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„Viziunea noastrã pentru fiecare copil,

viaþa în toatã plinãtatea ei,

Ruga noastrã pentru fiecare suflet,

voinþa de a o împlini.”



I. Scrisoare din partea Directorului Naþional  

România va intra în anul 2007 în Uniunea Europeanã. Oficial, România trece astfel de la 
statutul de „þarã în curs de dezvoltare” la cel de „þarã dezvoltatã” în 2007. Ca 
organizaþie neguvernamentalã, World Vision România ºtie cã o treime din populaþia 
României încã mai trãieºte sub pragul sãrãciei, aºa cum este el definit de cãtre Banca 
Mondialã. Aceasta înseamnã cã o treime dintre români au la dispoziþie mai puþin de 1 
Euro/ zi pentru a avea grijã de familiile lor. 

Aceastã realitate este de neacceptat pentru noi. Prin urmare, vom continua sã fim 
parteneri cu grupurile de iniþiativã din cele peste 200 de comunitãþi rurale în care 
lucrãm în prezent. Prin intermediul iniþiativelor variate desfãºurate în cadrul 
programelor noastre de dezvoltare dorim sã oferim „plinãtatea vieþii” celor peste     
10. 000 de copii pentru care lucrãm ºi familiilor acestora. 

În primãvara ºi vara anului 2006 mai multe zone în care desfãºurãm programe de 
dezvoltare comunitarã au avut din nou de suferit de pe urma inundaþiilor. Prin asistenþa 
ºi sprijinul oferite de cãtre donatori precum misiunea Agenþiei Internaþionale pentru 
Dezvoltare a SUA (USAID) la Bucureºti, voluntari ºi alte organizaþii neguvernamentale, 
World Vision a fost capabilã sã acorde ajutor umanitar de urgenþã în primele ore dupã 
ce satele au fost lovite de apele revãrsate ale Dunãrii. 

Pe lângã rãspunsul imediat la situaþiile de dezastre naturale, intervenþiile World Vision 
România au acoperit ºi domenii ca dezvoltarea agricolã, educaþia, îngrijirea medicalã ºi 
oportunitãþile de creºtere economicã. Unul dintre momentele importante ale anului 
2006 a fost deschiderea a douã centre de consultanþã ºi instruire pentru fermierii din 
Criþ (judeþul Braºov) ºi Scânteia (judeþul Iaºi), ambele finanþate de cãtre Fundaþia 
Bolthouse ºi cu fonduri obþinute prin Programul SAPARD. 

Editarea ºi tipãrirea primei serii de ghiduri de catehezã din istoria Bisericii Ortodoxe 
Române, cu binecuvântarea Prea Fericitului Pãrinte Teoctist ºi a Sfântului Sinod al 
Bisericii Ortodoxe Române este un alt eveniment major al anului 2006. Acest 
curriculum a fost conceput în strânsã colaborare cu Biserica Ortodoxã Românã ºi 
Organizaþia Gospel Light International. Primele sesiuni de pregãtire cu preoþi ºi laici au 
fost deja organizate iar primele ghiduri distribuite în mai multe parohii din þarã. Copiii 
preþuiesc deja aceste instrumente care îi ajutã sã dobândeascã mai multe cunoºtinþe 
despre biblie ºi sã aprofundeze credinþa în Iisus Hristos.

World Vision este angajatã sã slujeascã pe cei mai în nevoie. Astfel, anul acesta am 
organizat întâlniri cu liderii populaþiei de etnie Roma ºi am discutat despre posibilitatea 
dezvoltãrii unei iniþiative anti-trafic care sã protejeze femeile ºi copiii. Credem cu tãrie 
cã este foarte important sã colaborãm cu alte ONG-uri ºi cu autoritãþile locale. În anul 
2006, World Vision a fost unul dintre membrii fondatori ai nou  înfiinþatei platforme a 
ONG-urilor de dezvoltare din România - FOND.  

Le suntem recunoscãtori donatorilor din þarã ºi dinafara graniþelor þãrii care prin 
sprijinul acordat au fãcut din noi un partener de încredere. Campania 2% desfãºuratã la 
nivel naþional, precum ºi alte iniþiative de strângere de fonduri sprijinite de cãtre 
companiile româneºti ºi multinaþionale reprezintã un exemplu ºi totodatã o încurajare 
pentru noi toþi. 

Vã mulþumesc pentru cã aþi fost alãturi de noi în tot ceea ce am întreprins, pentru 
rugãciunile voastre, pentru a putea sã oferim împreunã „plinãtatea vieþii” tuturor 
copiilor din România.

Cu aleasã consideraþie, 

Scrisoare din partea unui copil

Vestea cã am fost admisã în proiectul „Bursele Vodafone pentru liceu" 
a venit ca un miracol care mi-a arãtat o altã culoare a lumii ºi mi-a 
ºoptit „Ai ºi tu un viitor!".

Copil de la þarã, nu ºtiam prea bine ce înseamnã sã faci parte dintr-o 
societate cu standarde înalte. Pentru mine totul se rezuma la meseria 
de profesor, într-un sat „pe-un picior de plai, pe-o gurã de rai".

Însã, odatã cu venirea la liceu am deschis o altã uºã ºi am fost 
propulsatã spre noi visuri, spre alte idealuri, iar o forþã care arde 
neîncetat în mine îmi dã curaj, mã ajutã sã trec peste obstacole ºi îmi 
cântã încet „fãrâmã cu fãrâmã se mutã muntele din loc". 

Aceastã forþã s-a nãscut din ºansa pe care mi-ai acordat-o tu, drag 
sponsor, ºi fii sigur cã niciodatã nu voi uita cã aºa cum o floare nu 
poate înflori de douã ori în acelaºi an, nici o ºansã nu vine de douã ori 
în viaþã la aceeaºi persoanã. 

Acum, odatã cu integrarea în Uniunea Europeanã, constat din ce în ce 
mai mult cât este de important sã ai o diplomã de absolvire  a unei 
ºcoli pentru a putea sã supravieþuieºti valului.

Bunicii noºtri aºteaptã vremurile grele ce se vor succede integrãrii, dar 
ei nu mai au prea multe de pierdut. Copiii care n-au urmat un liceu din 
diverse motive (peste care dominã, evident, cel financiar) ce sã mai 
spunã?! Ei nu au nici o vinã cã provin din familii sãrace ºi, paradoxal, 
suportã consecinþele...

Poate stai câteodatã ºi te gândeºti la ce bun atâtea aspiraþii, atâta 
muncã, dacã þi-e datã o viaþã atât de scurtã ca sã te bucuri de roadele 
ei?

Dar vezi tu, doar depunând efort poþi sã ajungi la un anumit nivel al 
fericirii, care poate dura doar o clipã, e adevãrat. Dar dacã în Ceruri 
aceastã clipã echivaleazã veºnicei fericiri...tu de unde vei face rost de 
ea dacã n-ai avut grijã pe Pãmânt s-o aduni, fir cu fir, din pulberea 
durerii?

Simona Rotariu  elevã bursierã
Proiectul „Bursele Vodafone pentru liceu”

Doamna Anita Delhaas în grãdiniþa pentru copiii
afectaþi de inundaþii - Rast, Dolj

Anita Delhaas - Director Naþional World Vision România
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1. Acces sporit la educaþia de calitate pentru copiii din mediul rural
Raportul asupra Stãrii Învãþãmîntului Românesc dat publicitãþii în 2005 de cãtre Ministerul Educaþiei ºi Cercetãrii aratã cã doar 
36,8% dintre copiii din mediul rural ºi-au continuat studiile liceale în timp ce 24,3% au urmat cursurile unei ªcoli Profesionale în anul 
ºcolar 2004-2005. Acelaºi raport constatã cã învãþãmîntul românesc suferã de o “subfinanþare cronicã” ºi cã România investeºte în 
educaþie mai puþin decât majoritatea þãrilor europene.
WVR sprijinã copiii din mediul rural cu rezultate ºcolare bune prin intermediul a trei programe ºi proiecte de burse. 

II. Dezvoltare care transformã 
  axatã pe nevoile copiilor, orientatã spre comunitate, durabilã.  

Programe de dezvoltare comunitarã

Suntem devotaþi oamenilor sãraci

Programele de dezvoltare comunitarã desfãºurate de World  Vision România (WVR) în ultimii ani în 200 de comunitãþi rurale din 
judeþele Cluj, Constanþa, Dolj, Ialomiþa, Iaºi ºi Vâlcea au scopul de a întãri spiritul comunitar, creând astfel comunitãþi 
sãnãtoase, în care copiii se simt ocrotiþi de familii iubitoare ºi prospere. Principiul de bazã al programelor de dezvoltare 
comunitarã este implicarea membrilor unei comunitãþi în procesul de transformare a acesteia. Din perspectiva apropiatei 
integrãri în Uniunea Europeanã, anul 2006 a fost unul în care comunitãþile rurale, reprezentate prin grupurile de iniþiativã, au 
pus bazele unor asociaþii de dezvoltare comunitarã, cu statut juridic, prin care sã se asigure durabilitatea programului ºi sã 
se atragã fonduri ºi investiþii pentru dezvoltarea acestora. 

