000 de copii

Craiova

Iaºi

Vîlcea

· Asigurarea rechizitelor ºi a materialului didactic 
pentru 2.300 de copii, din comunitãþile sãrace

· Construirea de terenuri de joacã în 11 sate, de care 
beneficiazã 430 de copii din grãdiniþe

· Înfiinþarea unei grãdiniþe comunale pentru 20 de 
copii

· Dotarea a 9 cluburi de copii cu materiale pentru 
activitãþi recreative (computere, casetofoane, casete 
audio cu poveºti creºtine, etc.)

· Peste 1000 de copii au primit cadouri cu ocazia 
zilelor de naºtere: cãrþi de colorat ºi cãrþi de 
poveºti. 

· Acordarea a 15 burse de studii pentru copiii din 
comunitãþi

· Organizarea de excursii pentru 544 de copii
· Donarea de cãrþi ºi material didactic pentru ºcolile 

comunale, de care beneficiazã 2.200 de copii
· Dotarea ºcolilor cu sobe
· Am oferit premii ºcolare pentru 729 de copii
· Renovarea ºi echiparea a 5 grãdiniþe ºi ºcoli
· Organizarea de seminarii educaþionale, pentru 69 de 

copii ºi 157 de adulþi

· Construirea terenurilor de joacã pentru 6 ºcoli, de 
care beneficiazã 420 de copii

· Introducerea instalaþiilor de apã, în 3 ºcoli comunale
· Reconstruirea unei sãli de sport dintr-o ºcoalã 

ruralã

Educaþie

www.worldvision.ro
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Motivaþie: 

Contribuþia noastrã: 
Cluj

Constanþa

Craiova 

Iaºi

Vîlcea 

În România, rata mortalitãþii infantile a fost de 22 
la 1.000, în 2002. Cheltuielile totale pentru sãnãtate se 
încadreazã în 2,9% din PIB (produsul intern brut), comparativ 
cu 8% în restul Europei (Organizaþia Mondialã a Sãnãtãþii). Asistenþa 
medicalã este gratuitã, dar serviciile sunt suprasolicitate ºi duc 
lipsã acutã de echipamente ºi medicamente. Un recent raport 
al Bãncii Mondiale avertiza: "Starea de sãnãtate, în România, 
este printre cele mai proaste din Europa."

· Refacerea a 9 dispensare ºi 11 puncte medicale, de 
care beneficiazã 3.884 de familii

· Organizarea a 38 de instructaje pentru acordarea 
primului ajutor

· 95% dintre beneficiarii proiectului nostru au fãcut 
un control medical anual

· 540 de copii ºcolari ºi preºcolari au beneficiat de 
campania noastrã de prevenire a degradãrii dentare

· 43 de copii, pînã la un an, au primit tratament cu 
vitamine pentru prevenirea rahitismului

· 271 de familii, din 13 comunitãþi au primit ajutor 
constînd în: medicamente, transport la spital, 
proteze auditive ºi ochelari

· Un numãr de 1010 copii ºcolari ºi preºcolari 
beneficiazã de apã potabilã, dupã sãparea ºi 
dezinfectarea puþurilor din curtea ºcolii

· Ajutorul acordat pentru ca 400 de copii sã 
beneficieze de control medical

· Donarea de medicamente ºi echipamente pentru 
tratarea a 400 de copii

· 600 de copii din patru comune beneficiazã de 
introducerea apei curente, în ºcoli ºi dispensare 

· 7 dispensare rurale au beneficiat de material 
medical ºi echipamente 

· Dotarea ºcolilor ºi grãdiniþelor cu material igienic ºi 
de prim ajutor, de care beneficiazã 1.520 de copii

· Donarea de medicamente ºi echipamente medicale, 
pentru tratamentul a 838 de copii

· În urma controlului medical, 62 de copii au primit 
ochelari de vedere 

· 50 de copii au participat la instructaje medicale, 
despre acordarea primului ajutor

