
World Vision
România
Raport anual 2007

Speran]=
pentru cei vulnerabiliSperan]=Pace Copii

Durabilitate

~mputernicire

Familii

Egalitate

Comunit=]i

Împuternicire

Speran]=
Dreptate

Copii

Durabilitate

Familii

Pace

Comunit=]i

Egalitate

Transformare

R=spuns în Situa]ii de Urgen]=

Educaţie
Îngrijire Preventiv=

Nutriţie

Drepturile Copilului

S=n=tate

Igien= Parteneriate Locale
Spa]ii Prietenoase pentru Copii

Egalitate de Gen

Preg=tire

Viziunea noastră pentru fiecare copil, 
Viaţa în toată plinătatea ei,

Ruga noastră pentru fiecare suflet,
Voinţa de a o împlini. 

World Vision este o organiza]ie cre[tin=,
care desf=[oar= programe de interven]ie

umanitar= de urgen]=, dezvoltare [i advocacy.
Organiza]ia noastr= este concentrat= asupra

muncii cu copiii, familiile [i comunit=]ile,
în scopul dep=[irii s=r=ciei [i nedrept=]ii.
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Scrisoare din partea Directorului Na]ional

Motiva]ia muncii noastre. 

Calitatea muncii noastre 

Parteneriate

Anita Delhaas împreun= cu managerii zonali World Vision România
Cristina B=l=nescu (Dolj), Corina Popescu (Vâlcea), Valentin Sab=u (Cluj), Loredana Giuglea (Constan]a),

Octavian Filip (Ia[i), Mariana Bucurescu (Ialomi]a), Florin Dumbrav= (Bucure[ti)

O administrare bun= a resurselor 

Cu stim=,

Anita Delhaas

Director Na]ional – World Vision România

2

      Via]a în România nu este 
u[oar=. Aproape jum=tate din popula]ia României tr=ie[te în 
mediul rural. Pentru ace[ti oameni este greu s= se g=seasc= un loc 
de munc= care s= le permit= s=-[i între]in= familiile. 

Intrarea în Uniunea European= nu a îmbun=t=]it calitatea vie]ii. 
Dimpotriv=, distan]a dintre cei ce au [i cei ce nu au cre[te de la o 
zi la alta. Educa]ia, infrastructura [i agricultura au nevoie de 
reforme urgente. 

Datorit= eforturilor depuse de asisten]ii sociali, personalul adminis-
trativ, voluntari, membri ai consiliului consultativ [i de donatorii 
interna]ionali [i na]ionali loiali, în anul 2007 am putut asista peste 
20.000 copii [i familiile acestora în eforturile lor de a-[i asigura un 
trai decent!

Rolul asumat al organiza]iei World Vision în România este de a 
facilita procesul de dezvoltare care transform=. În trecut, rolul 
nostru era în principal acela de a interveni punctual, de a distribui 
bunuri, alimente [i medicamente. Acum, rolul nostru este diferit [i 
ne propunem s= aducem laolalt= pe membrii unei comunit=]i – 
lideri formali [i informali, cadre didactice, fermieri, agricultori, 
personal medical [i al]i actori cheie – [i s= facilit=m construirea 
unui viitor durabil pentru copiii lor. 

Fondurile încredin]ate organiza]iei World Vision sunt investite în 
construirea capacit=]ii umane, înt=rirea comunit=]ilor [i preg=tirea 
lor pentru viitor [i promovarea responsabilit=]ii sociale în România. 

O treime din popula]ia României tr=ie[te în s=r=cie. Viziunea 
noastr= este ca fiecare copil din România s= tr=iasc= „via]a în toat= 
plin=tatea ei”, ceea ce înseamn= nu doar bun=stare material=, ci [i 
împlinire spiritual=. Bun=starea [i protec]ia copiilor se afl= în centrul 
preocup=rilor noastre. 

Datorit= sprijinului primit de la donatori individuali [i corporativi, 
mul]i copii din mediul rural termin= un liceu, ceea ce le asigur= un 
început bun în via]a de adult. Finalizarea studiilor înseamn= mai 
multe oportunit=]i pentru copii [i, totodat=, o metod= de preve-
nire a unor fenomene precum exploatarea prin munc= [i traficul 
de copii.