Simona are 16 ani ºi studiazã de un an de zile la unul dintre cele mai prestigioase colegii din Iaºi 
ºi din þarã. Provine dintr-o familie cu 5 copii (ea fiind cel mai mare dintre ei) dintr-o comunã 
situatã la 36 km de Iaºi. Pãrinþii ei au posibilitãþi financiare reduse.  Simona ºi-a dorit 
dintotdeauna sã termine clasa a 8-a, apoi sã meargã la liceu ºi sã facã o facultate. A avut  ºi are o 
credinþã neclintitã în Dumnezeu. 

Bursele “Gaudeamus”

“Poate cã n-aº fi fost atît de motivatã sã învãþ dacã ar fi fost sã rãmîn acasã, în satul meu. Aºa ºtiu cã trebuie sã fiu serioasã ºi muncitoare”,

 sunt oferite în judeþul Cluj unui numãr de 33 copii. Vreme de 3 ani de zile World Vision a contribuit cu 40% din banii necesari pentru 
plata cazãrii la internat, alimentelor ºi a rechizitelor ºcolare. Toþi aceºti copii fac parte din programul de dezvoltare comunitarã „Împreunã pentru copiii 
noºtri”desfãºurat în judeþul Cluj.

spune 
Diana, unul dintre bursieri. 

 

“Mi-am spus cã am ºi eu ºansa mea unicã în viaþã ºi cã Dumnezeu îmi va 
asculta negreºit rugãciunile”, “Apoi, mi-am promis un 
lucru. Mi-am spus cã dacã voi primi o bursã nu voi dezamãgi nicio persoanã 
din cele care au crezut în mine ºi voi învãþa cât de bine pot eu”, 

spune Simona zâmbind. 

mãrturiseºte 
Simona.

Proiectul „Bursa  o ºansã pentru elevii din mediul rural”

“În adâncul sufletului meu am ºtiut întotdeauna cã ºi copiii din mediul rural sunt foarte talentaþi. De când am venit la oraº ºi am stabilit legãturi ºi 
contacte cu mulþi copii nãscuþi ºi crescuþi la oraº, mi-am întãrit aceastã idee. Copiii din mediul rural nu sunt doar capabili sã înveþe bine ºi sã þinã 
ritmul cu învãþãmântul de la oraº. Ei au ºi o voinþã foarte puternicã. Cred cã este o foarte mare pierdere faptul cã nu toþi au ºansa sã-ºi continue 
studiile”

 a sprijinit în cursul anului ºcolar 2005  2006 un numãr de 24 copii din clasele V -  XII proveniþi 
din 5 comune partenere în programul de dezvoltare comunitarã „Ajutaþi Copiii sã Spere” desfãºurat în judeþul Iaºi. Zece dintre aceºtia au terminat un ciclu 
de studii  opt absolvind gimnaziul iar doi liceul. 

, spune Oana Moraru, fostã elevã bursierã, actualmente studentã în primul an la Facultatea de Economie ºi Administrarea Afacerilor  
Universitatea „Al.I.Cuza” Iaºi. 

Proiectul „Bursele Vodafone pentru liceu” - Prin sprijinul generos oferit de cãtre Compania Vodafone, 155 de copii din judeþele Cluj, Iaºi, Bacãu, 
Vâlcea ºi Dolj au, începând cu anul 2005, ºansa de a continua ºi absolvi studiile liceale. Bursa oferitã acoperã costurile de cazare ºi masã la internat, pentru 
rechizite, manuale ºcolare, cãrþi, articole de îmbrãcãminte, precum ºi costurile de transport. Proiectul încurajeazã copiii sã participe la Olimpiade, la diverse 
activitãþi de socializare ºi seminarii de educaþie organizate de World Vision, iar cu sprijinul voluntarilor World Vision se acordã elevilor bursieri meditaþii la 
diferite materii, ajutându-i astfel sã acopere lacunele ºi sã þinã pasul cu mediul competitiv al învãþãmântului de la oraº. 



Peste 5. 000 de copii se joacã ºi socializeazã în Centrele Comunitare Rurale, ludotecile ºi terenurile de joacã amenajate de cãtre WVR în 
parteneriat cu comunitãþile rurale în anul 2006. În aceste spaþii copiii beneficiazã de educaþie spiritualã, cursuri de operare pe calculator, cercuri de desen ºi 
picturã, cluburi de muzicã, cursuri de limba englezã, dans popular ºi modern. Peste 1. 000 de copii au mers în excursii ºi tabere ºcolare. Au fost 
organizate concursuri ºcolare în cadrul cãrora au fost premiaþi peste 150 copii. Peste 1800 de copii au primit premii ºcolare ºi cãrþi pentru rezultatele 
ºcolare foarte bune obþinute.

Peste 2.000 de copii învaþã acum în ºcoli care ar putea concura pe cele din marile oraºe. Astfel, au fost realizate reparaþii, renovãri ºi îmbunãtãþiri ale 
infrastructurii în 226 de ºcoli ºi grãdiniþe din mediul rural. Au fost introduse apa curentã, încãlzirea centralã ºi s-au construit toalete moderne în 
16 unitãþi de învãþãmânt. Un accent deosebit a fost pus pe îmbunãtãþirea condiþiilor de igienã în 32 unitãþi ºcolare, iar 79 de ºcoli ºi grãdiniþe au primit 
material didactic, table ºcolare, mochetã ºi mobilã. 

World Vision a renovat vechea clãdire care adãpostea clasele I-IV din Moldoveni, judeþul Ialomiþa, în parteneriat cu comunitatea localã. Astfel, mai mult de 70 de copii 
beneficiazã astãzi de condiþii de studiu decente. 

spune Mihai 
Tudorel, tatãl a doi copii. povesteºte 
profesoara Zoica Popa. 

“Renovarea ºcolii este cel mai important lucru care s-a întâmplat la noi în sat. Cred cã e o 
adevãratã plãcere sã înveþi într-o ºcoalã aºa de frumoasã. Mã simt liniºtit cînd îi vãd pe copii într-un loc sigur ºi confortabil”, 

“Copiii sunt pur ºi simplu fermecaþi. Erau nerãbdãtori sã ºtie cînd se vor finaliza lucrãrile”, 

World Vision adaugã calitate educaþiei prin îmbunãtãþirea
infrastructurii din ºcolile ºi grãdiniþele rurale

Accesul scãzut la servicii medicale de calitate ºi dotarea precarã a dispensarelor rurale sunt doar câteva dintre problemele cu care se confruntã locuitorii din 
mediul rural. La acestea se adaugã ºi lipsa informaþiilor cu privire la educaþia sanitarã primarã.   
În anul 2006, prin parteneriatul WVR - comunitate a fost deschis un dispensar rural nou ºi au fost renovate alte 8. Copiii au beneficiat de controale 
regulate ºi tratament stomatologic gratuit. Au fost organizate campanii de prevenire a cariei dentare, campanii informaþionale pe tema unui stil de viaþã 
sãnãtos, cursuri de educaþie pentru sãnãtate ºi cursuri de acordare a primului ajutor la care au participat peste 5.000 copii. Copiii din 6 comune au beneficiat 
de programe de recuperare psiho-motorie prin  proiectul “Speranþa pentru copiii cu dizabilitãþi din mediul rural”, desfãºurat în judeþul Dolj. 

Operaþii pentru copiii cu probleme de vedere. Opt copii au primit sprijin financiar ºi consultaþii medicale gratuite în vederea efectuãrii unor intervenþii 
chirurgicale oftalmologice. World Vision a acoperit costurile necesare achiziþionãrii de consumabile medicale, precum ºi cele de transport al copiilor ºi 
pãrinþilor pentru consultaþii medicale la oraº.  A fost achiziþionatã o trusã chirurgicalã în valoare de 1.800 Euro pentru o clinicã oftalmologicã pentru copii.  

“Cetãþeanul” este un proiect de educaþie civicã derulat pe echipe, la care au participat peste 200 de copii din câteva localitãþi rurale din judeþul Iaºi. 

a declarat unul dintre copiii implicaþi în proiect.

Proiectele au adresat probleme multiple cu care se confruntã mediul rural, de la curãþenia ºi ecologizarea satelor, pânã la organizarea de „ªcoli ale pãrinþilor” 

ºi crearea unor mici afaceri în comunitate.  

„Am 

învãþat sã lucrãm în echipã ºi am cãpãtat experienþã. Ne-am petrecut timpul liber într-un mod folositor pentru oamenii din comuna 

noastrã”, 

2. Menþinerea ºi îmbunãtãþirea stãrii de sãnãtate a copiilor din program ºi a familiilor acestora

Proiectul „Cetãþeanul” face din copii adevãraþi „agenþi ai schimbãrii” pentru comunitãþile lor
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World Vision doreºte sã creascã rolul educaþiei creºtine în viaþa copiilor ºi sã promoveze modelul creºtin în 
comunitãþile rurale. Astfel, copiii, tinerii ºi pãrinþii din comunitãþile rurale au fost implicaþi în programe de 
catehezã oferite de preoþi ºi pastori. Cei mici au fost implicaþi în concursuri ºcolare pe teme de educaþie 
creºtinã, iar în ºcolile din câteva comune s-au amenajat cabinete de religie. 
Preoþii ºi pastorii sunt încurajaþi sã se implice în viaþa socialã a comunitãþilor din care fac 
parte, prin prezenþa lor în grupurile de iniþiativã. Aici ei devin factori activi în luarea deciziilor 
care privesc dezvoltarea ºi bunãstarea satelor ºi comunelor.