· Acoperirea costurilor de spitalizare, pentru 3 copii
· Introducerea apei potabile pentru 393 de persoane 

dintr-o comunitate ruralã
· Renovarea unui dispensar medical
· Organizarea programului de hranã, pentru 814 copii 

din proiectul nostru

· Organizarea de seminarii, pe teme de educaþie 
sanitarã, în 8 ºcoli ºi grãdiniþe rurale

· Acordarea de sprijin pentru tratamentul medical ºi 
acoperirea costurilor de spitalizare pentru 16 copii

Sãnãtate

World Vision România - Raport Anual 2002



Donaþii de bunuri materiale

Cele mai multe dintre familiile ºi partenerii din 
comunitãþile rurale duc lipsã de lucruri elementare ºi nu 
dispun de resurse pentru a ºi le procura. Bunurile de bunã 
calitate au un mare impact asupra familiilor, comunitãþilor ºi 
partenerilor din Proiectul de Dezvoltare Comunitarã. Astfel, 
donaþiile de bunuri ajutã la scãderea cheltuielilor din proiect ºi 
vin în sprijinul familiilor cu venituri foarte mici.

· Distribuirea de truse igienice, medicamente ºi 
provizii de material medical în proporþie de 60% din 
totalul bunurilor 

· Distribuirea de îmbrãcãminte ºi încãlþãminte, în 
proporþie de 26% din totalul bunurilor 

· Distribuirea de material didactic ºi pentru activitãþi 
recreative, în proporþie de 9% din totalul bunurilor 

· Distribuirea de alimente,  în proporþie de 1% din 
totalul bunurilor 

· Distribuirea de echipamente de biroticã ºi rechizite 
în proporþie de 2% din totalul bunurilor

· Distribuirea de produse pentru uz casnic în 
proporþie de 2% din totalul bunurilor

Motivaþie: 

Contribuþia noastrã:

Dezvoltare spiritualã  

Program de voluntariat 

56 de voluntari canadieni au fost implicaþi în activitãþile zilnice 
ale copiilor din Centrele de Plasament nr. 5 ºi 6 din Craiova. 
Ei au fãcut parte din programul zilnic a 70 de copii 
instuþionalizaþi, cu vîrste cuprinse între 0 ºi 3 ani, ºi a copiilor 
cu nevoi speciale. Voluntarii cu experienþã în îngrijirea copiilor 
cu nevoi speciale au contribuit la îmbogãþirea cunoºtinþelor 
practice ale educatorilor ºi îngrijitorilor români.

În Bucureºti, Cluj, Constanþa ºi Iaºi, World Vision a creat 
o reþea de 150 de voluntari care deservesc toate proiectele ºi 
evenimentele organizate în zonã. 

Prin programele sale, World Vision România promoveazã demnitatea fiecãrei persoane, 
oferindu-i "unelte" ºi mijloace prin care sã poatã transforma comunitatea în care se aflã. 
Aceastã speranþã izvorãºte din credinþa noastrã în dragostea lui Dumnezeu. Biserica localã 
este partener cheie în dezvoltarea comunitarã. World Vision încurajeazã Bisericile din 
comunitãþile rurale sã colaboreze în efortul comun de a îmbunãtãþi viaþa copiilor ºi a 
familiilor lor. 

www.worldvision.ro

Ajutor de urgenþã 

În august 2002, ploile torenþiale s-au revãrsat peste mai multe localitãþi din judeþele Suceava, Botoºani ºi Tulcea. 

Avînd în vedere importanþa pagubelor provocate, prefecturile judeþelor mai sus menþionate s-au adresat organizaþiei World Vision 
pentru acordarea unui ajutor de urgenþã familiilor afectate. În urma evaluãrilor fãcute la  faþa locului, s-a decis sprijinirea satelor care 
au fost cel mai grav afectate: Albeºti ºi Vlãsinesti din judeþul Botoºani, Straja din judeþul Suceava ºi Mahmudia din judeþul Tulcea. 