Singuri nu putem schimba lucrurile. Doar împreun= cu partenerii 
din comunit=]i, asisten]ii sociali, voluntarii, bisericile [i alte 
organiza]ii putem face o diferen]=. Proiectul „Hristos împ=rt=[it 
copiilor” este unul dintre proiectele realizate în strâns= cooperare 
cu Biserica Ortodox= Român=, prin care mii de copii deprind, în 
fiecare an, înv=]=turile biblice [i valorile etice din via]a lor.  
Parteneriatele strategice sunt importante în situa]ii de urgen]=, 
atunci când apar dezastre naturale, dar [i pentru a asigura o 
îmbun=t=]ire durabil= în protec]ia copilului, ocrotirea mamei [i 
copilului [i în rezolvarea problemelor care ]in de nedrept=]ile din 
România. 

Mul]umim tuturor donatorilor [i partenerilor pentru sprijinul 
acordat în tot ceea ce am realizat in anul 2007!
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Cele mai importante realiz=ri ale anului 2007

Educa]ie

Împuternicirea
comunit=]ilor

Hristos Împ=rt=[it Copiilor

255 de copii au continuat 

studiile gimnaziale [i liceale 

prin proiectele de burse 

[colare

Peste 3.000 de copii au 

participat la seminariile de 

educa]ie, cursurile de 

calculatoare, activit=]ile 

extra[colare, recrea]ionale 

[i campaniile de informare 

organizate 

Au fost sprijini]i peste 

16.000 copii prin proiectele 

de dezvoltare comunitar= 

desf=[urate în [ase jude]e 

Au fost create 16 asocia]ii 

comunitare rurale, în scopul 

atragerii de fonduri 

europene [i asigur=rii unei 

dezvolt=ri durabile a 

comunit=]ilor

50 grupuri de ini]iativ=, cu 

peste 400 de membri, 

activeaz= în cele peste 200 

comunit=]i rurale în care 

lucr=m

Peste 300 de membri ai 

acestor asocia]ii [i ai 

grupurilor de ini]iativ= au 

fost preg=ti]i în scrierea de 

proiecte [i managementul 

proiectelor

Peste 100 copii sunt activi în 

grupurile de ini]iativ= [i la 

nivelul centrelor comunitare 

create în comunit=]ile rurale

Peste 2.000 preo]i [i profesori de 

Religie au participat la sesiunile de 

instruire în metoda de predare a 

ghidurilor catehetice

Peste 200.000 copii vor beneficia de 

sesiunile de studiu biblic organizate în 

parohiile rurale [i urbane

Dezvoltare economic= [i agricultur=

Peste 2500 familii au primit sprijin 

material [i financiar pentru dezvoltarea 

de mici afaceri care s= le m=reasc= 

venitul.

Peste 500 fermieri au participat la 

sesiuni de instruire [i informare pe 

teme de dezvoltare economic= 

Protec]ia copilului

Au fost sprijini]i peste 

1.200 copii prin 

intermediul serviciilor 

oferite pentru: 

recuperarea timpurie a 

copiilor cu dizabilit=]i, 

sprijinirea adolescen]ilor 

care p=r=sesc centrele 

de plasament în 

vederea integr=rii socio 

- profesionale, a 

mamelor la risc de a-[i 

abandona copilul, a 

adolescen]ilor infecta]i 

HIV. 