“Acest proiect reprezintã o cooperare deosebitã între Bisericile din Europa ºi Bisericile din lume, realizatã în favoarea copiilor, pentru 
cã acum se formeazã caracterul creºtin profund, la vârsta copilãriei ºi a tinereþii... ”.

Proiectul „Hristos Împãrtãºit Copiilor”este o iniþiativã a organizaþiei non-profit WorDirect, lansatã în urmã cu 10 ani, desfãºuratã în parteneriat cu Biserica 
Ortodoxã din urmãtoarele þãri: 
Scopul acestui proiect este de a pune la dispoziþia preoþilor ºi cateheþilor un set de instrumente de care au nevoie pentru a transmite copiilor, încã de la cele mai 
fragede vârste, învãþãturile biblice ºi a-i ajuta astfel sã atingã maturitatea întru credinþã. Aceste instrumente nu înlocuiesc manualele de religie folosite în 
programa ºcolarã ci sunt instrumente de lucru complementare care sunt folosite la nivelul fiecãrei parohii, adresându-se copiilor cu vârste între 6 - 17 ani ºi 
familiilor acestora. 

IPS Daniel, Mitropolitul Moldovei ºi Bucovinei

Albania, Armenia, Bosnia, Georgia, Egipt, Liban, Federaþia Rusã ºi, începând din anul 2006, ºi din România. 

Scopul strategic al programului de angajament creºtin este acela de 

a avea atât personal cât ºi beneficiari echipaþi spiritual pentru a 

susþine programele de dezvoltare care transformã. Iniþiativele de 

angajament creºtin sunt integrate în programele de dezvoltare 

comunitarã ºi vizeazã formarea spiritualã a angajaþilor World Vision 

România, parteneriate strategice cu bisericile ºi mãrturia creºtinã 

(identitatea corporativa) care sã contribuie la bunãstarea copiilor, 

familiilor ºi comunitãþilor. 

Programul de angajament creºtin

II. Deschiderea la Iaºi a primei grãdiniþe ortodoxe din România
Fundaþia „Solidaritate ºi speranþã”, cu sprijinul World Vision România ºi al altor sponsori, a inaugurat la Iaºi prima 
grãdiniþã ortodoxã. Având o capacitate de 60 locuri, grãdiniþa funcþioneazã cu program prelungit, iar programa ºcolarã 
cuprinde pe lângã materiile obiºnuite predate într-o grãdiniþã ºi lecþii de educaþie religioasã ºi moralã pentru copiii preºcolari.

În România Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române ºi al Prea 
Fericitului Pãrinte Teoctist, Patriarhul BOR, 

, proiectul se desfãºoarã cu binecuvântarea
aprobat în ºedinþa din 17 - 18 ianuarie 2006, la iniþiativa Mitropoliei 

Moldovei ºi Bucovinei.
Obiectivele proiectului sunt editarea ºi publicarea unor Ghiduri de Catehezã Biblicã pentru copiii cu vîrste cuprinse între 6 - 
17 ani, însoþite de Ghidurile catehetului, care sã fie apoi distribuite ºi puse în aplicare la nivelul fiecãrei parohii ºi pregãtirea 
preoþilor ºi profesorilor/ cateheþilor pentru folosirea ghidurilor.

Pânã în prezent au fost puse în vânzare peste 3000 de ghiduri catehetice. Peste 800 preoþi ºi profesori de religie din 
judeþele Iaºi, Neamþ, Ialomiþa, si Vâlcea au fost informaþi cu privire la aceastã nouã iniþiativã a Bisericii Ortodoxe 
Române. Peste 125 de preoþi ºi profesori de religie au participat la sesiunile de introducere ºi pregãtire în metoda de predare 
ºi folosire a materialelor proiectului. 

 

I. Proiectul „Hristos Împãrtãºit Copiilor” ºi lansarea primelor
 „Ghiduri de catehezã pentru parohii”.

Suntem creºtini

3. Sprijin acordat slujitorilor bisericii 
pentru a se implica activ în viaþa comunitãþilor



III. Susþinerea la Craiova a activitãþii 
Centrului de Formare ºi Consiliere „Sfinþii Arhangheli Mihail ºi Gavriil”

Proiectul ºi-a propus transformarea personalã a tinerilor din mediul urban - ºcoli generale, licee, parohii, tineri cu probleme emoþionale ºi 
psihice, precum ºi a celor din mediul instituþional - Penitenciarul de Maximã Siguranþã din Craiova ºi Penitenciarul de Minori ºi Tineri din 
Craiova, contribuind astfel la reducerea violenþei din mediul penitenciarului ºi cel comunitar ºi la dezvoltarea mediului comunitar al parohiilor.
În urma derulãrii acestui proiect, 20 tineri cu probleme psihice ºi-au gãsit sprijinul la acest centru, 20 deþinuþi de la Penitenciarul de 
Maximã Siguranþã din Craiova au beneficiat de consiliere individualã, 40 tineri din licee au participat la ºedinþele individuale de consiliere, 
80 tineri din cadrul parohiilor din Craiova prinse în programul nostru au participat la cursurile de Comunicare, Ascultare, Inteligenþã 
emoþionalã ºi Arta de a face faþã conflictelor, 38 deþinuþi de la Penitenciarul de Minori ºi Tineri au beneficiat de consiliere individualã iar 20 
deþinuþi de la Penitenciarul de Minori ºi Tineri ºi 30 de elevi au participat la cursul având tema Arta de a face faþã conflictelor.

Alte proiecte au vizat deschiderea unui club de calculatoare pentru Biserica Baptistã Roma de la Însurãþei (60 de beneficiari), donaþii de 
instrumente muzicale pentru comunitãþile eclesiale de romi (120 de beneficiari), sprijinirea activitãþilor Cluburilor de copii din 
Protopopiatele Slobozia ºi Urziceni (120 de beneficiari), facilitarea asistenþei spirituale în situaþiile de crizã la inundaþiile din 2006 (peste 
250 de beneficiari) ºi facilitarea lansãrii cãrþii “O perspectivã biblicã asupra misiunii urbane”, autor Ray Bakke, în colaborare cu 
Facultatea de Teologie Ortodoxã din Iaºi.

4. Investiþii în dezvoltarea economicã a satelor

Asistarea populaþiei din mediul rural prin Programul agricol

World Vision România a dezvoltat ºi înfiinþat de-a lungul timpului programe ºi organizaþii distincte care susþin desfãºurarea 
programelor sale de dezvoltare comunitarã din întreaga þarã. Scopurile ºi obiectivele acestor programe pot fi integrate obiectivelor 
programelor de dezvoltare comunitarã, conferind acestora mai multã eficienþã ºi coeziune.
Din aceastã categorie fac parte urmãtoarele iniþiative:    

Peste 75% din populaþia ruralã trãieºte sub pragul sãrãciei, cu un venit mai mic de 1 Euro/ zi, iar 68% din gospodãriile rurale practicã agricultura de subzistenþã. 
Dimensiunea redusã a fermelor  - în medie de 2,1 hectare, nivelul redus de pregãtire în domeniul agricol, lipsa de resurse financiare ºi neînþelegerea mecanismelor 
economiei de piaþã au transformat agricultura într-o activitate lipsitã de eficienþã.

World Vision capaciteazã micii producãtori agricoli prin 3 servicii integrate: instruire, sprijin financiar ºi asistenþã tehnicã. Programul pentru 
Dezvoltare Agricolã World Vision a proiectat ºi implementat cu succes modele de afacere în agriculturã, adresate nevoilor micilor producatori, cum ar fi: 
“Creºterea curcilor”, “Creºterea porcilor”, “Cultivarea legumelor în solarii”, “Creºterea puilor pentru carne”, “Creºterea gãinilor pentru ouã consum”, 
“Cultivarea cãpºunilor”, “Creºterea vacilor”.

Proiectele se desfãºoarã în comunitãþi rurale din 5 judeþe: Iaºi, Cluj, 
Constanþa, Dolj ºi Vâlcea. Prin intermediul lor, peste 2.000 de fermieri ºi 
familiile lor au beneficiat de proiectele agricole World Vision. World 
Vision a oferit sprijin ºi consultanþã pentru 340 de familii care ºi-au 
dezvoltat mici afaceri în agriculturã ºi creºterea animalelor ºi a informat 
constant despre oportunitãþile de finanþare aflate la îndemâna micilor 
fermieri atât pe plan european cât ºi pe plan naþional. Fermierii au beneficiat 
de vizite la ferme demonstrative. A fost oferitã consultanþã pentru creºterea 
scroafelor de prãsilã ºi a vacilor de lapte.  59 de familii au primit câte o 
scroafã gestantã, alte 5 câte o vacã de lapte. 9 familii au fost ajutate sã-ºi 
îmbunãtãþeascã mica afacere de creºtere a albinelor.
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Petru învaþã sã devinã fermier european: Petru Baica a visat dintotdeauna sã devinã fermier adevãrat ºi sã 
lucreze pe cont propriu. În 1999 s-a hotãrât sã-ºi asume întru totul aceastã identitate ºi iatã cã astãzi mini ferma lui 
are 10 vaci ºi 3 viþele. Douã dintre animalele mature au fost primite de la World Vision, în ultimii 2 ani.  World Vision 
ºi-a propus sã stimuleze astfel oamenii cu spirit de iniþiativã ºi caractere puternice, asemenea lui Petru, sã-ºi 
construiascã un viitor din creºterea animalelor ºi agriculturã. “Nu am cuvinte sã vã spun cât de recunoscãtor 
sunt pentru vacile primite de la World Vision! Visul meu este sã dublez numãrul de vaci ºi producþia 
de lapte într-un an de zile. Ajutorul ãsta a venit într-un moment esenþial, pentru cã m-a ajutat sã trec 
în faza în care pot obþine profit”

“Avantajul cel mai mare e însã cã fac 
ceea ce-mi place sã fac. ªi sunt convins cã pot face ferma asta sã creascã”

, spune Petru. Omul distribuie laptele în comunitate dar ºi în oraº, unde ºi-a creat o reþea incipientã de distribuþie, 
prin care vinde laptele la preþuri mai bune decât ceea ce ar obþine în mod obiºnuit, de la centrul de colectare. 