Programul de asistenþã umanitarã a fost posibil datoritã finanþãrii în valoare de 50,000 USD oferitã de cãtre Agenþia Statelor Unite 
de Dezvoltare Internaþionalã  USAID ºi a avut ca scop rãspunsul la nevoile pentru resurse de bazã ce pot sprijini comunitãþile dupa 
trauma inundaþiilor, asigurînd adãpost, igienã personalã, apã potabila, accesul la utilitãþi de bucãtãrie ºi posibilitãþi de preparare a 
hranei calde.
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Programul de Colaborare Creºtinã

 World Vision România se considerã parte a 
creºtinãtãþii, cu o vocaþie aparte în misiunea de a-i ajuta pe cei 
sãraci, în numele lui Iisus Hristos. World Vision îºi asumã 
misiunea de a ajuta ºi implica Biserica, în activitãþi sociale. 
Promovãm dezvoltarea relaþiilor pozitive cu toate Bisericile 
creºtine în comunitãþile în care derulãm proiecte. 

· Acordarea de ajutor material, asistenþã si 
consultanþã pentru 12 proiecte derulate de Biserici 
sau asociaþii creºtine

· Oferirea programelor de educaþie creºtinã pentru 
copii ºi consiliere pentru pãrinþi

· Acordarea asistenþei pentru 100 de tineri ºi copii 
din Asociaþia Siloam, pentru alfabetizare ºi 
recuperarea cursurilor

· Organizarea unui studiu biblic sãptãmînal pentru 
210 adolescenþi din Biserica Evanghelicã din 
Bucureºti 

· Organizarea unui studiu biblic sãptãmînal pentru 30 
de adolescenþi din Biserica Baptistã Bethania

· Acordarea de hranã zilnicã pentru 20 de copii de la 
Biserica Baptistã Crucea de Piatrã 

· Acordarea unui ajutor de hranã pentru 150 de copii 
de la ºcoala ºi grãdiniþa din satul Urºi, judeþul 
Vîlcea

· Organizarea de activitãþi recreative bazate pe 
valorile creºtine pentru 60 de copii din proiectul 
Clubul Copiilor - Micii Misionari ai Comitetului 
Icoana

· Ajutorarea a 100 de copii, tineri ºi adulþi, aflaþi în 
regim de detenþie, ºi pe familiile acestora, prin 
Fundaþia Stînca Veacurilor din Constanþa.

· Organizarea de programe educaþionale privind 
prevenþia drogurior, pentru 465 de elevi de liceu, din 
cadrul asociaþiei Vasiliada, din Craiova

· Organizarea claselor de alfabetizare pentru 90 de 
copii ºi tineri deþinuþi în penitenciarul pentru minori 
din Craiova.

Programul Iisus Împãrtãºit Copiilor 

 Viaþa spiritualã a românilor a îmbrãþiºat mai multe 
tradiþii creºtine. Aceste diferenþe pot deveni, prin credinþa în 
Hristos, o sursã de putere, mai degrabã decît de tensiune ºi 
durere. Personalul ºi beneficiarii World Vision sunt implicaþi în 
programe de orientare comunã ce includ "Declaraþia de 
misiune" ºi "Valorile fundamentale" ale organizaþiei. 

· Tipãrirea a 5.000 de manuale pentru copii cu vîrste 
cuprinse între 7 ºi 9 ani

· Tipãrirea a 500 de manuale metodologice pentru 
profesori

· Donarea cãtre Bisericile locale ºi asociaþiile creºtine 
a unui numãr de 650 de manuale biblice pentru 
copii "Cu noi este Dumnezeu" ºi 100 de manuale 
pentru profesori "Învãþãtorul Ortodox".  

Motivaþie:

Contribuþia noastrã:

Motivaþie:

Contribuþia noastrã:

Parteneriatul 
cu Biserica 

ºi Mãrturia Creºtinã 

World Vision România - Raport Anual 2002
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World Vision Romania 
prin ochii presei 

Interviu cu Dr. Christopher Pitt, director 
naþional World Vision România

Premiile Civic Media - ediþa 2002

Declaraþia World Vision România, privind 
adopþiile internaþionale

"World Vision: O organizaþie care îºi respectã 
valorile fundamentale". 