Trei servicii au fost 

acreditate de c=tre 

institu]iile abilitate în 

acest sens

Peste 150 copii au scris 

proiecte pentru 

comunitate 
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Jude]ele în care World Vision România lucreaz=

76

Proiecte desf=[urate în anul 2007

Bucure[ti

Proiectul „Copiii României”
Proiectul de interven]ie timpurie la 
copiii cu dizabilit=]i

Constan]a

Proiect de dezvoltare comunitar=
Proiectul „Împreun= pentru viitor”
Proiectul „O [ans= copiilor cu dizabilit=]i”

Ia[i

Proiect de dezvoltare comunitar=
Proiect de dezvoltare agricol=
Proiectul „Bursa, o [ans= pentru copiii din mediul rural”
Proiect de sprijin pentru biserici

Ialomi]a

Proiect de dezvoltare comunitar=

Bac=u

Proiectul „Bursa, o [ans= pentru copiii din mediul rural”

Cluj

Proiect de dezvoltare comunitar=
Proiectul „Tineri în tranzi]ie”
Proiectul „Copiii României”
Proiectul „Bursa, o [ans= pentru copiii 
din mediul rural”

Bra[ov

Proiect de dezvoltare agricol= - Cri]

Vâlcea

Proiect de dezvoltare comunitar=
Proiectul „Bursa, o [ans= pentru copiii din mediul rural”
Proiectul „Copiii României”
Proiectul „Centru Comunitar de Servicii Sociale”
Proiectul „Încurajarea gener=rii de venituri prin albin=rit 
[i marketingul mierii de albine”
Proiectul „Livezi pentru jude]ele Olt [i Vâlcea”
Proiectul de parteneriat cu bisericile locale

Timi[oara

Proiect de reabilitare a comunei Foeni

Dolj

Proiect de dezvoltare comunitar=
Proiectul „Accesul la educa]ie inclusiv pentru copiii cu dizabilit=]i”
Proiectul „Bursa, o [ans= pentru copiii din mediul rural”
Proiectul „Speran]= pentru HIV [i SIDA”
Proiectul „Ap= pentru copiii din [coli [i gr=dini]e”
Proiectul „Alfabetizare [i reintegrare social= a copiilor romi”
Proiectul „Cursuri de calculatoare pentru copiii din mediul rural”
Proiectul „Oi pentru familiile din comuna Rast”

Suntem parteneri
Suntem buni administratori

Suntem cre[tini

Suntem devota]i oamenilor s=raci

Pre]uim oamenii

Suntem receptivi
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Transform=m Comunit=]i
Dezvoltare

Studiul asupra s=r=ciei Împuternicirea comunit=]ilor

Realiz=ri importante

9

S=n=tate

Igien= Parteneriate Locale
Spa]ii Prietenoase pentru Copii

Egalitate de Gen

Preg=tire

   Dezvoltarea care transform= 
este procesul prin care copiii, familiile [i 
comunit=]ile sunt  preg=tite pentru a identifica 
problemele cu care se confrunt=, pentru ca  
mai apoi s=  fie capabile s= le dep=[easc=, prin 
g=sirea unor solu]ii pe termen lung, adecvate 
contextului local.

realizat de World Vision 
România pe baza 
situa]iilor statistice [i 
rapoartelor oficiale  
publicate pân= la 
sfâr[itul anului 2006 
arat= c= „s=r=cia din 
România, în general [i 
cea din NE Moldovei în 
special, nu este o 
s=r=cie de tip euro-
pean..... Una dintre   
categoriile cele mai 
expuse la efectele 
s=r=ciei (urbane sau 
rurale) este aceea a 
copiilor, motiv pentru 
care se impune luarea 
unor m=suri speciale de 
protejare a acestora.”

Primul an al României ca stat membru al Uniunii Europene a scos la iveal= lipsa de preg=tire a 
comunit=]ilor, cu prec=dere a celor rurale, în scrierea de proiecte [i atragerea fondurilor menite 
s= atenueze discrepan]ele dintre diferitele regiuni de dezvoltare ale României. 
World Vision a fost, [i în aceast= etap= plin= de incertitudini, al=turi de cele peste 200 
comunit=]i rurale în care lucreaz=. Activitatea s-a concentrat pe promovarea formelor de 
asociere necesare acces=rii fondurilor [i, în mod deosebit, pe educarea diferitelor categorii de 
popula]ie – copii, tineri, adul]i, lideri comunitari, etc.

