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Dragi prieteni,

A mai trecut un an in care organizatia noastra s-a dezvoltat pe mai multe directii. Noi programe
au fost deschise acolo unde nevoia a fost mai pronuntata, si anume:
- proiectul de interventie timpurie la copii cu dizabilitati este prezent din 2004 si in Vilcea;
- un nou birou zonal al World Vision Romania a fost infiintat in Ialomita, o noua zona in care suntem
prezenti si prin care incercam sa acoperim, in parteneriat cu comunitateea, nevoia de ajutor social,
moral si spiritual, mai ales prin programul de Dezvoltare Comunitara din dorinta de a asigura cat mai
multor copii un viitor mai bun.

In fiecare zi, programele noastre si personalul nostru au incercat sa schimbe ceva in viata
celor in nevoie. Tot ce am reusit sa facem in acest an am facut, ca de obicei, in parteneriat cu membrii
comunitatilor, cu donatorii nostri, beneficiarii si colaboratorii nostri, cu autoritatile locale si Biserica.

In august 2004, World Vision Romania a avut onoarea de a fi gazda Consiliului Trienal World
Vision, eveniment la care au fost prezenti mai bine de 360 de participanti, incluzand 52 reprezentanti ai 
bordului national, cei 24 de membri ai bordului international, un numar de 88 directori nationali, presedintele WV
international, vice-presedintii si directorii sub-regionali, invitati si angajati ai World Vision. Colegi care s-au intalnit

pentru a impartasi din experienta lor si pentru a
crea solutii noi la probleme vechi.

In numele bordului, 
managementului si personalului
World Vision Romania va multumesc
pentru sprijinul sustinut si pentru 
faptul ca sunteti alaturi de noi 

pentru un viitor mai bun al copiilor
nostri. 

In perioada urmatoare dorim sa
implementam si sa dezvoltam

noile programe si sa cooptam
noi parteneri in aceasta 
continua lupta de schimbare si 
dezvoltare a oamenilor si

bunastarii lor.

Cu stima,

Dr. Christopher Pitt
Director National 

Scrisoare din partea
directorului national
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Lupta impotriva HIV / SIDA

World Vision a creat in Clubul Copiilor, un proiect care ajuta la imbunatatirea calitatii vietii
copiilor infectati cu HIV/SIDA prin programe comunitare bine dezvoltate din punct de vedere educational.
Copiii beneficiaza de educatie pentru sanatate, educatie crestina si activitati recreative.

Realizari

? La 1 Decembrie 2003, de Ziua Mondiala 
Anti-SIDA, 20 de tineri din judetul Constanta si 10
voluntari au participat la o Campanie de constientizare
publica intitulata "Diferenta care iti salveaza  viata",
actiune derulata in scoli, licee si universitati din
Constanta.

? Cei mai activi 18 copii, membri ai Clubului Media
si reporteri ai revistei "Clubul Copiilor", si alti 24 din
cele mai defavorizate zone ale proiectului s-au
bucurat de o tabara de iarna pe perioada
Craciunului.

? La 1 februarie 2004, Excelenta sa, Ambasadorul
Marii Britanii in Romania a vizitat Clubul Media -
Proiectul Clubul Copiilor si Biroul Constanta al
World Vision.

? Revista "Clubul Copiilor" a implinit un an de la
prima aparitie si impreuna cu toti membrii sai
momentul a fost celebrat; iar 7 tineri din cadrul
proiectului au fost selectati pentru a participa la
Consiliul WV 2004 - Sesiunea HIV/SIDA pentru a
prezenta o sceneta si a lua parte la dezbaterile din
cadrul intalnirii de lucru.

? Pe 30 aprilie 2004, un numar de 28 de copii
din cadrul Clubului Media au participat la
Dezbaterea "Europa mai aproape de tine",
actiune derulata in parteneriat cu autoritatile
locale si alte ONG-uri.

Evenimente deosebite

? Forumul Regional HIV/SIDA s-a desfasurat
in luna iunie.

? Vizita lui Jonathan Scheele, Seful
Delegatiei Comisiei Europene in Romania, la
Biroul Constanta al World Vision. Seful
Delegatiei Comisiei Europene in Romania s-a
intalnit cu membrii Clubului Media si au discutat
impreuna despre Uniunea Europeana.

Initiative pentru 2005

? Dezvoltarea parteneriatelor cu bisericile
avand in vedere  componenta spirituala.

? Formarea unor grupuri de initiativa in 
comunitatile de derulare a proiectului.



Interventie Timpurie pentru Copiii cu Dizabilitati

In 2004, World Vision Romania a oferit servicii de
recuperare psihomotorie unui numar de 230 de copii in centrele
de recuperare din Bucuresti, Craiova, Cernavoda si Iasi.

Scopul proiectului este de a oferi interventie 
specializata copilului cu dizabilitati 0-6 ani pentru cresterea
gradului de independenta fata de adult si integrarea lui in
invatamantul de masa.

In toata aceasta perioda parintele beneficiaza de consiliere,
intalniri de tip grup de suport si participa in calitate de coterapeut
in procesul de recuperare al copilului.

In Iasi, proiectul s-a focalizat in principal pe
“Prevenirea institutionalizarii copilului cu nevoi speciale" in

Iasi au vizat in special facilitarea 
accesului la servicii de specialitate

a familiilor avand copii cu nevoi 
speciale din mediul rural, unde
astfel de servicii sunt aproape
inexistente. De asemenea, lipsa de
pregatire de specialitate a 
asistentilor personali (care in
cea mai mare parte a cazurilor
sunt chiar parintii copiilor cu
nevoi speciale) din intreg
judetul a scos la iveala
nevoia de training de specialitate
care sa fie oferit acestei categorii.

Realizari

In 2004 s-au organizat
seminarii de instruire pentru 

educatoarele, parintii, specialistii din
centrele de recuperare, si pentru voluntari. 

S-au realizat programe de
socializare, plimbari in parcuri, vizite la
muzee, teatre si activitati impreuna cu
copii din gradinite de masa si campanii de
promovare a drepturilor copiilor cu 
dizabilitati.

In Iasi, serviciile oferite la
domiciliu familiilor cu copii cu nevoi
speciale din mediul rural si urban au
fost posibile prin crearea unei
"echipe mobile" alcatuite din asistent
social, logoped, kinetoterapeut si
lucrator social comunitar (in

mediul rural).
Interventia complexa asupra

fiecarui caz a contribuit la 
mentinerea copiilor cu 
dizabilitati in familie si la
indeplinirea obiectivelor planurilor

de interventie.

I n i t i a t i v e  
pentru 2005

Pentru anul 2005
principalul obiectiv

este cresterea numarului de copii
cu dizabilitati integrati in gradinitele

de masa , deschiderea unor noi servicii
(in Vilcea)si constientizarea populatiei

asupra drepturilor copiilor cu dizabilitati.
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Servicii specializate

pentru recuperarea

copilului cu handicap

in 2004



Sprijin pentru 
implementarea reformei 

sistemului de protectie 
a copilului

In 2004, World Vision si-a focalizat actiunile pe continuarea activitatilor care sa sprijine familia in
indeplinirea obligatiilor parintesti fata de copil. 

In acest sens, a creat si a sprijinit servicii alternative la institutiile de protectie rezidentiala: centre de zi,
centre maternale, servicii de prevenire a institutionalizarii si reintegrare a copiilor din institutii in famillile lor 
biologice, servicii sociale comunitare, servicii pentru pregatirea pentru viata independenta a copiilor de
varsta mare aflati in institutii rezidentiale. 