  
"Sperãm ca, în timp, românii bogaþi sã înceapã sã-i ajute pe cei mai 
sãraci; iar românii sãraci, deveniþi bogaþi, sã-i ajute pe oamenii din 

alte zone ale lumii. Dorim ca World Vision sã nu mai fie o 
organizaþie strict de ajutorare ºi dezvoltare ºi sã devinã o 

instituþie de strîngere de fonduri, pentru îngrãdirea sãrãciei pe 
plan global. Sper ca, pe viitor, românii sã fie la fel de darnici ca ºi 

americanii, italienii, spaniolii, canadienii....." 
Interviu apãrut in revista Dilema, 

realizat de Iaromira Popovici 

"Filiala din România a uneia dintre cele mai mari organizaþii din 
lume, World Vision, a fost gazda, vineri seara, într-o salã înþesatã 

de VIP-uri ºi de personalitãþi mass-media, a galei decernãrii 
Premiilor Civic Media, pentru ediþia 2002. Tema din acest an a 

fost "Reînchegarea comunitãþii rurale în România".

Juriul acestei ediþii l-a avut ca preºedinte pe Cornel Nistorescu, 
iar ca membrii pe: Rodica Culcer, Adriana Popescu, Adrian 

Chindriº, Cristian Tabãrã, Dan Chiºu, Dana Deac, Dinu Lazãr, 
Eugen Borlea, Jeana Gheorghiu, Lelia Munteanu, Mircea Toma, 

Vintilã Mihãilescu. Conform directorului World Vision, 
Christopher Pitt, sarcina juriului nu a fost una uºoarã, deoarece a 

selectat cîºtigãtorii dintre 71 de lucrãri înscrise...." 
Ivana Vlad, cotidianul central Realitatea Româneascã.

"World Vision, alãturi de UNICEF, Crucea Roºie, Salvaþi Copiii ºi 

alte organizaþii mari internaþionale, rãmîne fidelã Convenþiei 

Drepturilor Copilului. În consecinþã, susþinem cã adopþia 

internaþionalã este o soluþie care poate fi luatã în considerare 

doar "în cazul în care copilul nu poate fi încredinþat unui serviciu 

de tipul asistenþei maternale, unei familii adoptive sau într-o altã 

formã de îngrijire în þara lui de origine" (Convenþia Drepturilor 

Copilului, Art. 21.b). " 

articol  apãrut în cotidianul naþional România Liberã.

Cel mai amplu program pe care World Vision îl va desfãºura în 
acest an este "Dezvoltare Comunitarã". În ºase comune doljene - 

Breasta, Predeºti, Brabova, Carpen, Cernãteºti, ºi Coþofenii din 
Dos-, 1.500 de copii ºi, implicit, familiile lor ºi comunitatea vor 
continua sã beneficieze de sprijinul organizaþiei. Cea mai nouã 
componentã a programului, cea economicã, care a demarat în 
2001, va lua, în acest an, amploare. Pîna acum, prin intermediul 

CAPA (Consultanþã, Asistenþã ºi Pregãtire pentru Afaceri), în cele 
ºase localitãþi au fost acordate 1099 de credite, pentru investiþii în 

agriculturã ºi zootehnie….",
Articol de Mihaela Calciu, 

publicat în Cuvîntul Libertãþii , cotidian craiovean. 

www.worldvision.ro

Imagini din timpul jurizãrii ºi premierii concursului Civic Media 2002
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Resurse financiare

Surse de finanþare

 