Împuternicirea 
comunit=]ilor - Prin 
parteneriatele existente, 
World Vision România a 
pus la dispozi]ia 
comunit=]ilor cuno[tin]ele [i 
resursele necesare pentru 
îmbun=t=]irea vie]ii copiilor 
[i dep=[irea s=r=ciei cronice 
din zonele în care lucreaz=. 
Au fost create 16 asocia]ii 
comunitare care apoi au fost 
preg=tite pentru a lucra 
independent [i a contribui la 
dezvoltarea durabil= a comunit=]ilor din mijlocul c=rora au fost create. Peste 400 de lideri formali 
[i informali, inclusiv copii, membri ai grupurilor de in]iativ= din comunit=]ile rurale au participat la 
sesiuni de preg=tire în scrierea [i managementul proiectelor. Rezultatul nu s-a l=sat a[teptat. Cu 
sprijinul voluntar pe care l-au oferit, au fost scrise peste 50 de proiecte de interes comunitar.   

Educa]ie – În anul 2007, doar 25% dintre elevii din mediul rural au urmat liceul, cu 13% mai pu]in 
comparativ cu anul 2005. Copiii, în majoritate provenind din familii s=race, neglijeaz= educa]ia fiind 
nevoi]i s= contribuie de la o vârst= fraged= la întregirea unui venit care s= le asigure lor [i familiilor 
lor o via]= la limita subzisten]ei. 
Prin proiectele de burse [colare pentru copiii din mediul rural, 255 copii au avut în anul 2007 
[ansa de a-[i continua studiile. Cu sprijinul companiilor [i donatorilor individuali, ace[ti copii vor 
putea s= finalizeze o form= de studiu [i s= mai fac= un pas c=tre realizarea viselor lor. Copiii au 
participat la seminarii de educa]ie, de orientare profesional= [i voca]ional=, ore de medita]ii [colare 
[i activit=]i de socializare care s= le înlesneasc= adaptarea la mediul competitiv de la ora[.



Pentru combaterea s=r=ciei spirituale

Conferin]a consultativ= „Bisericile din România
[i integrarea în Uniunea European=:
transformare social=
[i misiune spiritual=”

Concluziile evenimentului

Proiectul
„Hristos împ=rt=[it copiilor”
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Protec]ia copilului

Dezvoltare. Realiz=ri importante 
                               S=n=tate [i accesul la ap= potabil= 

Dezvoltare economic= 

S=n=tate

Igien= Parteneriate Locale
Spa]ii Prietenoase pentru Copii

Egalitate de Gen

Preg=tire Preg=tire

R=spuns în Situa]ii de Urgen]=

Educaţie
Îngrijire Preventiv=

Nutriţie

Drepturile Copilului

            Men]inerea [i îmbun=t=]irea st=rii de s=n=tate a 
copiilor inclu[i în proiectele desf=[urate în mediul rural a continuat s= fie o 
preocupare constant= pentru organiza]ia noastr=. Peste 700 de copii din 
comunit=]ile rurale în care lucr=m au participat la seminarii de educa]ie 
sanitar= primar=, campanii de vitaminizare, campanii pentru prevenirea 
cariilor dentare [i evalu=ri medicale bianuale efectuate cu sprijinul medicilor 
de familie de la sate.
World Vision România a sprijinit, prin patru proiecte de aduc]iune de ap= [i 
prin construirea de grupuri igienico – sanitare în peste 20 [coli [i gr=dini]e 
rurale, îmbun=t=]irea condi]iilor igienico – sanitare precare existente. 

În centrul activit=]ilor noastre stau întotdeauna copiii. Atunci 
când siguran]a [i bun=starea lor sunt puse în pericol, World 
Vision România, în parteneriat cu institu]iile publice [i cu alte 
organiza]ii neguvernamentale, încearc= s= ofere o rezolvare. 
Abandonul copiilor, discriminarea la care sunt expuse 
persoanele cu dizabilit=]i sau cu HIV [i SIDA, necunoa[terea 
drepturilor pe care le au copiii, lipsa de informare cu privire 
la m=surile specifice de protec]ia copilului s-au aflat din nou 
în aten]ia noastr=.