Centre de zi

In cadrul acestui program, care se desfasoara simultan
in trei judete ale tarii (Bucuresti, Cluj, Craiova), copiii provenind

din familii aflate in situatii de risc au primit 
educatie, ingrijire si protectie pe timpul zilei.

Parintii acestora beneficiaza, de asemenea, de 
consiliere, sprijin si informare in cadrul grupurilor de suport
si prin sesiuni de consiliere individuala.

Educatorii si-au imbunatatit competentele profesionale
prin sesiuni de pregatire al caror scop a fost achizitionarea
unor metode creative de lucru cu copiii (metode care pot fi
folosite in cadrul orelor de muzica, pictura, lucru manual)
dar si intelegerea importantei jocului in viata copiilor.

Centre maternale

In 2004, World Vision a sprijinit in cadrul acestui proiect componentele de 
educatie si pregatire profesionala, consiliere, realizarea reintegrarii in

familie si societate a cuplurilor mama-copil asistate. 
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Pregatirea tinerilor pentru viata independenta

Scopul proiectului este de a preveni
fenomenul cunoscut sub numele 'copiii strazii' si
al prostitutiei prin acordare de sprijin adolescentilor
si tinerilor care ies din centrele de plasament. 

“Tineri in Tranzitie” este un proiect care isi
desfasoara activitatea in judetul Cluj.

Iata cateva din obiectivele proiectului in 2004:
? Sustinerea adolescentilor si tinerilor provenind
din orfelinate in scopul dezvoltarii acelor insusiri
sociale de care ei au nevoie pentru a duce o viata
independenta;

? Sustinerea adolescentilor si a tinerilor proveniti
din centrele de plasament in incercarea lor de a
se socializa si integra in societate;

? Ridicarea nivelului de constientizare publica si
sustinerea cauzei copiilor si tinerilor care au crescut
in centrele de plasament;

Prin activitatile din proiect, au fost identificate,
evaluate familii doritoare sa devina asistenti maternali
profesionisti, au fost sustinute programe de formare,
prevazute de lege pentru asistentii maternali 
p ro fes ion is t i , au fost sustinuti - prin dezbateri 
in  grupuri de suport -  asistentii maternali cu copii in
plasament.

WVR a dezvoltat in 2004 o componenta de 
formare si plasament in regim de urgenta a copilului,
model impus in prezent prin noua lege privind protectia
si promovarea drepturilor copilului.

Reintegrarea in familia biologica a copilului
plasat la asistentul maternal profesionist a reprezentat o
componenta de succes a proiectului. Sustinerea familiei
biologice a copilului pentru indeplinirea atributiilor parintesti
prin sprijin material, educatie, orientare profesionala si
monitorizare post reintegrare sunt cateva activitati 
desfasurate.

De asemenea, s-au organizat intalniri cu asistentii
maternali, pentru a dezbate diverse subiecte ca ingrijirea
copilului, hrana copilului, aspecte de psihologia copilului. 

In cadrul acestor intalniri, familiile maternale au
fost in permanenta incurajate sa isi impartaseasca din
experienta, au gasit sprijinul amotional necesar, au aflat
raspunsuri la multe intrebari privind ingrijirea copilului,
aspecte medicale ale dezvoltarii copilului, hrana si
activitati educative.

Plasamentul de tip familial 

si pregatirea 

asistenti lor m a t e r n a l i

profesionisti
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"Perspectiva colaborarii cu comunitatea trebuie sa includa o directie strategica legata de educatia civica,
responsabilitate, participare comunitara." 

De asemenea "este necesara o reanalizare a atributiilor si competentelor grupurilor de suport, o crestere
importanta a nivelului si a gradului de comunicare dintre membrii grupurilor de suport si membrii comunitatii, o 
informare completa si corespunzatoare si o mai larga participare a cetatenilor la deciziile care îi privesc si o largire
a grupurilor de suport cu noi membri care sa fie cooptati dintre liderii informali ai comunitatilor, persoane bine cunoscute
si apreciate." 

Extras din "Raportul de evaluare de etapa a programului "Ajutati Copiii sa Spere" - 2004 realizat de catre prof. Ciprian Ceobanu
de la Universitatea "Al.I.Cuza" din Iasi, cu sprijinul echipei WVR din Iasi, pe un esantion de 194 subiecti din cele 5 comune
partenere ale programului de dezvoltare comunitara.
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Acelasi raport ("Raportul de evaluare de etapa a programului "Ajutati Copiii sa Spere" - 2004)  indica educatia
copiilor, sanatatea, educatia cetateneasca, agricultura, participarea la luarea deciziilor, si microindustria ca optiuni 
exprimate de membrii comunitatii pentru a atinge o stare de echilibru în programul de dezvoltare comunitara si implicit
în comunitate.

Toate aceste optiuni nu fac decat sa confirme inca o data rolul foarte important al World Vision in 
dezvoltarea acestor comunitati rurale. In perioada octombrie 2003 - septembrie 2004, programele si proiectele 
desfasurate de catre WVR - atat biroul din Iasi, cat si celelalte birouri din Cluj, Vilcea, Craiova, Constanta si din Ialomita
-  in care  si-au propus sa continue sa sprijine comunitatea si actorii principali din comunitate -  colaboratorii, beneficiarii,
familiile si copiii - pentru a desfasura si initia actiuni care sa proiecteze starea de normalitate catre care se tinde.
Proiectele si miniproiectele desfasurate au fost integrate programului de dezvoltare comunitara, tocmai pentru a mari
impactul actiunilor desfasurate.

În cadrul Programului de dezvoltare comunitara
"Ajutati Copiii sa Spere" accentul a fost pus pe intarirea
capacitatii locale a tuturor comunitatilor partenere pentru a
prelua responsabilitatile din proiect si a crea un context
care sa favorizeze dezvoltarea initiativei locale a
grupurilor de suport din comunitate.
In continutul aceluiasi raport de evaluare, oamenii din
comune vedeau in WV singurul factor care "reuseste si
are autoritatea de a aduna comunitateea impreuna."

“Big Goal” al biroului din Iasi a fost sustinerea si
facilitarea crearii unei organizatii neguvernamentale baza-
ta pe comunitate (ONG comunitar). ONG-ul comunitar ar
asigura continuitatea actiunilor comunitare dupa
incheierea programului WVR, noua structura putand sa
acceseze si gestioneze noi surse de finantare.  Acest scop
major a fost inca o data reafirmat la cea de-a patra
Conferinta a Liderilor Comunitari desfasurata in luna
Octombrie 2003. La acest eveniment au participat peste 80
de reprezentanti - membri ai grupurilor de suport din cele
5 comune partenere, iar in premiera printre participanti 
s-au numarat si reprezentanti ai copiilor din comunitate. 

La Conferinta Liderilor Comunitari, liderii din
comunitati si-au definit propria misiune si viziune. 
Au nominalizat membrii fondatori ai viitoarei organizatii
comunitare - 30 de membri la care se adauga cei 7 membri
ai Consiliului Boardului de Dezvoltare Comunitara deja
existent. De altfel, presedintele Consiliului Boardului de

Dezvoltare Comunitara, dr. Camelia
Bogdanici a fost aleasa si 
membra in Boardul World Vision

Romania, 

si a participat la Trienala World Vision International care a
avut loc in luna august la Bucuresti.

Tocmai pentru a crea premisele viitorului rol al
ONG-ului comunitar, biroul din Iasi a schimbat procedura
de accesare si executie a bugetului din fiecare comunitate,
implicând si mai mult comunitatea în procesul de scriere a
proiectelor, monitorizare, raportare si luare a deciziilor.  