Guvernamentale

Private

Dobînzi bancare 

TOTAL

Valoare

 $    1.383.548 

 $    2.954.422 

 $           2.303 

 $    4.340.273 

Surse de finanþare ºi valori ale donaþiilor 

Agenþia Statelor Unite pentru Dezvoltare Internaþionalã - USAID

Agenþia Canadianã pentru Dezvoltare Internaþionalã - CIDA

Agenþia Suedezã pentru Dezvoltare Internaþionalã - SIDA 

World Vision Canada /CAN

World Vision Marea Britanie / EUK

World Vision Elveþia/ SWI

World Vision Taivan / TWN

World Vision US / USA

World Vision Australia / AUS

Fonduri locale

TOTAL

Valoare

 $       841.477 

 $       385.431 

 $       156.640 

 $       351.341 

 $         15.016 

 $       140.500 

 $       203.377 

 $    2.126.194 

 $         89.999 

 $         30.298 

 $    4.340.273 

Donaþii materiale

                          -   

                          -   

                          -   

              1.391.787 

                          -   

                          -   

                          -   

              1.319.250 

                 654.437 

                     3.532 

              3.369.006 

     Total

 $     841.477 

 $     385.431 

 $     156.640 

 $  1.743.128 

 $      15.016 

 $     140.500 

 $     203.377 

 $  3.445.444 

 $     744.436 

 $      33.830 

 $  7.709.279 

 

Focus pe resursele noastre financiare

Pe parcursul anului 2002, activitãþile noastre de perfecþionare ºi de dezvoltare instituþionalã au fost orientate spre mai buna 
gestionare a resurselor, eficientizarea construirii bugetului ºi a capacitãþii de administrare a lui. Aºa cum puteþi observa din 
informaþiile financiare, costurile administrative reprezintã 8,55%; astfel, am fost capabili sã direcþionãm mai multe fonduri cãtre 
operaþiunile din teren, lãrgind totodatã baza noastrã financiarã. Proiectele de dezvoltare comunitarã ºi economicã au rãmas resursele 
noastre principale ºi s-au dovedit a fi de mare impact în comunitãþile în care lucrãm. O parte importantã în strategia noastrã a fost 
aceea de a investi în specializarea personalului contabil ºi de a introduce sisteme informaþionale pentru îmbunãtãþirea administrãrii 
bugetului organizaþiei - în planificarea, distribuirea, gestionarea ºi justificarea lui. Anul 2002 a adus definitivarea unor schimbãri 
instituþionale semnificative în World Vision, precum ºi dezvoltarea consiliului de administraþie; a fost anul în care au avut loc procesul 
de evaluare internã ºi auditul internaþional. Ne-am axat, în activitatea noastrã, pe actualizarea capacitãþilor ºi sistemelor financiare ºi 
pe perfecþionarea administrãrii de bugete.

Extras din Prezentarea concluziilor în urma Auditului Internaþional World Vision, 
pe perioada mai 1999  august 2002 

Audit financiar referitor la posibilitatea de risc

Evaluarea financiarã a dus la concluzia cã ne situãm la nivelul de risc limitat. Excepþii minore au fost notificate ºi, prin procesul de 
audit, s-au fãcut diferite recomandãri. Implementarea acestor recomandãri ar trebui sã aibã drept rezultat un mai bun control ºi o 
eficienþã operaþionalã crescutã.

World Vision România - Raport Anual 2002
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Modul de utilizare al resurselor în 2002

 

Total micro credite acordate 

Proiect pentru copiii infectaþi cu  HIV/SIDA 

Pregãtirea ºi dezvoltarea personalului 

Activitãþi în interesul copilului

Copii cu dizabilitãþi

Dezvoltare comunitarã 

Parteneriat cu Biserica ºi mãrturia creºtinã

Program de voluntariat 

Dezvoltare economicã

Micro finanþare

Costuri administrative

Mijloace fixe

 Total

      Valoare USD

 

          150.493 

          111.611 

       1.174.535 

          117.723 

       1.349.544 

          174.062 

            35.994 

          923.902 

       3.668.064 

          786.165 

          699.764 

       9.191.857 

 5.080.095 USD 

     

 

          1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Donatori 

WV Australia

WV Canada

WV Statele Unite

Companii româneºti

TOTAL

 Valoare  

 654.437

 1.391.787

 1.319.250

 3.532

 3.369.006

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

Bunuri materiale 

Echipamente medicale ºi produse de igienã

Materiale educaþionale (cãrþi ºi jucãrii)

Alimente

Îmbrãcãminte ºi încãlþãminte

Echipamente biroticã ºi rechizite

Produse pentru uz casnic

TOTAL 

Valoare  

  2.063.854 

 300.469 

 17.125 

 882.374 

54.568 

  50.615 

3.369.006 

Donaþii materiale
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Copiii cu dizabilitãþi ºi cei infectaþi cu HIV/SIDA: 