, adaugã Petru, arãtându-se plin de încredere în viitor. Odatã cu 
intrarea României în Uniunea Europeanã, fermierii trebuie sã respecte standarde tot mai înalte de producþie. Petru s-a gândit deja la acest aspect ºi a 
achiziþionat o mulgãtoare electricã, cu ajutorul unui împrumut fãrã dobândã obþinut de la World Vision. 

Din anul 2005, prin generozitatea Fundaþiei Bolthouse din SUA a fost lansat un nou proiect având drept obiectiv crearea a douã Centre de 
Consultanþã ºi Pregãtire pentru fermieri. Centrele pentru fermieri sunt situate în judeþele Braºov ºi Iaºi. Centrul de la Criþ are în componenþã o Fermã 
Demonstrativã de Creºtere a Vacilor pentru Lapte.  Acest proiect se va derula pe o perioadã de 8 ani ºi propune o soluþie integratã pentru depãºirea 
sãrãciei spirituale ºi materiale din mediul rural.

CAPA Finance este o instituþie de              
micro-finanþare, partenerã a World Vision România 
în cadrul programelor de dezvoltare comunitarã. 
Ca urmare a împrumuturilor CAPA acordate 
familiilor din mediul rural pentru a-ºi începe o micã 
afacere generatoare de venit, peste 2. 000 de copii 
au putut beneficia de condiþii mai bune de trai ca 
urmare a creºterii veniturilor familiale. 
CAPA Finance a avut un impact foarte mare asupra 
comunitãþilor în care lucreazã. Acest lucru este 
ilustrat de numãrul mare de clienþi, care a continuat 
sã creascã de la 4. 776 la 6 250 de persoane, 
portofoliul înregistrat la sfârºitul lunii septembrie 
fiind de 19. 357. 764 USD, cu aproape 5 milioane 
dolari mai mult decât în anul anterior.  Numãrul de 
împrumuturi a înregistrat ºi el o creºtere 
semnificativã, de la 4.983 la 6.655. De asemenea, 
numãrul de locuri de muncã nou create a crescut 
de la 1.033 (sfârºitul lui Septembrie 2005) la 1.129 
în luna septembrie a anului 2006. 
În anul 2006 CAPA Finance a trecut de la statutul 
de instituþie de micro-finanþare la cel de instituþie 
financiarã non-bancarã supervizatã de cãtre Banca 
Centralã.   

Acces la micro-credite.

“Accesul la informaþia de calitate este extrem de important pentru oamenii din 
mediul rural. Va fi greu sã lucrezi cu mentalitatea oamenilor dupã ce vom intra în 
Uniunea Europeanã. Important însã va fi sã ne specializãm într-un anumit domeniu 
pentru a face o agriculturã din care sã scoatem profit”, spune Liviu, unul dintre cei 36 de 
sãteni din comuna Scânteia care au absolvit Cursul de Creºtere a Animalelor organizat de cãtre World 
Vision la sfârºitul anului trecut. Prin certificatul de producãtor obþinut, sãtenii vor putea sã valorifice 
produsele obþinute din creºterea vacilor odatã cu intrarea României în Uniunea Europeanã. 



I. Intervenþia umanitarã în zonele afectate de 
inundaþii

a. Proiectul de reabilitare ºi prevenire a dezastrelor  judeþele 
Vrancea, Olt ºi Timiº

Urmare a inundaþiilor din anul 2005 ºi cu sprijinul Agenþiei Internaþionale 
pentru Dezvoltare a SUA (USAID), acest proiect a avut drept scop 
reabilitarea a trei dintre cele mai grav afectate comunitãþi, precum ºi 
pregãtirea membrilor acestora, a autoritãþilor locale pentru a face faþã altor 
potenþiale dezastre. Programul a fost desfãºurat în localitãþile Crâmpoia 
(judeþul Olt), Nãneºti (judeþul Vrancea) ºi Foeni (judeþul Timiº).  Astfel:

 - Au fost reabilitate 150 de gospodãrii în Crâmpoia ºi Nãneºti, prin donaþii 
de materiale de construcþie ºi unelte. 
 - Au fost efectuate sesiuni de instruire pe prevenirea ºi pregãtirea în caz de 
dezastre cu 41 reprezentanþi ai Consiliilor Locale ºi primãriilor din localitãþile 
Crâmpoia, Nãneºti ºi Foeni, precum ºi cu cei ai prefecturilor Olt, Timiº ºi 
Vrancea. 
 - 285 de familii din cele trei comunitãþi au primit alimente (zahãr, ulei, 
conserve, pâine, apã) pe perioada sezonului rece (3 luni) 
 - 216 reprezentanþi ai autoritãþilor locale, guvernului ºi membri ai 
comunitãþilor au participat la sesiuni de pregãtire pe prevenirea ºi acþionarea 
în caz de dezastre (mãsuri de protecþie a familiilor în caz de dezastre, sisteme 
de alarmare folosite, protecþia copiilor ºi bãtrânilor în caz de dezastre, 
conceperea planurilor de intervenþie în caz de dezastre), pe teme de interes 
identificate în cadrul unui studiu efectuat la începutul proiectului. Studiul a 
constat din distribuirea unor chestionare ºi organizarea de întâlniri tip focus  
grup. 
 - 45 de reprezentanþi ai Inspectoratului pentru Situaþii de Urgenþã Timiº, 
medici de familie din comunitãþi rurale ºi primari din judeþul Timiº au 
participat la sesiuni de instruire având drept temã „Managementul 
dezastrelor”. Au fost donate 18 bãrci pneumatice Inspectoratelor Judeþene 
pentru Situaþii de Urgenþã ºi primãriilor din cele 3 comunitãþi rurale incluse 
în proiect, adresând astfel una dintre problemele acute existente - lipsa 
echipamentului performant de intervenþie în situaþie de dezastre (inundaþii).

Intervenþie umanitarã în situaþie de urgenþã

Anul 2006 a fost pentru România un an greu încercat. Inundaþii, gripã aviarã, 
alunecãri de teren au afectat mai mult de 75% dintre judeþele þãrii. World 
Vision România, prin echipa de rãspuns rapid în situaþii de urgenþã a fost ºi 
de aceastã datã alãturi de autoritãþile locale  ºi comunitãþile afectate de 
dezastre, oferind, alãturi de alte ONG-uri, sprijin persoanelor sinistrate, 
imediat dupã producerea dezastrului. De asemenea, World Vision România a 
pus un accent deosebit pe pregãtirea comunitãþilor pentru a face faþã 
dezastrelor, conceperea unor planuri de pregãtire ºi intervenþie care sã 
conþinã ºi mãsuri specifice de protecþie a copiilor ºi categoriilor vulnerabile.  

Preþuim oamenii



b. Asistarea persoanelor afectate de inundaþii din judeþele Dolj ºi Cãlãraºi 

Primul val de inundaþii a lovit România pe data de 12 martie. Nord - vestul judeþului Dolj (localitãþile Sopot ºi Cot din 
comuna Breasta) a fost acoperit de ape. Peste 300 de gospodãrii ºi mii de hectare de culturi agricole au fost afectate de 
acest val de inundaþii.
La începutul lunii aprilie 12 judeþe de pe cursul Dunãrii erau în stare de alertã. Dunãrea a atins un nivel record, care nu 
mai fusese înregistrat din anul 1895. Comuna Rast din judeþul Dolj a fost zona cea mai afectatã de inundaþii.  La începutul 
lunii mai, numai în judeþul Dolj erau evacuate un numãr de peste 9. 700 persoane. Dintre acestea, peste 2.000 persoane 
erau adãpostite în cele 6 tabere de sinistraþi din judeþul Dolj.  Peste 1.800 persoane evacuate din comuna Rast au fost 
adãpostite în tabãra de la Rast. 

Prin cele 40 de intervenþii umanitare realizate de 
cãtre echipa de rãspuns rapid în situaþie de 
urgenþã a World Vision România, aproximativ 4. 500 
persoane au beneficiat  de apã de bãut, alimente, corturi, 
rechizite ºi pachete igienice (sãpun, detergent, pastã de 
dinþi, periuþã de dinþi, dezinfectant), pãturi, jucãrii, aragaze 
pentru gãtit, corturi, saltele, etc.  Totodatã, au fost 
efectuate donaþii în îmbrãcãminte, încãlþãminte, alimente, 
cizme de cauciuc.
WVR a creat în tabãra de sinistraþi de la Rast o 
grãdiniþã (spaþiu prietenos pentru copii)

. Grãdiniþa, amenajatã în 
patru corturi militare, dotate cu mobilier, 
rechizite ºcolare ºi jucãrii a asigurat continuitatea 
procesului educaþional pentru un numãr de 86 
copii sinistraþi ºi a pus la dispoziþie un spaþiu în 
care copiii sã se poatã simþi în siguranþã. 
De asemenea, WVR a pus bazele unei colaborãri cu 
reprezentanþii instituþiilor guvernamentale ºi ONG-urilor 
internaþionale ºi locale, în vederea creãrii unei coaliþii 
care sã rãspundã situaþiilor de urgenþã fãrã a duplica 
sprijinul în situaþii de urgenþã. 