Au fost propuse peste 94 proiecte de interes
comunitar de catre membrii grupurilor de suport. De
remarcat ca aceste propuneri au venit si de la toti membrii
comunitatii. WV a analizat fiecare proiect si a ales din
aceste proiecte pe cele mai relevante si prioritare pentru
comunitate. 

O atentie deosebita a fost acordata pregatirii si
implicarii reprezentantilor copiilor in grupurile de suport. In
acest proces au fost implicati un numar de 24 copii care au
participat la peste 10 intalniri cu staff-ul din Iasi. In cadrul
acestor sesiuni de pregatire au fost dezbatute subiecte
care sa pregateasca copiii pentru a putea sa-si exercite
dreptul la opinie in cadrul intalnirilor grupurilor de suport.
Scopul este ca acesti copii sa devina o voce a tuturor
copiilor din comunitate si agenti ai schimbarii pentru
comunitatile din care fac parte. 

Componenta de dezvoltare economica a avut un
impact deosebit pe parcursul ultimului an financiar. A
crescut numarul de participanti din program la cursurile cu
specific agricol organizate prin intermediul Programului
pentru Dezvoltare Agricola WVR, precum si numarul de
beneficiari sprijiniti prin intermediul Proiectelor de Crestere
a Animalelor (crestere cu 20%). Cererea de astfel de
proiecte a crescut vizibil nu doar in comunele partenere ale
programului de dezvoltare comunitara ci si in alte comune
din judetul Iasi, din afara razei de dezvoltare a programului
"Ajutati Copiii sa Spere", o dovada in plus a necesitatii
replicarii proiectelor de tip agricol la scara mai mare. 

Proiectul de solarii desfasurat de catre Programul
pentru Dezvoltare Agricola in Biroul Iasi a fost
castigatorul sectiunii "Dezvoltare Economica si
Sociala" din cadrul celei de-a doua editii a Galei

Societatii Civile.

Proiectul "Apa curata pentru satul Iacobeni" si-a
propus sa rezolve una din cele mai acute probleme ale
satului romanesc - accesul la apa potabila. Iacobeniul este
cel de-al doilea sat din comuna Vladeni (dupa Brosteni)
care beneficiaza de un astfel de proiect, prin care se
elimina urmarile consumului de apa infestata cu nitriti si
nitrati - bolile digestive, bolile respiratorii, intoxicatia cu
nitriti/ nitrati. Beneficiarii acestui proiect sunt cei 496
locuitori ai satului Iacobeni. O parte dintre beneficiarii
proiectului au participat ca mana de lucru la realizarea
aductiunii de apa, participarea comunitara si implicarea
autoritatilor locale fiind una dintre conditiile desfasurarii
acestui proiect.

IASI
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Proiectul "Bursa - o sansa pentru elevii din
mediul rural" a inregistrat rezultate mai bune comparativ
cu anul financiar ’03. Mai mult de 80% dintre cei 51 copii
bursieri au avut medii scolare generale peste 8.
Comparativ cu anul financiar ’03 numarul de copii cu astfel
de rezultate a crescut cu 25%. 

Aceasta crestere reflecta impactul calitativ al
activitatilor din proiect - activitati de socializare, meditatii
extrascolare realizate cu sprijinul voluntarilor, seminarii de
educatie, precum si implicarea activa a factorilor de
decizie - profesori, diriginti, directori de scoala, parinti si
membri ai Boardului de Proiect in derularea activitatilor
specifice de proiect.

Proiectul de burse pentru elevii inteligenti din
mediul rural a primit o Diploma de nominalizare la 
sectiunea "Dezvoltarea Comunitara" din cadrul Galei
Oameni pentru Oameni organizata de catre Camera de
Comert a SUA si Asociatia pentru Relatii de Comunicare.

Mini-proiectul "Hraniti sufletul si trupul copilului"
a fost desfasurat ca raspuns la cazurile de copii - sclavi
din comuna Gostinu, cazuri semnalate si intens mediatizate
de catre mass - media romaneasca. Activitatile din proiect
s-au adresat unui grup tinta de 20 copii din comuna
Ceplenita si familiilor acestora, copii expusi riscului de a fi
exploatati prin munca sau chiar aflati in familii unde se
produce acest abuz. 

Lipsa unei strategii coerente de lucru in astfel de
cazuri, care sa acopere atat latura de prevenire cat si cea
de interventie este una din cauzele principale care au 
condus la aparitia acestor cazuri. La aceasta se adauga 

nivelul de educatie scazut al parintilor, lipsa de preocupare
pentru educatia copiilor, probleme comportamentale ale
parintilor (consum de alcool, violenta domestica), lipsa de
informare cu privire la consecintele abuzului sau
exploatarii copilului prin munca, saracia si, nu in ultimul
rand, lipsa de implicare si preocupare a factorilor de
decizie din comunitate - Primarie, Scoala, Biserica in 
prevenirea si eliminarea acestui fenomen.

In acest sens, intr-o perioada de 3 luni de proiect
au fost realizate urmatoarele activitati de proiect:
- managementul de caz pentru 20 copii la risc de a fi
abuzati sau exploatati prin munca
- organizarea de activitati de socializare si seminarii de
educatie pentru copiii si familiile beneficiare din proiect
- program de asistenta psihologica si logopedica pentru
copiii din proiect
- seminarii de informare pentru liderii comunitari, cu privire
la problematica abuzului si exploatarii copilului prin munca
- formarea unui grup de lucru la nivelul comunitatii prin
care sa se creeze o strategie de interventie si supervizare
a cazurilor de abuz si exploatare prin munca.

Modelul de interventie comunitara creat urmeaza
sa fie replicat si la nivelul altor comunitati care se confrunta
cu aceasta problema. Pe de alta parte, Grupul de
Interventie si Dialog Comunitar pe Cazuri de Abuz si
Exploatare a Copilului prin Munca creat in parteneriat cu
reprezentanti ai Directiei de Asistenta Sociala Iasi si ai
altor ONG-uri locale doreste sa intensifice si sa replice
impactul activitatilor din mini - proiect si sa formeze 
asistentii sociali in aceasta directie. 

Proiectul de dezvoltare comunitara "Mai intai copiii" a fost initiat in luna mai 2003 si isi propune sa imputerniceasca
si sa sustina comunitatile partenere pentru ca acestea sa capete in timp abilitatile necesare in identificarea nevoilor
comunitatii, in prioritizarea lor, in identificarea resurselor locale si in final in  gasirea de raspunsuri la aceste nevoi.
Toate etapele se vor realiza prin proiecte si activitati care sa duca la imbunatatirea conditiilor de viata in comunitate si
in care membrii acesteia vor fi direct implicati.

Prin intalniri periodice atat planificate, cat si spontane, cu membrii comunitatii, in anul 2004 echipa proiectului
s-a implicat in construirea si consolidarea relatiilor cu reprezentantii celor trei comunitati in care se desfasoara acest
proiect: Fierbinti, Dridu si Jilavele. 

In prima etapa s-a stabilit legatura cu autoritatile locale ale fiecarei colectivitati pentru a le descrie organizatia
World Vision Romania, proiectul de dezvoltare comunitara si oportunitatile ce li se ofera prin inceperea unui parteneriat
intre comunitatea locala si World Vision Romania. Urmatoarea etapa a constat in prezentarea atat a organizatiei cat
si a proiectului, unui grup mai mare de membrii ai comunitatii, format din lideri formali si informali. In perioada care a
urmat s-a alcatuit grupul de initiativa la  nivelul fiecarei comunitati si s-a semnat contractul de parteneriat pe o perioada
de 5 ani.