Advocacy: 

Dezvoltare economicã: 

Dezvoltare agricolã: 

Intervenþie în caz de urgenþã: 

Dezvoltare Spiritualã: 

 
Proiectul pe care îl derulãm deja în Constanþa va fi extins ºi în 
alte zone. Proiectele existente pentru copiii cu dizabilitãþi, 
cum ar fi centrele de zi, terapie specialã, pregãtirea familiilor 
pentru creºterea copiilor ºi dezvoltarea grupurilor de pãrinþi 
vor continua ºi se vor extinde în toate punctele de lucru 
actuale. 

Vom folosi poziþia de lideri în domeniul 
organizaþiilor de ajutor umanitar de urgenþã ºi dezvoltare din 
România pentru a prelua iniþiativa în problematica socialã ce 
vizeazã drepturile ºi nevoile copilului ºi ale familiei.  Vom 
încerca sã negociem cu guvernul, autoritãþile locale, ºi alte 
instituþii în beneficiul celor nevoiaºi.  

Vom dezvolta legãturi mai strînse 
dintre fundaþia noastrã de micro credite CAPA ºi zonele de 
activitate ale World Vision în România. World Vision va oferi 
credite ºi pregãtire pentru afaceri mici, generînd, astfel, noi 
oportunitãþi pentru comunitãþile respective prin creºterea 
capitalului. În perioada urmãtoare, avem în plan deschiderea a 
trei noi filiale, creºterea portofoliului  de credite pînã la 10 
milioane USD ºi dezvoltarea unui model de bancã comunitarã. 

Un program agricol extins în toate 
comunitãþile în care lucrãm, care sã genereze venituri pentru 
populaþia ruralã reprezintã un alt pilon al transformãrii 
promovate de World Vision. World Vision va ajuta comunitãþile 
rurale sã depãºeascã efectele calamitãþilor naturale, dar se va 
implica ºi în relansarea economicã printr-un program de 
credite dublat de extensie agricolã. Aceasta va include 
instruire, consultanþã, asistenþã tehnicã ºi de marketing, 
precum ºi promovarea formelor asociative de lucru în 
agriculturã. 

 World Vision doreºte sã 
devinã cea mai pregãtitã oganizaþie din România pentru a 
interveni, în situaþii de crizã, în þarã sau strãinãtate. Vom testa 
planuri eficiente de rãspuns în caz de urgenþã, precum ºi 
implicarea partenerilor în identificarea resurselor. 

World Vision România va continua 
programele sale de colaborare creºtinã pentru a ajuta Biserica 
sã îºi exercite rolul în comunitate ºi printre oameni. Proiectul 
Hristos Împãrtãºit Copiilor va fi dezvoltat la nivel regional iar 
World Vision România va avea un rol de sprijin ºi conducere. 
Vom lucra cu partenerii noºtri ºi cu Biserica pentru a 
promova ºi sprijini iniþiative pentru cei sãraci ºi dezavantajaþi ºi 
a le mijloci accesul acestora cãtre justiþie. 

Planuri de viitor 

Scopul strategic al organizaþiei World Vision România este sã pãstrãm copiii în 
familii sigure ºi iubitoare, iar familiile sã aibã radãcini în comunitaþi prospere ºi 
stabile. Chiar dacã ne vom menþine angajamentul de a sprijini activitãþile din 
instituþiile rezidenþiale pentru copii, aceste activitãþi se vor diminua în timp. Vom 
cãuta sã oferim soluþii alternative la instituþionalizare ºi sã le transferãm, apoi, în 
responsabilitatea autoritãþilor locale.  

Activitatea centratã pe copil: 

Dezvoltarea Comunitarã: 

World Vision România îºi va 
concentra activitãþile specifice pentru a îmbunãtãþi condiþiile 
de viaþã ale copiilor. O linie naþionalã de ajutor, precum ºi 
continuarea activitãþilor de sãnãtate, educaþie ºi dezvoltare 
spiritualã, vor cãuta sã întîmpine nevoile cele mai urgente ale 
copiilor dezavantajaþi.  