Intervenþie punctualã a fost acordatã ºi 
persoanelor afectate de inundaþiile din oraºul 
Cernavodã ºi comuna Ostrov, judeþul Constanþa, 
comunele Arbore, judeþul Suceava ºi Tîrliºua, 
judeþul Bistriþa  Nãsãud. Sprijinul acordat a 
constat din donaþii în apã de bãut, alimente, 
îmbrãcãminte ºi încãlþãminte pentru peste 600 
de familii afectate de inundaþiile din aceste 
localitãþi. 

 - în 
premierã în România
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c. Proiectul „Þara” - Îmbunãtãþirea Serviciilor Medicale ºi a Rãspunsului de
Sãnãtate Publicã în Situaþii Complexe de Urgenþã (Sãnãtate Publicã în Dezastre)
- judeþele Bacãu, Galaþi ºi Vrancea

World Vision România ºi Realitatea TV au lansat o a treia campanie de strângere de fonduri pentru a veni în sprijinul comunitãþilor afectate de 
inundaþiile din iulie - august 2005. Campania „Þara” s-a desfãºurat pe parcursul a douã luni. Românii au arãtat ºi de aceastã datã cã nu le este indiferentã 
soarta semenilor lor aflaþi la necaz. Astfel, prin intermediul campaniei a fost strânsã suma de 450. 000 USD, atât de la donatori privaþi cât ºi de la 
companii. Ca urmare a acestui proiect peste  din 15 comunitãþi grav afectate de aceste inundaþii vor putea avea acces la servicii 
medicale considerabil îmbunãtãþite.

Cele 15 comunitãþi incluse în proiect au fost Agãº, Asãu, Gura Vãii, Balcani, Urecheºti (judeþul Bacãu), Umbrãreºti, Braniºtea, Tudor 
Vladimirescu, Iveºti, Nãmoloasa (judeþul Galaþi) ºi Gura Caliþei, Nãneºti, Vulturu, Suraia, Bilieºti (judeþul Vrancea).

În urma investiþiilor efectuate, 10 din cele 15 dispensare rurale din proiect au beneficiat de lucrãri de infrastructurã care au inclus lucrãri de reparaþii 
acoperiº, montare gresie, reparaþii instalaþii electrice, sanitare, apã curentã, apã caldã, încãlzire, toalete, etc. În fiecare dincele 15 comunitãþi afectate de 
inundaþii, câte un cabinet medical individual (CMI) a fost dotat cu un set format din electrocardiograf (ECG) portabil, conectat printr-un calculator 
portabil (laptop) la un telemobil prin care poate comunica (transmisie de voce ºi date) cu camera de gardã a spitalului judeþean atunci când are cazuri 
dificile de diagnosticat ºi tratat. Cabinetele au fost dotate cu aparaturã ºi instrumentar medical modern ºi au fost mobilate corespunzãtor. 
Au fost organizate training-uri de utilizare a aparaturii medicale donate cu peste 45 medici de familie din cele trei judeþe, precum ºi un training de 
pregãtire a medicilor din cele 15 comunitãþi pentru a face faþã situaþiilor de urgenþã complexã, la Focºani ºi Sinaia.

56. 000 membri

II. Intervenþia de urgenþã în zonele 

afectate de gripa aviarã. 

Oraºul Cernavodã a fost primul oraº românesc 

declarat în carantinã din cauza gripei aviare. Au 

urmat judeþele Tulcea, Braºov, Vrancea, Ialomiþa 

ºi Vâlcea. WVR a  distribuit materiale 

informative cu privire la mãsurile de prevenire 

a transmiterii virusului gripei aviare, prin 

intermediul ºcolilor, grãdiniþelor, dispensarelor 

ºi primãriilor din comunitãþile în care îºi 

desfãºoarã activitatea. La Vâlcea au fost fãcute 

donaþii constând în rezervoare de apã, 

dezinfectant, sãpun lichid ºi solid, alte produse 

igienice în ºcoli ºi grãdiniþe.  



Protecþia copilului  

Reforma din domeniul protecþiei copilului, demaratã de cãtre Guvernul României în anul 1997, constituie un reper ºi 
începutul unei schimbãri masive în sistem. Din acest moment au fost închise peste 170 instituþii de protecþie a copilului 
(centre de plasament) iar accentul a fost pus pe crearea de servicii alternative la instituþionalizare.
WVR a continuat ºi în anul 2006 sã sprijine reforma guvernamentalã, oferind servicii care sã abordeze problemele cu care 
încã se mai confruntã acest domeniu. Anul 2006 a însemnat pentru WVR ºi obþinerea acreditãrii legale pentru funcþionarea 
serviciilor oferite.

1. Prevenirea neglijãrii ºi abandonului copilului

“Centrul maternal m-a ajutat sã depãºesc un moment greu din viaþa mea. Nu 
ºtiam încotro s-o apuc, iar aici mi s-a oferit un loc în care mã simt în siguranþã. 
Aici am învãþat sã-mi cresc copilul ºi am fost încurajatã în mod constant, astfel 
încât sã mã pot integra în societate”, 

În cursul anului 2005 în România au fost abandonaþi în maternitãþi ºi spitale de pediatrie 
aproximativ 5. 000 copii. Printre cauze se numãrã slaba educaþie a mamelor, sãrãcia, lipsa 
de informare ºi a abilitãþilor parentale, marginalizarea geograficã a comunitãþilor ºi a 
familiilor din comunitãþi, etc.  
World Vision contribuie la diminuarea acestor probleme, prin activitãþile desfãºurate în 
Centrul pentru Mamã ºi Copil din Bucureºti, clinicile din maternitãþile ºi 
spitalele de pediatrie din municipiul Bucureºti ºi judeþele Cluj ºi Vâlcea ºi prin educarea 
copiilor aflaþi în situaþie de risc în cadrul Centrelor de zi. 

mãrturiseºte Mãdãlina. 
În anul 2006, 29 cupluri mamã-copil au beneficiat de serviciile Centrului Maternal din 
Bucureºti. 216 mame, aflate la risc de a-ºi abandona copilul au beneficiat de servicii de 
informare ºi consiliere. La Vâlcea a fost organizat un grup-suport pentru femeile 
însãrcinate, în vederea consilierii prenatale. 
50 de copii din Bucureºti ºi 15 din judeþul Cluj au beneficiat de serviciile oferite în 
cadrul Centrelor de zi, iar pãrinþii lor au primit informaþii ºi au fost consiliaþi în cadrul 
„ªcolii Pãrinþilor”. 

2. Centre de informare comunitare  

- Aghireº (jud. Cluj) ºi Stoileºti (jud. Vîlcea) au fost create 

în scopul de a rãspândi informaþii cu privire la drepturile 

copilului, prevenirea abuzului ºi neglijãrii copilului. Astfel, peste 

1.000 persoane din comunitãþile rurale au primit materiale de 

informare. Centrele de Informare Comunitarã au desfãºurat 

sãptãmânal activitãþi pentru un numãr de 50 de copii între       

4 - 14 ani. În cadrul activitãþilor desfãºurate la Clubul 

Copilului au participat activ un numãr de 300 copii ºi pãrinþii 

acestora. Aceste acþiuni au contribuit ºi la integrarea socialã a 

copiilor de etnie Roma. 

Grupul de schimbare a mentalitãþilor din Cluj a oferit 

sãptãmânal un cadru de discuþii pentru 25 copii. Pãrinþii 

acestora au fost invitaþi sã participe la diferite sesiuni de 

pregãtire cu privire la conºtientizarea ºi respectarea 

drepturilor copilului. Specialiºtii din domeniul protecþiei 

copilului au fost pregãtiþi în ceea ce priveºte încurajarea 

libertãþii de exprimare a copilului ºi drepturile copilului. Copiii 

au fost în tabãrã în judeþul Braºov ºi au vizitat mãnãstirile       

din Moldova. 

O echipã de specialiºti a 
WVR a redactat Manualul 
de Bune Practici în 
Asistenþã Maternalã în 
regim de Urgenþã, 
venind astfel în sprijinul 
specialiºtilor din þarã care 
lucreazã în domeniul 
protecþiei copilului.
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World Vision îºi propune sã reducã nevoia de instituþii în Bucureºti ºi judeþul Ilfov ºi sã mãreascã numãrul copiilor care sunt ocrotiþi într-un mediu familial, fie prin 
reintegrarea copiilor din instituþii în familia naturalã fie prin plasamentul acestora la familii de asistenþi maternali.
Astfel, 26 asistenþi maternali profesioniºti au fost sprijiniþi prin reþeaua World Vision de pregãtire ºi sprijinire a asistenþilor maternali. Pentru un numãr de 7 
copii au fost gãsite familii adoptatoare ºi au fost întocmite dosarele de adopþie. Au fost identificate 30 familii aflate la risc de a-ºi abandona copiii ºi a început 
monitorizarea lor.  Au fost monitorizaþi 7copii reintegraþi în familia naturalã ºi 44 copii aflaþi în plasament la asistenþi maternali. Au fost organizate grupuri 
de suport pentru pãrinþi ºi asistenþi maternali, precum ºi cursuri de formare a asistenþilor maternali profesioniºti.