IALOMITA
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? A fost initiata ludoteca din cadrul Bibliotecii comunale,
unde copii, sub atenta indrumare a doamnei bibliotecare,
pot sa utilizeze cele doua calculatoare si pot desfasura
diferite activitati culturale dar si de socializare, cu ajutorul
jocurilor ce le stau la dispozitie 
? Scolii genale cu clasele I-VIII din Moldoveni i-au fost 
donate un numar de 7 calculatoare, cu ajutorul carora au
fost initiate clasele si cursurile de informatica pentru copiii
din comunitate
? A fost renovat spatiul destinat Bibliotecii scolare din
Moldoveni si a fost imbunatatit fondul de carte.

Toate aceste proiecte sunt identificate, propuse,
evaluate, monitorizate si derulate in parteneriatul
Comunitate, Consiliul Local si World Vision Romania, in
cadrul intalnirilor periodice cu grup de initiativa.

In anul 2004, World Vision Romania, a lucrat in
trei comunitati: Firebinti, Dridu si Jilavele. In aceste trei
comunitati, sunt 1000 de copii beneficiari directi ai acestui
program. 

Initiative pentru 2005:
? Este planificata o crestere de peste 1000 de copii. 
? Implementarea proiectului in alte 4 comunitati din
Ialomita. 
? Continuarea proiectului in cele trei comunitati prin 
dezvoltarea de proiecte si activitati in ordinea prioritatilor

care vin in intampinarea nevoilor comunitatilor. 
? Implementarea proiectului
de Dezvoltare  agricola
in zona Ialomita.

Grupul de inititativa, format din membrii reprezentativi
si activi ai comunitatii, impreuna cu echipa Proiectului de
Dezvoltare reprezentand organizatia World Vision, au
identificat si au prioritizat problemele colectivitatilor reusind
sa gaseasca solutiile cat si resursele necesare pentru a
veni in intampinarea lor.

In acest fel s-au rezolvat o parte din problemele si
nevoile prioritare identificate in cadrul grupurilor de initiativa,
dupa cum urmeaza:

Jilavele:
? A fost inlocuit acoperisul la gradinita din comuna 
? A fost renovata gradinita atat in interior cat si in exterior
? Centrala termica veche de aproximativ 20 de ani ce
deserveste trei scoli cat si Caminul Cultural a fost inlocuita
cu o centrala noua, eficienta 
? S-a constituit Clubul de creatie populara in cadrul caruia
au fost confectionate costume populare pentru 20 de copii
din grupul "Colinda". Grupul de copii a participat la
Consiliul Trienal al organizatiei World Vision Romania,
unde a avut o prestatie remarcabila.
? A fost initiat Clubul de engleza la care participa copiii din
comunitate. Acest grup este indrumat de o profesoara, din
comunitate care si-a  oferit serviciile ca voluntar. Materiale
didactice utilizate au fost donate de World Vision.

Fierbinti
? A fost renovata in totalitate toaleta gradinitei de copii din
Fierbinti Targ, prin: alimentarea cu apa, asigurarea instalatiilor
de canalizare, inlocuirea instalatiilor si obiectelor sanitare
cat si igienizarea peretilor si a pardoselii cu faianta si gresie
? Scolii cu clasele I-VIII din Fierbinti Targ, i-au fost donate
15 calculatoare, cu ajutorul carora se desfasoara in conditii
optime clasele de informatica
? S-a igienizat si modernizat Statia de Slavare din Fierbinti,
ce deserveste mai multe comunitati din zona Ialomita,
inclusiv Jilavele si Dridu
? Au fost donate materiale didactice pentru orele de
engleza

Dridu
? A fost construita toaleta pentru Gradinita Dridu Moara,
prin transformarea magaziei de lemne in spatiul ce serveste
in present toaletelor. Astfel s-a facut alimentarea cu apa, 
s-a construit canalizarea, s-au facut instalatiile sanitare si
elecrtrice si au fost instalate obiectele sanitare. Pe
pereti s-a pus faianta, iar pe podea gresie. Au fost
inlocuite atat usile de la  intrarea in toaleta cat si
cea  de la intrarea in gradinita.
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Proiectul “Inimi iubitoare pentru copii” este, de asemenea, un
proiect de Dezvoltare Comunitara ce se adreseaza comunitatii
rurale in dorinta de a identifica si sustine initiative locale pentru a
promova schimbarea in bine a vietii membrilor, pentru a avea
bazele unei dezvoltari pe termen lung, pe care comunitatea sa o
poata continua cu forte proprii.

Proiectul a inceput in 1999 si a continuat sa isi desfasoare
activitatea pana in prezent in 7 comunitati din judetul Dolj: Breasta,
Predesti, Cernatesti, Brabova, Cotofenii din Dos, Brabova, Plesoi
avand ca beneficiari 1671 copii inclusi in proiect. Prin obiectivele
sale, proiectul se adreseaza in principal copiilor prin componentele
proiectului : sanatate, educatie, dezvoltare spirituala, initiative economice.

Prin furnizarea de apa curenta si amenajarea de toalete in
scoli, asigurarea de educatie spirituala pentru copii si parinti,
cresterea implicarii preotilor locali in activitatile sociale, sprijinirea
initiativelor locale in domeniul economic, insufletirea vietii culturale
si sociale in comunitati, formare in drepturile copilului se urmareste
ca scop: Pregatirea si capacitarea comunitatilor pentru a putea
raspunde nevoilor spirituale, educationale,economice si medicale
ale copiilor si membrilor sai.

Obiectivele proiectului in 2004: 
? Imbunatatirea accesului la o educatie de calitate in scolile din
mediul rural 
? Imbunatatirea starii de sanatate a copiilor si adultilor 
? Promovarea in cadrul comunitatii si a echipei a vietii crestine si a Iubirii fata de Dumnezeu 
? Cresterea oportunitatilor economice 
? Imbunatatirea managementului proiectelor 

Initiative pentru 2005:
? Infiintarea de noi cluburi ale copiilor in satele unde acestea nu exista
? Construirea a doua noi locuri de joaca si mini terenuri de sport
? Infiintarea a doua puncte sanitare care sa deserveasca sate aflate la mare distanta de singurul dispensar aflat in
centrul comunei
? Infiintarea, in toate scolile cu clasele 1- 8 a unor grupuri de prim ajutor
? Organizarea, in parteneriat cu Mitropolia Oltenia si Inspectoratul Scolar Judetean a celei de-a doua editii a 
concursului scolar "Bun Crestin"
? Continuarea proiectului agricol cu crestere de gaini pentru oua si pui de carne
? Infiintarea unui nou birou CAPA in comuna Cotofenii din Dos 

CRAIOVA
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Scopul proiectului de Dezvoltare Comunitara ce
isi desfasoara activitatea in Vilcea este de a imputernici
comunitatile pentru a implini imbunatatirea calitatii vietii
copiilor si a familiilor, prin dezvoltarea comunitatii.
Principalii beneficiari ai proiectului sunt cei 1675 de copii
inclusi in proiect.

Creditul rural si dezvoltarea agriculturii au fost
considerate ca fiind " motorul "  pentru micile activitati
generatoare de venit. Barbati si femei sunt capabili acum
sa inceapa propria lor afacere. Prin aceste activitati, 
populatia are posibilitatea sa rezolve o parte din problemele
ei zilnice : repararea locuintelor, achizitionarea de unelte
agricole si seminte sau investitia in educatia copiilor,
imbunatatirea conditiilor de viata.