Anul 2007 a însemnat o nou= recunoa[tere a calit=]ii 
serviciilor oferite de World Vision România. Trei servicii de 
protec]ia copilului au primit acreditare din partea autorit=]ilor 
publice. Acestea sunt: serviciul de interven]ie timpurie la 
copiii cu dizabilit=]i (Bucure[ti, Craiova, Cernavod=), serviciul 
tip Centru de zi Bucure[ti [i serviciul de preg=tire pentru o 
via]= independent= Cluj.  Proiectele desf=[urate în sectorul 1 
din Bucure[ti s-au încheiat iar serviciile dezvoltate pe 
parcursul ultimilor 5 ani au fost predate serviciului public 
specializat.
Un rol important l-au avut campaniile de con[tientizare [i 
informare cu privire la abandonul copilului, drepturile copiilor 
cu nevoi speciale [i ale persoanelor HIV [i SIDA, precum [i 
dreptul la o familie pe care copiii din institu]ii îl au.

„O premis= important= a s=r=ciei deriv= din activitatea specific= mediului 
rural, anume activitatea agricol=, care se caracterizeaz= (cu unele mici 
excep]ii), printr-un grad de modernitate sc=zut, care determin= o productivi-
tate sc=zut=, ceea ce duce la orientarea acestei activit=]i, prioritar, spre 
asigurarea subzisten]ei celor care o practic=” – extras din Studiul asupra 
s=r=ciei realizat de World Vision România.
R=spunsul nostru a urm=rit preg=tirea de specialitate a micilor fermieri, prin 
oferirea de cursuri de cre[tere a animalelor, cursuri de apicultur=, cursuri de 
cultivare a legumelor în solarii, iar înlesnirea accesului la informa]ia de calitate 
a completat sprijinul acordat unui num=r de peste 500 fermieri. Peste 2500 
familii au primit sprijin material pentru dezvoltarea unor mici afaceri agricole.

Cauzele s=r=ciei materiale din România, promovarea valorilor 
cre[tine în noul context european [i implicarea mai activ= a 
reprezentan]ilor bisericii în atenuarea s=r=ciei spirituale care, 
de cele mai multe ori, genereaz= fenomene sociale grave 
(abandonul copilului, traficul de persoane, migra]ia, 
exploatarea copilului prin munc=), au fost câteva dintre temele 
ac]iunilor realizate împreun= cu bisericile de toate 
denomina]iunile, în toate proiectele desf=[urate de World 
Vision România. 

Acest proiect  este un proiect de studiu biblic [i educa]ie 
religioas= pentru tineri, care completeaz= cuno[tin]ele pe care 
elevii le primesc în cadrul orelor de Religie din [coli.
Anul 2007 a confirmat, prin ac]iunile desf=[urate [i impactul 
acestora, nevoia de educa]ie religioas= în rândul tinerilor ([i nu 
numai) ca metod= de promovare a valorilor cre[tine. Proiectul 
î[i propune s= editeze [i s= publice mai multe serii de Ghiduri 
de catehez= pentru parohii, special concepute pentru nivelul de 
în]elegere al copiilor cu vârste cuprinse între 6 – 17 ani. De 
asemenea, preo]ii, profesorii de Religie [i al]i membri din 
parohii care posed= abilit=]ile necesare pentru predarea acestor 
cuno[tin]e sunt instrui]i în metoda de predare folosit=.

Realizat= în parteneriat cu Patriarhia 
Român=, sectorul „Biseric= [i 
societate”, Confedera]ia CARITAS [i 
Biserica Interna]ional= din Bucure[ti, 
aceast= întâlnire consultativ=, 
desf=[urat= în luna iunie 2007, [i-a 
propus s= creeze o platform= 
comun= de lucru  între bisericile 
cre[tine [i organiza]iile neguverna-
mentale cu caracter cre[tin din 
România, prin care acestea s= 
abordeze problemele cu care se 
confrunt= societatea româneasc= în 
noul context european, multe dintre 
aceste probleme având drept cauz= 
s=r=cia.
La acest eveniment au participat 
peste 100 reprezentan]i ai bisericilor 
de toate denomina]iunile cre[tine din 
România [i persoane care lucreaz= în 
sectorul neguvernamental. 