, 
mãrturiseºte Maria, asistent maternal profesionist.

“Cea mai mare satisfacþie în viaþã este sã-i învãþ ceva. Mã simt cu adevãrat împlinitã când vãd câte progrese au fãcut de când sunt la mine. 
Învãþãtoarea îi laudã mereu, iar anul acesta au luat premiul întâi. Îi iubesc foarte mult ºi mã bucur cã ºi ei simt aceeaºi afecþiune faþã de mine”

World Vision pune la dispoziþie servicii de intervenþie timpurie la copiii cu 
dizabilitãþi, adresând toate aspectele dezvoltãrii unui copil. Familiilor acestor 
copii li se oferã sfaturi practice cu privirea la îngrijirea copilului în mediul familial, 
precum ºi sprijin emoþional ºi spiritual.

spune Luminiþa, mama unui copil cu 
sindrom Down. 
Prin proiectele desfãºurate în Bucureºti ºi judeþele Dolj, Constanþa ºi Vâlcea 149 
copii cu dizabilitãþi au beneficiat de serviciile oferite, 66 dintre aceºtia fiind 
integraþi în învãþãmântul de masã din grãdiniþe, ºcoli publice ºi ºcoli speciale. 
Copiii au participat la sesiunile de logopedie saptãmânale organizate ºi au fost 
implicaþi în activitãþi educaþionale ºi de recuperare psiho-motorie. Au fost 
organizate grupuri de suport ºi consiliere psihologicã pentru pãrinþi, campanii de 
informare pe diferite tipuri de dizabilitãþi în ºcoli ºi unitãþi medicale. Atât pãrinþii 
cât ºi copiii au mers în excursii la mãnãstiri, la munte ºi în tabere la malul mãrii. 
Echipa din Vâlcea a elaborat Manualul de Bune Practici în activitatea de 
recuperare a copilului cu dizabilitãþi, distribuit ca instrument de lucru 
specialiºtilor din domeniu.

“Nimeni nu te acceptã cu braþele deschise, dacã ai un copil cu dizabilitãþi. 
Sunt încã ºcoli care nu acceptã copii cu dizabilitãþi, motivând cã acest lucru 
ar distruge imaginea acelei unitãþi de învãþãmânt. Am fost la patru grãdiniþe 
ºi nici una nu a vrut sã-mi accepte copilul”, 

Copiii cu nevoi speciale din familie, care constituie o majoritate covârºitoare (55.000) nu au acces la servicii de recuperare de la o vârstã micã, mai ales în 
mediul rural unde a avea un copil cu nevoi speciale continuã sã punã un stigmat pe familie. Acest lucru diminueazã ºansele de recuperare ale copilului ºi 
accesul la învãþãmântul de masã.

World Vision oferã sprijin adolescenþilor ºi tinerilor care pãrãsesc centrele de plasament, dupã vârsta de 18 ani ºi absolvirea unei forme de învãþãmânt. Astfel, 
pentru 22 adolescenþi a fost organizat sãptãmânal un grup de suport, echipa de proiect folosind activitãþi interactive care sã ajute la îmbunãtãþirea abilitãþilor de 
socializare a acestora. 
De mai mulþi ani, Centrul de Tranziþie pentru Tineri al World Vision pune la dispoziþia unui numãr de 4 tinere un adãpost temporar ºi sporeºte ºansele acestora de 
a se integra în viaþa de adult. Fetele sunt sprijinite sã-ºi îmbunãtãþeascã capacitatea intelectualã ºi abilitãþile de socializare,  începând cu gãsirea unui loc de muncã 
stabil ºi terminând cu gestionarea resurselor financiare.   
Magdalena a fost abandonatã de mama ei la naºtere, iar primii 19 ani din viaþã i-a petrecut în centre de plasament. De 4 ani însã ea beneficiazã de serviciile proiectului „Tineri 
în Tranziþie”, unde a fost ajutatã sã-ºi îmbunãtãþeascã performanþele intelectuale ºi de socializare. Cu un an în urmã, Magdalena a fost primitã în „Centrul de Tranziþie pentru 
Tineri”. Ea este privitã acum, de cãtre tinerele proaspãt intrate în centru, ca un exemplu de maturitate ºi stabilitate. 

, spune Carmen, educator care lucreazã cu adolescentele din centru. Astãzii, Carmen este foarte mulþumitã sã o 
aibã pe Magdalena lângã ea.

, adaugã Carmen. 

„Este dornicã sã înveþe ºi sã se dezvolte ca 
persoanã. Este o persoanã demnã de încredere”

„Magda are deja de un an de zile un loc de muncã stabil, este calmã ºi liniºtitã. Este un exemplu foarte bun pentru 
celelalte fete. Practic, acum este mâna mea dreaptã”

 

3. Prevenirea instituþionalizãrii copilului

4. Prevenirea fenomenului „copiii strãzii”

5. Intervenþie Timpurie pentru Copiii cu Dizabilitãþi - Bucureºti ºi judeþele Dolj, Constanþa ºi Vâlcea



World Vision a început sã dezvolte o nouã abordare a fenomenului 
de exploatare a copilului prin muncã, bazatã pe comunitate. Proiectul 
este desfãºurat în douã comune din judeþul Iaºi (Cepleniþa ºi 
Golãieºti) cu sprijinul unui grup de lucru format din profesioniºti din 
comunitate - cadre didactice, medic, preot, primar, asistent social.
Au fost organizate 29 sesiuni educative ºi de terapie logopedicã 
pentru un numãr de 38 copii la risc de a fi exploataþi prin muncã, 
precum ºi 3 seminarii de educaþie adresate unui numãr de 65 pãrinþi. 
Toþi cei 50 copii incluºi în proiect au primit sprijin material.  

, spune Ilie, 13 ani, unul dintre 
copiii din proiect, aflat la risc de a fi exploatat prin muncã.

“Am învãþat cum sã mã port ºi despre drepturile copiilor. Am 
fost ºi într-o excursie ºcolarã. Acum ºtiu cã toþi copiii au 
dreptul la joacã ºi la educaþie”

În România sunt 8.000 de copii infectaþi HIV sau bolnavi SIDA, iar mulþi 
dintre aceºtia sunt la vârsta adolescenþei. Problemele cu care se confruntã 
sunt mai complexe, iar discriminarea ºi stigmatul rãmân în continuare 
principelele obstacole pe care trebuie sã le depãºeascã în societatea 
româneascã. 

Judeþul Constanþa este judeþul cu cel mai mare numãr de cazuri de 
infectare HIV ºi SIDA. Proiectul „Clubul Copiilor” adreseazã nevoile 
acestora ºi oferã sprijin unui numãr de 350 beneficiari  copii ºi tineri cu 
HIV sau bolnavi SIDA. 

Aproximativ 1.100 de copii ºi 120 de profesori au participat la sesiuni de 
informare HIV ºi SIDA. Copiii ºi adolescenþii cu HIV ºi sãnãtoºi parte în 
proiect au editat ºi publicat 500 de reviste „Clubul Copiilor“, distribuite 
trimestrial în toatã þara. Copiii au participat la activitãþi spirituale ºi educative 
ºi au fost implicaþi în activitãþi recreative. Ei au primit premii ºi diplome la 
finalizarea cluburilor vocaþionale. Pãrinþii acestora au primit informaþii privind 
sãnãtatea ºi educaþia copiilor, precum ºi informaþii legislative. 

, spune o tânãrã din Constanþa de 17 ani, 
infectatã cu virusul HIV.

„Cred cã nici mãcar în ziua de azi oamenii nu înþeleg ce efecte grave 
sau foarte grave pot avea HIV ºi SIDA asupra vieþii lor. Fug ºi se 
feresc de cel infectat, care suferã enorm ºi nu îl înþeleg decât atunci 
când se îmbolnãvesc ºi ei. Încã mai este nevoie ca oamenii sã 
primeascã mai multã informaþie despre SIDA, în ºcoli, licee, facultãþi 
(…)Voi lupta alãturi de ceilalþi copii ºi ne vom vindeca pentru cã noi 
avem încredere în Dumnezeu“

7. Creºterea calitãþii ºi speranþei de viaþã
pentru copiii infectaþi HIV

6. Prevenirea
abuzului ºi exploatãrii
copilului prin muncã

Romania



În anul 2006, World Vision s-a implicat în organizarea de acþiuni de informare privind drepturile copiilor, problemele romilor ºi lupta împotriva traficului de 
fiinþe umane. Direcþiile strategice pentru anii urmãtori vizeazã derularea de campanii ºi proiecte în parteneriat cu alte organizaþii non-guvernamentale, 
urmãrind în principal activitãþi de prevenire ºi protecþie a grupurilor vulnerabile. Totodatã, se va urmãri creºterea conºtientizãrii populaþiei ºi dezvoltarea 
iniþiativelor pe toate componentele de advocacy, atât la nivel naþional, cât ºi internaþional.