Parteneriatul WV-Comunitate s-a intarit prin
dezvoltarea de mici proiecte comunitare, pregatite si
finantate de cei doi parteneri. Rezultatele acestor
proiecte au dus la schimbarea atitudinii barbatilor si
femeilor in ceea ce priveste capacitatea lor de a aborda
si rezolva problemele comunitatii si de a-si forma o viziune
despre viitorul comunitatii lor.

Dintre realizarile proiectului in 2004 amintim:

? 1400 carti pentru copiii de la 6 scoli din mediul rural,
rechizite scolare si jucarii pentru 450 copii din 20 gradinite;
? 3 reviste scolare au fost redactate de copii in cadrul
Cluburilor Copiilor;
? Au fost deschise cinci noi Cluburi ale Copiilor. World
Vision a contribuit la dotare cu mobilier, 45 calculatoare,
4 mese de tenis, un aparat video si un televizor;
? Instalatie de apa curenta pentru 350 copii in 6 scoli;
? S-au construit grupuri sanitare noi si s-au reparat altele
pentru 460 copii;
? Campania de constientizare pentru prevenirea 
consumului de droguri, alcool si tutun s-a desfasurat in 6 scoli. In parteneriat cu Centrul Judetean AntiDrog au fost
organizate sesiuni informative, la care au participat 180 copii cu varsta intre 12-16 ani;
? In colaborare cu Directia de Protectie a Copilului a fost initiat un proiect pentru cresterea capacitatii comunitatii
rurale de a aborda problematica Drepturilor si Protectiei Copilului. Participanti : 10 reprezentanti din comunitati si 6
copii;
? 450 elevi beneficiaza de doua Cabinete de Religie deschise la doua scoli principale si 3200 copii au primit carti
cretine : Biblii, Carti de Rugaciune, Povestiri Crestine.

VILCEA

Obiectivele proiectului in 2004: 

Strategia proiectului pentru 2004 a fost creata
astfel incat sa creasca implicarea comunitatii la toate
nivelurile (baieti si fete, barbati si femei, lideri crestini,
administratie locala). Urmatoarele directii strategice au
fost luate in considerare in anul 2004, in Valcea: 

? Intarirea Parteneriatului cu fiecare comunitate;

? Cresterea implicarii rolului si implicarii parintilor in
activitatile Proiectului;

? Sprijin pentru profesori si  medici de familie in a sustine
educatia pentru sanatate a copiilor la scoala 

? Programe de formare pentru organizatiile comunitare
locale(grupuri informale, Comitetele de Parinti,
Primarii);

? Sprijin pentru preoti din comunitati si profesori pentru
a sustine ore de educatie crestina in scoli;

? Implementarea conceptului de Dezvoltare care
Transforma si a masurarii indicatorilor de calitate a
vietii in comunitatile rurale, ca un instrument important
in intarirea parteneriatului cu comunitatile.

Initiative pentru 2005:

? Sprijinirea initiativelor economice locale cu scopul de
a incuraja activitatile generatoare de venit (apicultura,
cresterea animalelor, alte initiative agricole si mici afaceri
locale);

? Dezvoltarea unui proiect educational pentru copii de
6-10 ani din scoala primara, in vederea imbunatatirii
performantei scolare; 

? Implementarea conceptului de Dezvoltare care
Transforma si evaluarea utilizarii indicatorilor de masurare
a calitatii vietii;

? Formare pentru membrii Grupurilor de Initiativa si alte
grupuri informale pentru a initia Organizatii
Comunitare;

? Incurajarea copiilor sa se organizeze in Grupuri de
Initiativa ale Copiilor si sprijinirea lor sa desfasoare
activitati comunitare.  
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Obiectivele urmarite in 2004:
? Imbunatatirea calitatii educatiei in comunitatile tinta prin implicarea in renovarea si echiparea salilor de clasa, a 
bibliotecilor si laboratoarelor scolare, amenajarea de terenuri de sport, donatii de rechizite scolare, program de hrana
in vederea prevenirii abandonului scolar; 
? Imbunatatirea nivelului de sanatate si a serviciilor medicale pentru membrii comunitatii prin deschiderea de dispensare
(in comunitatile unde nu exista), sprijinirea medicilor in asigurarea asistentei medicale, programe de educatie pentru
sanatate, donatii de echipament medical si medicamente; 
? Dezvoltare spirituala prin sustinerea liderilor bisericilor pentru a promova valorile crestine si a extinde implicarea bisericii
in comunitate si prin sustinerea initiativei de dezvoltare a programelor de invatatura crestina pentru copii si adolescenti; 
? Dezvoltare economica prin incurajarea initiativei individuale in a dezvolta mici afaceri locale, prin organizarea de cursuri
de instruire si stimularea initiativelor de dezvoltare agricola; 

Evenimente deosebite:
? Pentru imbunatatirea calitatii vietii in comunitatea Corbu si intarirea relatiilor de parteneriat pentru bunastarea copiilor,
a tinerilor si adultilor, s-a deschis Centrul Comunitar. Din luna septembrie, un numar de 30 de copii au inceput sa
frecventeze gradinita intr-un mediu sigur si sanatos, iar alti 100 de copii desfasoara activitati extrascolare in noul
Centru Comunitar de la Corbu;
? Comunitatea Cumpana beneficiaza de un Centru Medical de Permanenta, deschis ca urmare a parteneriatului dintre
comunitate si World Vision, care a donat mobilier si materiale sanitare 

Initiative pentru 2005:
? In comunitatea Cobadin, 1.200 copiii vor avea posibilitatea sa invete in conditii igienico-sanitare normale prin 
construirea unor toalete moderne de catre World Vision in parteneriat cu comunitatea.
? 70 de copii din cele trei sate aferente comunitatii Cobadin (Conacu, Negresti si Viisoara) vor putea continua scoala
(clasele gimnaziale si liceale) prin achizitionarea unui microbuz scolar de catre comunitate in colaborare cu World
Vision.
? In comunitatea Corbu, la Centrul
Comunitar, copii, tineri si parinti isi
vor putea desfasura activitatile pe
toata durata anului, datorita
achizitionarii si instalarii unei 
centrale termice ce va  asigura
confortul termic pe timpul iernii.
? Copiii din  Corbu vor putea sa-si
petreaca timpul liber intr-un parc
de joaca amenajat de catre World
Vision impreuna cu 
comunitatea.
? Cantina sociala din Cobadin va fi
amenajata si utilata corespunzator,
iar cei 65 de copii din familii
sarace vor putea sa ia masa in
conditii igienico-sanitare 
corespunzatoare.

CONSTANTA
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Proiectul "Impreuna pentru Copiii Nostri" este
un proiect de dezvoltare comunitara. Proiectul a debutat
în iunie 2000 cu un numar de 1000 de familii in 7 comune
din judetul Cluj. La sfarsitul anului 2004 erau cuprinse in
proiect 13 comune (75 sate) si 2500 de familii beneficiare.
Alte 6 comune se afla pe lista de asteptare a proiectului.

Proiectul isi propune dezvoltarea comunitatilor
rurale si a spiritului comunitar prin imbunatatirea conditiilor
de viata ale copiilor care vor beneficia de un mediu familial
sanatos.