Acest proiect oferã resurse 
pentru a ajuta copiii, familiile ºi comunitãþile. World Vision 
România va dezvolta proiectul  ºi în alte regiuni. Cãutãm sã 
atingem cifra de 20,000 de copii ºi familii ajutate pînã la 
sfîrºitul anului 2005. Vom oferi ºi românilor dornici sã ajute 
copiii aflaþi în dificultate posibilitatea de a se angaja la acest 
scop nobil.  
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Impactul World Vision în 2002 

Copii/familii parteneri ai programelor de dezvoltare comunitarã 

Comunitãþi partenere în proiectele de dezvoltare comunitarã

Persoane din comunitãþi sprijinite în cadrul proiectului de dezvoltare comunitarã 

Familii beneficiare de asistenþã tehnicã în cadrul programului agricol

Familii beneficiare de împrumuturi acordate de fundaþia CAPA

Persoane active în grupuri de suport ºi iniþiativã 

Persoane beneficiare ale proiectelor de racordare la surse de apã potabilã 

Familii beneficiare de ajutoare în bunuri materiale 

Biserici ºi organizaþii partenere în proiectele World Vision

Copii educaþi în Centre de Zi 

Copii aflaþi în plasament la asistent maternal profesionist

Copii asistaþi în cadrul proiectului anti HIV/SIDA - Clubul Copiilor

Copii reintegraþi în familiile naturale

Copii cu dizabilitãþi beneficiari ai serviciilor de inter venþie timpurie 

Tineri din centre de plasament pregãþiti pentru viaþã independentã

Asistenþi maternali pregãtiþi de World Vision

Mame consiliate în maternitãþi privind prevenirea abandonului copilului

Mame ocrotite în centre pentru mama ºi copil

Lucrãtori sociali pregãtiþi de World Vision 

Voluntari implicaþi în proiecte World Vision  

Bucureºti

45

5

22

13

10

30

58

5

28

30

30

Cluj

2.500

13

6.500

117

238

229

1.583

2.500

20

33

25

23

27

28

88

25

8

200

50

Constanþa

1.000

2

5.000

52

40

132

237

3

14

7

350

23

14

22

58

14

9

55

37

Craiova

1.520

21

4.764

8

1.104

70

600

1.200

3

28

48

25

10

98

26

30

56

Iaºi 

2.500

25

26.550

41

775

85

393

3.018

3

104

46

21

12

55

180

83

164

35

Vîlcea 

1.500

46

5.380

3

120

800

1.030

3

7

72

6

94

9

Total 

9.020

107

48.194

221

2.157

681

3.376

7.985

37

173

126

350

197

108

115

390

236

163

479

208

Beneficiari 
sprijiniþi în 2002



Parteneri la nivel naþional:

ADESGO
Autoritatea Naþionalã Pentru Protecþia Copilului ºi Adopþie 

Autoritãþi locale 
Bethany Christian Services 

Biserica localã 
Centre de plasament

Comunitãþi rurale 
Direcþia pentru Protecþia Drepturilor Copilului 

Fundaþia SIROIS
Guvernul României
Holt Internaþional 

Ministerul Educaþiei ºi Cercetãrii
Ministerul Sãnãtãþii ºi Familiei 

Romanian Distribution Services - RDS
UNICEF

World Learning 

Parteneri la nivel internaþional :

Agenþia Canadianã pentru Dezvoltare Internaþionalã - CIDA
Agenþia Suedezã pentru Dezvoltare Internaþionalã - SIDA
Asociaþia Menonitã pentru Dezvoltare Economicã  MEDA 

Agenþia Statelor Unite pentru Dezvoltare Internaþionalã - USAID
Fondul Româno-American de Investiþii - RAEF

UNICEF
World Vision Anglia
World Vision Austria 

World Vision Australia
World Vision Canada
World Vision Elveþia

World Vision Internaþional 
World Vision Marea Britanie
World Vision Statele Unite 

World Vision Taivan 

Mulþumiri speciale
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