III. Advocacy ºi direcþii strategice

Statisticile aratã cã România este þara cu numãrul cel mai mare de populaþie de etnie Roma, 
între 1 ºi 2 milioane, deºi cifra oficialã este de 540.000, conform ultimului recensãmânt din 
2002. De asemenea, 88% din populaþia de etnie Roma din România trãieºte sub limita de 
sãrãcie, potrivit unui raport UNICEF. Conform aceluiaºi raport mai mult de jumãtate din 
numãrul de copii abandonaþi în instituþiile medicale din România (57%) sunt de etnie Roma.

, a declarat Anita 
Delhaas, director naþional WVR, cu ocazia unei întâlniri cu reprezentanþi ai etniei Romilor. 

, a adãugat aceasta. 
WVR a organizat în luna iunie 2006, la Bucureºti, o întâlnire de consultare cu reprezentanþi ai 
etniei Roma, întâlnire la care au participat peste 30 lideri spirituali, reprezentanþi ai ONG-urilor 
Roma ºi ai Guvernului.
În urma discuþiilor ºi dezbaterilor care au avut loc cu acest prilej s-a concluzionat cã este nevoie 
de acþiuni de conºtientizare a personalului WVR ºi îmbunãtãþire a relaþiilor cu populaþia de etnie 
Roma, prin implicarea ºi angajarea de personal de etnie Roma, organizarea de întâlniri de 
informare, sprijinirea ºi participarea la evenimentele legate de populaþia de etnie Roma. În plus, 
este necesarã o îmbunãtãþire a cooperãrii cu ONG-urile Roma prin organizarea de training 
pentru reprezentanþii Roma, facilitarea networking-ului ºi creºterea capacitãrii organizaþionale 
a ONG-urilor Roma.

„Populaþia de etnie Roma este printre cele mai sãrace din România”

„Aproape 80% din totalul populaþiei Roma din Bulgaria ºi România trãieºte sub 
limita sãrãciei. Noi avem nevoie sã învãþãm mai multe despre cultura lor ºi despre 
cum putem sã lucrãm mai bine pentru copiii din România“

a. Integrarea populaþiei de etnie Roma

„România este þara sursã ºi de tranzit pentru traficul de fiinþe umane în scopuri de 
exploatare sexualã, muncã forþatã ºi cerºetorie organizatã (...). Persoanele traficate prin 
România provin, în general, din Moldova, Ucraina ºi Rusia. Continuã sã existe îngrijorãri 
referitoare la copiii strãzii din România ºi la vulnerabilitatea acestora în ceea ce priveºte 
exploatarea ºi traficul de persoane,“ citat din Raportul anual privind traficul de fiinþe 
umane al Guvernului României.
Statisticile aratã cã mai mult de 700.000 de persoane sunt traficate anual în lume în scopul 
exploatãrii sexuale ºi pentru muncã forþatã. 
800 de copii ºi femei din România au fost victimele traficului de fiinþe umane în ultimii ani, 
potrivit informaþiilor furnizate de Poliþie iar 354 de copii au fost repatriaþi în primele 9 luni ale 
anului 2004, din care 48 au fost victime ale traficului de fiinþe umane.

b. Lupta împotriva traficului de fiinþe umane

Prin urmare, în viitor WVR intenþioneazã sã replice întâlnirea de la Bucureºti la nivelul celorlalte judeþe în care desfãºoarã proiecte ºi programe, sã stabileascã 
colaborãri cu ONG-urile Roma pe diferite aspecte care acoperã problematica Roma ºi care constituie ºi obiectivele Decadei de Incluziune Roma (2005 - 
2015) la care România a aderat. 

În anul 2007 World Vision România se va orienta ºi cãtre pregãtirea ºi informarea 
comunitãþilor, în special a celor rurale, cu privire la traficul de fiinþe umane ºi mãsurile de 
prevenire pentru combaterea acestui fenomen. Vom încerca sã creºtem oportunitãþile 
economice alternative care sã împiedice persoanele la risc sã cadã pradã reþelelor de 
traficanþi, sã implementãm mini-proiecte de combatere a traficului de persoane în 
comunitãþile în care lucrãm ºi sã derulãm campanii de prevenire ºi informare în parteneriat cu 
autoritãþi ºi organizaþii cu experienþã în domeniu. 



Donatorii  companii private sau persoane  au contribuit substanþial prin donaþiile fãcute la sprijinirea 
persoanelor în nevoie. Generozitatea donatorilor s-a îndreptat cãtre sinistraþii rãmaºi fãrã case în urma 
inundaþiilor, copiii inteligenþi din mediul rural, comunitãþile în ansamblul lor. Gestul donatorilor a produs 
o schimbare în toate aceste categorii, apropiindu-i pe donatori de problemele semenilor lor ºi subliniind, 
dacã mai era nevoie, importanþa intensificãrii responsabilitãþii sociale corporative ºi impactul participãrii 
companiilor de stat ºi private care îºi desfãºoarã activitatea în România la rezolvarea unor probleme cu 
care se confruntã societatea româneascã.  
Prin World Vision România, în cursul anului 2006, au produs o schimbare substanþialã urmãtorii donatori:

Camera de Comerþ ºi Industrie a României
În mai 2006, Camera de Comerþ ºi Industrie a României a venit în întâmpinarea nevoilor sinistraþilor afectaþi de inundaþii din judeþul Dolj, localitãþile Bistreþ ºi 
Cârna, donând 50. 000 RON. Donaþia fãcutã de Camera de Comerþ ºi Industrie a României a fost direcþionatã cãtre 314 familii din cele douã localitãþi, care 
au fost sprijinte astfel sã îºi reconstruiascã locuinþele grav afectate de inundaþii. Cu banii donaþi au fost achiziþionate unelte de construcþie (betoniere, roabe, 
lopeþi, gãleþi) cu care au putut fi reconstruite 142 de case, precum ºi materiale de construcþie (saci multibat). Uneltele achiziþionate vor rãmâne în custodia 
primãriei fiecãrei comune, pentru a fi la dispoziþia membrilor comunitãþii la nevoie.

IV. Pagina donatorului

Vodafone - 

Holcim

"Bursele Vodafone pentru liceu" reprezintã o nouã iniþiativã educaþionalã care face parte din programul companiei de susþinere a 
comunitãþii, program intitulat "Vodafone pentru viitor". Prin noul program, Vodafone a sprijinit 155 de elevi din mediul rural sã îºi continue studiile la 
liceu. Vodafone a asigurat toate costurile asociate programului, cum sunt cele legate de cazarea la internat, hranã, transport, materiale ºcolare, asistenþã 
medicalã, ºi altele. Suma donatã de Vodafone în anul 2006 a fost de 150.000 de EURO.

În anul 2006, Holcim ºi-a arãtat din nou solidaritatea, donând pentru sinistraþii din judeþul Dolj, localitatea Rast, materiale de construcþie (ciment ºi 
liant) ºi unelte în valoare de aproximativ 70.000 RON, necesare reconstrucþiei caselor.
De materialele de constructie au beneficiat 27 de familii, fiecare primind câte 30 de saci de ciment ºi 30 de saci de liant pentru a-ºi reconstrui 
locuinþele dãrâmate sau în pericol de a se prãbuºi. De cele 50 de betoniere ºi 50 de roabe achiziþionate din suma donatã de Holcim, au beneficiat 461 
de familii ce îºi construiesc casele în regie proprie. Betonierele ºi roabele sunt distribuite de primãrie echipelor de muncitori care construiesc casele, 
aceºtia folosindu-le prin rotaþie. Dupã finalizarea construcþiilor, instrumentele vor rãmâne în custodia primãriei.

SIVECO România
În parteneriat cu SIVECO, World Vision România a desfaºurat în perioada aprilie-iunie 2006 proiectul "Sã Învãþãm Sã Învãþãm". 
Acest proiect a fost desfãºurat în comuna Breasta, judeþul Dolj.
Scopul proiectului a fost promovarea conceptului de e-learning. Au fost organizate traininguri atât pentru profesori, cât ºi 
pentru elevi. Proiectul "Sã Învãþãm Sã Învãþãm" a avut ca obiective instruirea cadrelor didactice, a membrilor din grupul de 
iniþiativã ºi a funcþionarilor comunei Breasta în utilizarea avansatã a computerului. De asemenea, s-a urmãrit facilitarea 
accesului copiilor ºi a cetãþenilor comunei la informaþie, prin punerea la dispoziþie a unui birou de informare. Costurile 
acestui proiect, de aproximativ 5 000 de dolari, au fost suportate de SIVECO. În urma acestui program cei doi formatori au 
instruit 19 profesori, 10 funcþionari ai primãriei ºi 15 elevi.

VodafoneHolcimCamera de Comerþ ºi Industrie a RomânieiSIVECO România

Suntem parteneri
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V. Pagina voluntarilor

Campania “2%- ªanse egale pentru toþi copiii” - o campanie a
În 2005, insuficienta cunoaºtere a prevederii generate de Legea nr. 571/2003 a determinat ca doar 2,23% dintre contribuabili sã redirecþioneze 1% din impozitul pe 
venit cãtre o entitate non-profit. A fost un procent extrem de mic, þinând cont de faptul cã, practic, Guvernul a oferit posibilitatea românilor sã redirecþioneze o 
sumã de bani, fãrã sã-i coste nimic.

Prin urmare, în anul 2006 World Vision România a lansat Campania 2% sub sloganul “ªanse egale pentru toþi copiii”. Scopul campaniei a fost creºterea 
gradului de responsabilizare socialã a românilor. Prin intermediul prevederii 2% din Codul Fiscal (Legea nr. 571/2003, art.90, alineatul 2), contribuabilii au avut 
posibilitatea de a redirecþiona 2% din impozitul pe venit cãtre o organizatie neguvernamentalã. 