Obiectivele proiectului in 2004: 
? Educatie: imbunatatirea frecventei scolare si reducerea
abandonului scolar 
? Sanatate: imbunatatirea calitatii serviciilor medicale si
reducerea malnutritiei 
? Hrana spirituala: sprijinirea liderilor crestini si extinderea
rolului bisericii in viata comunitatii 
? Dezvoltare economica: incurajarea dezvoltarii micilor
afaceri familiale 
? Intarirea spiritului comunitatilor locale si facilitarea initiativei
locale in scopul dezvoltarii comunitare 

Dintre realizarile proiectului in 2004 amintim:
? 1992 de familii aflate in situatie de criza au fost ajutate
cu materiale de constructie si lemne pentru incalzire
(157), cu haine, incaltaminte si alimente de baza  (1733)
si  conectarea la reteaua de electricitate;
? 6163 de copii scolari si prescolari au beneficiat de
rechizite scolare si carti (carti de povesti, manuale, harti,
dictionare, caiete speciale, carti pentru premii din GIK, 
tricouri pentru ecipele de fotbal din GIK, jucarii din GIK,
jocuri care solicita inteligenta din GIK;
? 215 persoane au participat la o pregatire pe tema
cresterii puilor si 100 dintre ei au primit pui pentru afaceri
mici. Actiunea s-a derulat in parteneriat cu Programul
Agricol;
? 215 de familii implicate in afaceri mici, cu caracter agricol,
au primit asistenta tehnica pentru cresterea porcilor, puilor
si cultivarea legumelor; 

CLUJ

? 156 de profesori au participat la opt sesiuni de pregatire
pe tema HIV/SIDA in Baisoara, Baciu, Aghiresu, Iara,
Caseiu, Fizes, Bontida, Gilau;
? 16 dispensare si puncte medicale au fost aprovizionate
cu instrumentar si resurse din achizitii si GIK ( foarfeci
speciale, tensiometre, manusi, aparatura de testare a
singelui, aparatura optico-medicala) in Mociu, Camarasu,
Iara, Aghiresu, Baisoara, Cojocna, Apahida, Baciu, Iclod,
Sannicoara, Gilau - beneficiari: 40.200 de copii si adulti;
? 4 dispensare au fost sustinute cu materiale de con-
structii pentru reparatii in Mera, Dezmir, Cojocna, Iclod -
beneficiari: 6350 de persoane;
? 285 de familii au fost ajutate sa se racordeze la apa
curenta in Baisoara, Cojocna, Caseiu, Valea Naoiului -
1425 de beneficiari;
? un nou punct medical a fost deschis in Ticu - 100 de
persoane au beneficiat de examene medicale in prima
saptamina de functionare;
? 5 scoli si 2 dispensare au primit conducte pentru a se
conecta la sistemul de apa potabila in Agris, Baisoara,
Urisor, Caseiu - 5800 de beneficiari;
? 5200 de copii au beneficiat de examenul medical anual
in toate cele 13 comune din proiect;
? 3687 de copii au primit cadouri din partea World Vision,
in parteneriat cu autoritatile locale, cu ocazia Craciunului;
? 2020 de familii au primit pachete igienice, mincare si
haine pentru a se pregati cum se cuvine pentru
Sarbatoarea Craciunului;
? 2500 de familii au fost sustinute cu haine din GIK pentru
a sarbatori Pastele - beneficiari: 12500 de persoane;
? 20 de familii au primit porci in cadrul proiectului agricol
pentru afaceri cu capital mic, actiune derulata in parteneriat
cu Proiectul Agricol;
? 260 de persoane au primit pachete de pui si curci, pentru
afaceri cu capital mic, in parteneriat cu Proiectul Agricol;
? 24 de familii au primit vaci de rasa in Mociu, Iara si
Fizes;
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CAPA FINANCE ofera credite in Romania incepand cu 1996. Creata initial ca un
program al World Vision International, capitalul pentru imprumuturi provenind de la Fondul
Romano-American de Investitii, CAPA a devenit o organizatie independenta in 1999. Acest
proces de tranzitie, care a presupus multe eforturi si know-how, a fost finantat de catre
Agentia Canadiana pentru Dezvoltare Internationala (CIDA), grant-ul fiind obtinut cu ajutorul
unei alte organizatii canadiene: Menonite Economic Development Associates (MEDA). In
ciuda faptului ca mediul economic si mediul juridic din Romania nu erau cele mai favorabile,
CAPA a reusit sa creeze si sa isi redefineasca metodologiile si produsele care au deservit

cu succes nevoile pietei.

Orientarea spre problemele sociale, performantele operationale ridicate, au facut din CAPA o institutie de
microfinantare reprezentativa in Romania. Singurul aspect care statea in calea cresterii si expansiunii institutiei, era
statutul sau legal (de fundatie), si lipsa capitalurilor pentru imprumuturi. Cu mari eforturi, primul pas a fost facut, iar
CAPA a devenit o societate pe actiuni.

Evolutia portofoliului de la 1.400.000 USD in 2001, la aproape 10.000.000 USD la sfarsitul lunii septembrie,
2004, au impins CAPA catre un alt nivel operational. Statutul legal de fundatie nu mai putea asigura noile nevoi de
capital, si anume capaciatatea de a mari portofoliul cu cel putin 10 milioane USD in anul 2004.

CAPA a initiat procesul de transformare intr-o entitate comerciala cu cativa ani in urma. In 2004, a reusit
inregistrarea CAPA FINANCE S.A., o societate pe actiuni, care are ca si actionar principal Fundatia CAPA, ceilalti
actionari fiind World Vision si MEDA. Structura a fost conceputa pentru a permite noi investitii si pentru a atrage noi
investitori. Din discutiile preliminare s-a vazut interesul clar al investitorilor de a deveni actionari in CAPA, de a contribui
la cresterea acesteia. 2004 este primul dintre cei 3 ani de dinaintea integrarii europene, ani care vor fi decisivi pentru
pozitionarea CAPA pe piata.
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45% din populatia Romaniei traieste in mediul rural. Marea majoritate traieste la un nivel 
subzistential, confruntandu-se cu multe dificultati care perpetueaza ciclul saraciei. 

World Vision si-a propus sa intervina in regiunile Romaniei cele mai vulnerabile din punct de vedere economic
si sa creeze modele de programe agricole profitabile, care sa poata fi replicate de populatia activa din mediul rural.

Strategia modelului se bazeaza pe cercetare de marketing ca punct de plecare pentru interventia in domeniul
agricol si capacitatea de a genera profituri substantiale pentru micii fermieri. Proiectul a inceput in martie 2000.

Obiectivele proiectului in 2004:
? Sa imbunatateasca standardul de viata al populatiei rurale, promovand dezvoltarea micilor ferme in componente
agricole profitabile prin combinarea a 3 servicii: marketing, asistenta tehnica si credit. 
? Sa asiste producatorii in procesul de productie bazat pe cercetarea pietii pentru: 
? Introducerea produselor agricole si alimentare noi; 
? Sa ofere fermierilor o orientare profesionala asupra productiei/vanzarii: ajutandu-i sa se adune in asociatii; creand
programe speciale pentru recolte variate si facilitand accesul la informatie; 
? Sa ajute producatorii sa organizeze canale de vanzare pentru produsele lor. 
? Sa lucreze cu producatorii ajutandu-i sa-si schimbe mentalitatea cu privire la prezentarea produselor (ambalare,
etichetare). 
? Sa exploreze toate posibilitatile de cooperare cu alti organizatori si companii pentru noi oportunitati de a largi cadrul
prezent al proiectului. 

Servicii: 

Instruire: Cursurile de calificare sunt organizate impreuna cu
centrele Judetene de Consultanata Agricola. Aceste cursuri sunt
gratuite si includ notiuni de tehnologie, de organizarea fermei si
marketingul produselor agricole. 
Asistenta tehnica: Specialistii World Vision acorda asistenta
tehnica gratuita tuturor productorilor pe intreaga perioada de
derulare a proiectului.

Sprijin material: Programul pentru Dezvoltare
Agricola pune la dispozitia fermierilor parte din resursele
necesare aplicarii in practica a unor "modele de
afaceri". Sprijinul se concretizeaza in "pachete
tehnologice" si fiecare familie beneficiara 
ramburseaza un procent din valoarea pachetului
pentru finantarea unor alti producatori.

In zonele in care World Vision a fost prezenta prin programe de dezvoltare agricola, si anume in Iasi, Valcea,
Craiova, Constanta si Cluj, Programul de Dezvoltare Agricola a dezvoltat, in 2004, cu success urmatoarele modele de
afacere in agricultura: Cresterea puilor pentru carne, Cresterea gainilor pentru  oua de consum, Cresterea curcilor,
Cresterea si exploatarea scroafelor pentru reproductie si a porcilor pentru carne, cultivarea legumelor in solarii,
Cresterea vacilor de lapte din rasa 'Baltata româneasca'.

P r o g r a m u l  p e n t r u  
Dezvoltare Agricola

C A P A

Credit

Asistenta

Pregatire pentru 

Afaceri
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si 
Parteneriatul cu Biserica

Prin Parteneriatul cu Biserica si Marturia Crestina, World Vision Romania a urmarit indeosebi promovarea,
incurajarea, sprijinirea si cresterea capacitatii bisericilor locale de a contribui la formarea spirituala a copiilor, familiilor si
comunitatilor.

In 2004, World Vision Romania a oferit asistenta, consultanta si sprijin material unui numar de 23 de proiecte
initiate de diferite Biserici si Organizatii Crestine. Un numar de 20 de Biserici (Ortodoxe si Evanghelice) au primit 
sprijin in pregatirea, mentinerea si dezvoltarea unor Programe Educationale Crestine. Prin acestea aproape 2,000 de
copii si adolescenti au primit educatie spirituala, educatie despre drepturile omului si sanatate.

Obiectivele avute in 2004:

? Rearticularea strategiei existente de Impact Crestin la
nivel national, pe baza constatarilor evaluarii facute in
anul 2004, printr-un proces participatoriu (pornind de la
nivelul birourilor zonale, pana la nivelul national), cu
suportul si  implicarea unor birouri de support, a biroului
regional.

? Orientarea si concetrarea activitatii Impactului Crestin
in domeniile in care imbunatatirea este necesara dupa
cum urmeaza: 

- Formarea spirituala a angajatilor WVR:
prezenta acestora in programele WVR, Programe de
Facilitare a Formarii Spirituale, Training pentru Marturia
Crestina si angajarea in Marturia Crestina.

- Analizarea contextului pentru Marturia
Crestina: Demografia Religioasa, Nevoile Spirituale ale
Comunitatilor din Program, Dezvoltarea Strategiei de
Marturie Crestina.

- Colaborarea Crestina cu alte Biserici si Asociatii
Crestine: Participarea Bisericilor / Asociatiilor Crestine in
Planificarea Proiectului, Implementare si Monitorizare,
Relationare intre Programul de Dezvoltare Comunitara si
Biserici / Organizatii Crestine, Rolul Proiectului in
Promovarea Dialogului si Co-operarii intre Biserici.

Initiative pentru 2005:
? Promovarea unei transformari holistice a angajatilor
WVR prin adancirea intelegerii biblice, din moment ce
credinta angajatilor WVR duce catre o marturie crestina
si colaborare cu bisericile activa.

? Promovarea initiativelor si sprijinirea modelelor noi de
parteneriat cu bisericile in programele WVR de 
dezvoltare comunitara, relief si advocacy pentru a intari
dedicarea spirituala a WVR.

? Cresterea in marturia autentica, prin viata, fapte,
cuvinte si semne, care sa aiba ca rezultat un parteneriat
solid cu bisericile si o misiune holistica asumata de catre
topti angajatii si partenerii World Vision Romania.

Lucrand impreuna cu Bisericile Locale si Lideri Crestini, in ultimii 13 ani de activitate in Romania, World
Vision a incurajat comunitatile crestine sa se implice in a raspunde nevoilor spirituale, educationale si sociale ale 
propriilor membri prin derularea unor proiecte care sa se axeze pe:

? Copii si familii in nevoie,
? Prevenirea abandonului copiilor si a abandonului scolar,
? Asistenta pentru copii strazii,
? Dezvoltarea unor Cluburi Crestine pentru copii si adolescenti,
?Dezvoltarea unor programe de alfabetizare pentru copiii care nu au fost niciodata la scoala sau au abandonat
scoala.

Marturia
Crestina 
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Implicarea voluntarilor

In 2004, in cadrul activitatilor desfasurate
de World Vision Romania in centrele de 
plasament din Craiova si Valcea, si in tabara de
vara organizata pentru copiii inclusi in proiectul
de Dezvoltare Comunitara, au participat 32 de
voluntari din Canada (4 grupuri).

In centrele de plasament din Craiova
si Valcea, au fost organizate, pentru copiii cu
dizabilitati, activitati diverse cu materiale 
speciale: puzzle, materiale ocupationale. De
asemenea, voluntarii au desfasurat activitati
zilnice cu copiii din centrele de plasament. 

Tot in acest an, in luna august, a fost
organizata o tabara de doua saptamani pentru
33 de copii din judetele Dolj si Valcea. Copiii
participanti sunt absolventi de gimnaziu cu
rezultate bune la examenul de capacitate.  

In fiecare zi au fost organizate 
activitati educative cu copiii: jocuri, concursuri,
excursii pe munte, inot, montarea de piese de teatru bazate pe povestiri Biblice, studiu Biblic. 

Pentru copii a fost o experienta minunata, deoarece multi dintre ei au iesit pentru prima data din satul
natal, parintii neputand sa isi permita astfel de calatorii.  

Oana, o eleva de 16 ani marturiseste: "Este de necrezut cat m-a schimbat tabara aceasta. Sunt sigura ca
acelasi lucru li s-a intamplat si colegilor mei. Am invatat atat de multe lucruri, iar acum sunt nerabdatoare sa le 
impartasesc si prietenilor si familiei.

Am invatat in primul rand ca Dumnezeu ne vegheaza tot timpul si ne-a binecuvantat cu prieteni minunati care
ne-au invatat lucruri interesante. Simtim ca nu suntem singuri si stim ce inseamna sa ii iubesti pe cei din jurul tau". 

Destination Life Change, proiectul voluntarilor din Canada



19
Raport Anual

2 0 0 4
World Vision Romania

Consiliul Trienal
World Vision
2 0 0 4
Romania

Consiliul World Vision International, organul de conducere
al Parteneriatului World Vision, s-a reunit in August, 2004

pentru a noua oara in Bucuresti. Tema Consiliului din acest an a fost "Viata in toata plinatatea ei".

De la prima reuniune in 1978, Consiliul Trienal a crescut atat in dimensiune, cat si in complexitate. Acest an 
aducand laolalta peste 360 de participanti, incluzand 52 reprezentativi ai bordului national, cei 24 de membri ai 
bordului international, 88 directori nationali, presedintele international, vice-presedintii si directorii sub-regionali, invitati
si angajati ai World Vision (WV).

Scopul Consiliului in 2004 a fost de a adopta si aproba documentele cheie ale Parteneriatului WV, Declaratia
de Viziune si Declaratia de Misiune, si de a face recomandari pentru dezvoltarea in continuare a Parteneriatului. Asa
cum a declarat si Moderatoarea Consiliului Dna Anne Williams, scopul acestui Consiliu a fost "mai intai de toate, o
provocare pentru noi toti de a reinnoi angajamentul in a fi mainile lui Dumnezeu prin care El sa aduca viata in toata
plinatatea ei copiilor din intreaga lume".