Un obiectiv important al campaniei a fost crearea unei echipe active cât mai numeroase de voluntari, accesibilã ºi în situaþii de urgenþã. În plus, s-a urmãrit 
stimularea interesului pentru responsabilizarea ºi activismul social ºi rãspândirea mesajului campaniei la cel puþin 150.000 persoane, în special prin intermediul 
voluntarilor activi implicaþi în campanie.

Pe parcursul celor 3 luni de desfãºurare (februarie  mai), o echipã de peste 800 de voluntari a transmis mesajul campaniei cãtre 1.100 de companii ºi 100. 000 
persoane din Bucureºti ºi judeþele Iaºi, Cluj, Constanþa, Dolj,  Vâlcea ºi Timiº. 

 voluntariatului!

Astfel, voluntarii au participat la urmãtoarele tipuri de activitãþi:

La Cluj, câteva sute de studenþi din campusul Hasdeu, coordonaþi de echipa 
World Vision, s-au mobilizat exemplar pentru a alcãtui din ferestrele 
camerelor lor un „2” uriaº, din lumini, semnificând procentul din impozit pe 
care românii îl pot direcþiona organizaþiilor non-guvernamentale.

Iulia Frãþilã a fost purtãtorul de cuvânt al campaniei 2%, participând la 
emisiuni TV ºi radio, unde a prezentat scopul campaniei derulate de 
World Vision România, precum ºi procedeul de redirecþionare a 2% din 
impozit.
Sumele colectate în urma campaniei 2% urmeazã sã fie investite 
în crearea de condiþii de studiu ºi igienico-sanitare decente în 
ºcolile ºi grãdiniþele din zonele rurale, precum ºi în oferirea de 
burse de studiu pentru elevii inteligenþi din mediul rural. 

Voluntarii WVR au mai participat ºi în cadrul Proiectului „Bursele 
Vodafone pentru Liceu”, acordând meditaþii ºcolare elevilor bursieri, 
ajutându-i astfel pe aceºtia sã facã faþã exigenþelor învãþãmântului din mediul 
urban.
De asemenea, ei au fost implicaþi ºi în organizarea de activitãþi de socializare 
cu copiii cu nevoi speciale din proiectele World Vision România.

a. Întâlniri cu reprezentanþi ai companiilor ºi angajaþi, unde 
au distribuit materialele informative ale campaniei.

b. Acþiuni stradale de informare cu privire la prevederea 
2%, distribuire de materiale informative ºi chiar completare de 
formulare prin care banii sã fie redirecþionaþi cãtre organizaþia 
World Vision România.

c. Desfãºurarea evenimentele de lansare ºi cele finale ale 
campaniei organizate în fiecare dintre judeþele de mai sus.

d. Marºuri ale voluntarilor în sprijinul prevederii 2% ºi a 
cauzei pentru care a militat organizaþia World Vision România.

e. Campania “din uºã în uºã” în care voluntarii au explicat 
familiilor de contribuabili ce înseamnã prevederea 2% ºi care 
este procedura de redirecþionare.

Suntem receptivi
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VI. Raport financiar

Suntem buni administratori

SURSE DE FINANTARE CASH DONATII TOTAL

AUSTRALIA 235,751$                               1,342,298$             1,578,049$             

AUSTRIA 19,823$                                 24,443$                  44,266$                  

CANADA 968,926$                               3,463,758$             4,432,684$             

OLANDA 13,000$                                 13,000$                  

ROMANIA - LOCAL 2,018,262$                            -$                       2,018,262$             

ELVETIA 500,574$                               -$                       500,574$                

TAIWAN 232,373$                               -$                       232,373$                

SUA 3,219,517$                            15,568,984$           18,788,501$             

TOTAL 7,208,226$                  20,399,483$   27,607,709$   

CHELTUIELI CASH DONATII TOTAL

PROGRAME DE DEZVOLTARE COMUNITARA 2,303,194$                            9,179,767$             11,482,961$           

PROTECTIA COPILULUI 887,190$                               7,139,819$             8,027,009$             

PROGRAME BURSE SCOLARE 166,691$                               -$                       166,691$                

PROGRAME AGRICOLE 550,194$                               -$                       550,194$                

PROGRAM ANGANJAMENT CRESTIN 138,383$                               203,995$                342,378$                

PROGRAM DE INTERVENTIE UMANITARA 1,956,890$                            3,875,902$             5,832,792$             

COSTURI DE IMPLEMENTARE A PROIECTELOR 646,873$                               -$                       646,873$                

FORMAREA PROFESIONALA 46,764$                                 46,764$                  

TOTAL 6,696,179$                  20,399,483$   27,095,662$   

WORLD VISION ROMANIA TOTAL VENITURI 2001-2006

2001 $13.6 million

2002 $7.7million

2003 $5.4 millon

2004 $25.3 million

2005 $18.6 million

2006 $27.6 million

SURSA DE FINANTARE

AUSTRALIA

5.7%

AUSTRIA

0.2%

CANADA

16.1%

OLANDA

0,0%

ROMANIA-LOCAL

7.3% 

ELVETIA

1.8%

TAIWAN

0.8%

SUA

68.1%

Romania



VII. Mulþumiri partenerilor ºi donatorilor

AUTORITATEA NAÞIONALÃ PENTRU PROTECÞIA 
DREPTURILOR COPILULUI/Direcþiile Generale de Asistenþã 

Socialã ºi Protecþia Copilului Bucureºti-Sector 1, Iaºi, Dolj, 
Vâlcea, Cluj, Constanþa, Ialomiþa, Ilfov

MINISTERUL SÃNÃTÃÞII
MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE

MINISTERUL ÎNVÃÞÃMÂNTULUI
AUTORITATEA NAÞIONALÃ PENTRU PROTECÞIA 

PERSOANELOR CU HANDICAP
MINISTERUL ADMINISTRAÞIEI ªI INTERNELOR

BISERICA ORTODOXÃ ROMÂNÃ
Biserici locale

Autoritãþi locale
Comunitãþi rurale

Mass - media
ONG-uri

Agenþia pentru Dezvoltare Internaþionalã a Statelor Unite ale 
Americii (USAID) 

WORLD VISION SUA
WORLD VISION CANADA

WORLD VISION AUSTRALIA

WORLD VISION AUSTRIA
WORLD VISION TAIWAN
WORLD VISION ELVEÞIA
WORLD VISION OLANDA

WORLD VISION MAREA BRITANIE
WORLD VISION MEERO 

WORLD VISION INTERNATIONAL
FUNDATIA BOLTHOUSE  SUA

„Blythswood Care” Scoþia

Compania  VODAFONE 
SIVECO România

ECOLAB
Andorra International

Camera de Comerþ ºi Industrie a României
HOLCIM

Masterprint IAªI
McKinsey Germania

3 M

WORLD VISION ROMÂNIA - BUCUREªTI

rom_office@wvi.org

BIROUL DE LEGÃTURÃ WORLD VISION - UNIUNEA EUROPEANÃ

BIROUL REGIONAL MEERO 
(Middle East/ Eastern Europe Regional Office)

CLUJ

Str. Rotaºului, nr. 7  9, sector 1, cod 012 167
Tel. 021 - 222 91 01, fax 021 - 224 29 72
RDS Tel. 031 - 40 59 014/ 40 59 015
Mobil: 0744 - 383 856; 0744 - 388 949
E-mail: 
www.worldvision.ro

World Vision EU Liaison Office, 22, Rue de Toulouse 1040, Brussels, Belgium
Tel. +32 - 2 - 230 - 1621
Fax: +32 - 2 - 280 - 3426

Regional Office P.O. Box 289792084, Nicosia, Cyprus
Tel. + 357 - 22 - 870 277
Fax: + 357 - 22 - 870 204 
www.meero.worldvision.org

Str. Tebei, nr. 29A, cod 400305, Cluj - Napoca, jud. Cluj
Tel. 0264 - 420 028, fax: 0264 - 420 533
Mobil: 0744 - 383 857

VIII. ADRESE - Birouri World Vision România

CONSTANÞA

DOLJ

IALOMIÞA

IAªI

TIMIªOARA

VÎLCEA

Str. Bucovinei, nr. 3, cod 900615, Constanþa, jud. Constanþa
Tel. 0241 - 549 866, fax: 0241 - 549 867
Mobil: 0744 - 686 694

Str. Mirceºti, Bl. M5, sc. 1, ap.1, Craiova, jud. Dolj
Tel. 0251 - 545 646, fax: 0251 - 592 815
Mobil: 0745  067 093

ªos. Pipera, nr.7, bl. 2D, sc.1, et.1, ap.4, sector 1, Bucureºti
Tel./ Fax: 031 - 41 55 077 

Str. Armeanã, nr. 4, cod 700 038, Iaºi, jud. Iaºi
Tel. 0232 - 254 637, fax: 0232 - 233 906
Mobil: 0744 - 383 921

Bulevardul Revoluþiei, nr. 8, camera 249, Timiºoara, jud. Timiº

Str. Independenþei, nr. 3, bl. 5, sc. B, ap.2, cod 240 167, Rîmnicu  Vîlcea, jud. Vîlcea
Tel. 0250 - 737 711, fax: 0250 - 737 793
Mobil: 0741 - 105 331