Programul Consiliului a fost conceput in asa fel incat sa adanceasca cunoasterea si intelegerea activitatii WV
si sa faca posibila interactiunea cu partenerii proiectelor si beneficiarii acestora.
In aceste sens, pe 24 August, au fost organizate vizite in proiectele WV Romania (WVR), in patru din cele sase birouri
zonale ale WVR, si anume: Ialomita, Constanta, Craiova si Vilcea. 

In Ialomita, unul din grupuri a vizitat proiectul de dezvoltare comunitara "Mai intai copii", proiect adresat 
comunitatilor Fierbinti, Dridu si Jilavele. Donatia a 15 computere, facuta de WV Australia, ofera oportunitatea celor 270
de copii de a-si largi orizonturile in moduri in care, fara accesul la tehnologie, ar fi fost imposibil.

"Folosind computerul voi avea mai multe sanse de a deveni
doctor. Si folosesc computerul din acest centru de aproape trei ani" a
afirmat Florin Gheorghe, 12 ani.

Un alt grup a vizitat proiectul Clubul Copiilor din Constanta,
proiect destinat copiilor infectati HIV / SIDA. Paolo Ferraris, Directorul
National al WV Uzbekistan, a afirmat ca aceasta vizita a fost o ocazie
deosebita pentru el de a interactiona cu copiii, punandu-le intrebari si
primind intrebari din partea lor. 

"Dintr-o data, unul din copii m-a intrebat: Vreo veste despre
noi medicamente?" si-a amintit Paolo. "As fi vrut sa ma pot ascunde
sub masa, in acel moment. Acesti copii arata atat de fragili, dar sunt
in acelasi timp atat de puternici".

Manuel Hernandez, membru al Bordului International, a vizitat
impreuna cu unul din grupuri programul de 
prevenire a abandonului copilului in maternitate, din Vilcea, in care se afla mame tinere de chiar 15 ani care primesc
indrumare si sunt educate cum sa fie mame bune pentru bebelusii lor.
Manuel a fost total impresionat intalnind o mama tanara de 15 ani care aproape isi abandonase copilul din cauza ca
sotul ei nu avea un serviciu, deci nu puteau oferi cele necesare copilului lor. Centrul Maternal WVR a oferit sprijin 
acestei tinere mame si copilului ei atunci cand au avut cea mai mare nevoie de acest ajutor. Acum sotul ei are o 
slujba si isi poate intretine familia.

"Am fost foarte fericit sa pot vedea impactul direct in vietile acestor tineri beneficiari. Dar si in vietile 
angajatilor WVR, de asemenea. Si am remarcat trei lucruri cheie: devotamentul si implicarea angajatilor WVR,
acceptarea / recunoasterea celor tineri si recunostinta lor fata de Dumnezeu!" a spus el.

O alta vizita a avut loc in Craiova. Printre proiectele vizitate se numara si proiectul de "Interventie timpurie la
copii cu nevoie speciale".

"Emotiile pe care cu totii le-am trait inainte de inceperea propriu-zisa a evenimentului au disparut complet in
momentul in care am intrat in contact direct cu oamenii atat de deschisi, dornici sa le impartasim realizarile muncii
noastre si sa ne ofere sprijinul lor in imbunatatirea activitatilor pe care le desfasuram ", Geta Ungureanu, 
coordonatorul  proiectului de interventie timpurie la copii cu nevoie speciale.

Viata în toata pl inatatea ei
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Categorii de Finantare Valoare US $
Fonduri Guvernamentale 319,884

Fonduri Private 4,330,696
Dobanzi 1,970
TOTAL 4,652,550

Donatii materiale primite in anul financiar 2004 Valoare US $ Procente

Materiale pentru amenajari interioare $340,401 1,66%

Materiale educationale $301,611 1,47%

Produse pentru gospoddarie $1,283,382 6,25%

Haine $1,026,473 5,00%

Incaltaminte $278,997 1,36%

Produse pentru igiena personala $44,233 0,22%

Medicamente, echipamente si materiale medicale $16,980,660 82,73%

Alimente $154,011 0,75%

Computere $263,181 1,28%

TOTAL $20,672,948
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Structura Donatiilor Materiale primite de WVR in 2004

Surse de Finantare si Donatii Valoare Bunuri Cash TOTAL
WV AUSTRALIA 1,139,449 155,520 1,294,969

WV AUSTRIA 338,310 30,000 368,310

WV CANADA 1,496,458 817,240 2,313,698

WV MAREA BRITANIE 5,775 5,775 

WV IRLANDA 837 837 

WV ELVETIA 340,838 340,838 

WV TAIWAN 320,766 320,766 

WV US 17,698,731 2,636,726 20,335,457

ROMANIA 302,565 302,565 

ALTE SURSE 42,283 42,283 

TOTAL 20,672,948 4,652,550 25,325,498
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Declaratie de misiune
World Vision este un parteneriat international de crestini care si-au asumat misiunea de a-L urma pe Domnul
si Mantuitorul  nostru Isus Hristos, lucrand cu cei saraci  si oprimati, promovand transformarea umana, 
dreptatea, si marturisind Vestea cea buna despre imparatia lui Dumnezeu.

Obiectivele misiunii noastre:

Dezvoltare care transforma
orientata spre comunitate, sustinuta,
axata pe nevoile copiilor;

Ajutor umanitar de urgenta
care sprijina oamenii loviti de razboi sau
de dezastre;

Promovarea dreptatii
prin schimbarea structurilor inechitabile care ii
afecteaza pe saracii in mijlocul carora lucram;

Parteneriat cu Bisericile
pentru a contribui la transformarea spirituala si sociala;

Constientizarea Societatii
ce conduce la intelegerea informala a situatiei,
la darnicie, implicare si rugaciune;

Marturisirea lui Isus Hristos
prin modul de viata, prin fapte, prin cuvinte si dovezi care sa
incurajeze oamenii sa raspunda chemarii Sfintei
Evanghelii.

Valori Fundamentale
Suntem crestini
Suntem devotati celor saraci
Pretuim oamenii
Suntem buni administratori
Suntem parteneri
Suntem receptivi

W O R L D  V I S I O N

Autoritatea Nationala pentru Protectia Copilului
Agentia pentru Ocupare si Formare Profesionala
Directiile de Asistenta Sociala si Protectia Copilului
Ministerul Educatiei si Cercetarii
Ministerul Sanatatii si Familiei
Autoritatea Nationala pentru Protectia Persoanelor
cu Handicap
Biserici locale
Autoritati locale
UNICEF
USAID
World Learning
Centre de Plasament
Comunitati rurale
Mass - Media
ONG-uri
Ambasade

la nivel national:

Agentia Canadiana pentru Dezvoltare Internationala DCIDA
Agentia Suedeza pentru Dezvoltare Internationala SIDA
Asociatia Menonita pentru Dezvoltare Economica MEDA
Agentia Statelor Unite pentru Dezvoltare Internationala USAID
Fondul Romano American de Investitii RAEF
World Vision Austria
World Vision Australia
World Vision Canada
World Vision Elvetia
World Vision Germania
World Vision International
World Vision Irlanda
World Vision Marea Britanie
World Vision Statele Unite ale Americii
World Vision Taiwan
“Blythswood Care” Scotia

la nivel international:

P A R T E N E R I

M U L T U M I R I  S P E C I A L E
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