Concluzia central= a evenimentului a fost aceea c= Uniunea 
European= va avea nevoie de o strategie de lucru în care tradi]iile 
religioase, culturale [i etnice s= fie respectate [i recunoscute. În 
acest context, bisericile [i comunit=]ile religioase trebuie s= 
ac]ioneze ca garan]i ai tradi]iilor [i valorilor Europene. 

Excelen]a Sa Ambasadorul Donato Chiarini, [eful delega]iei 
Comisiei Europene în România, participant la aceast= conferin]=, a 
men]ionat în cuvântarea sus]inut= cu acest prilej c= „provocarea 
bisericilor [i organiza]iilor neguvernamentale cu caracter cre[tin va fi 
aceea de a reconcilia credin]ele [i tradi]iile religioase cu noua er= pe 
care Uniunea European= o aduce”. 

Realiz=ri importante

Peste 2.000 de preo]i [i profesori de Religie 
au participat la sesiunile de instruire cu privire 
la metoda de predare folosit=, o metod= 
modern=, centrat= pe elev, participativ=, prin 
care copiii pot transmite mai departe în via]a 
de zi cu zi [i în familie cele înv=]ate.

Beneficiarii indirec]i ai acestor sesiuni de 
preg=tire sunt aproximativ 200.000 de copii 
[i tineri, p=rin]i, comunit=]i locale, preo]i. 
Mul]i dintre copiii inclu[i în aceste sesiuni de 
studiu biblic sunt copii ai c=ror p=rin]i sunt 
pleca]i la munc= în str=in=tate. Pentru ace[tia, 
orele de catehez= sunt adev=rate ore de 
„terapie spiritual=”. Aceste întâlniri îi ajut= pe 
copii s= dep=[easc= mai bine sentimentele de 
singur=tate, înstr=inare [i chiar „abandon”, 
care conduc în multe situa]ii la comiterea de 
acte disperate (sinuciderea). 
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Pentru o schimbare la nivel global
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S=n=tate

Igien= Parteneriate Locale
Spa]ii Prietenoase pentru Copii

Egalitate de Gen

Preg=tire

     - 2007 a fost anul în care 
World Vision România a împletit 
proiectele specifice de advocacy,    
realizate cel mai adesea împreun= cu 
al]i parteneri, cu strategia 
participativ=, reprezentat= prin ac]iuni 
în cadrul unor coali]ii sau re]ele.

Advocacy

Principalele federa]ii în care 
World Vision România a 
activat ca membru în anul 
2007 sunt: FOND 
(Federa]ia Organiza]iilor 
Neguvernamentale active în 
domeniul cooper=rii pentru 
dezvoltare), RENASIS 
(Re]eaua anti-s=r=cie [i 
pentru incluziune social=) [i 
FONPC (Federa]ia 
organiza]iilor care lucreaz= 
în domeniul  protec]iei 
copilului). Re]eaua RENASIS 
a fost înfiin]at= în anul 2007, 
iar World Vision România a 
fost membru fondator. 
Organiza]ia noastr= a coor-
donat unul dintre grupurile 
de lucru ale FOND [i [i-a 
adus contribu]ia la redact-
area raportului alternativ 
realizat sub egida FONPC. 

Cooperarea pentru dezvoltare a reprezentat un aspect important al activit=]ilor de 
advocacy. Ca nou stat membru al Uniunii Europene, România va continua procesul 
propriei dezvolt=ri prin participarea la strategiile Uniunii, strategii sus]inute prin 
fondurile structurale, de coeziune, etc. În acela[i timp, România este acum chemat= s= 
contribuie la efortul de dezvoltare a ]=rilor mai s=race ale lumii. Prin re]elele RENASIS 
[i FOND, organiza]ia noastr= î[i propune s= contribuie la dezvoltarea României. În 
acela[i timp, dorim s= acord=m sprijin persoanelor din alte ]=ri care mai cunosc înc= ce 
este foametea, frica sau r=zboiul. 

Un studiu efectuat de compania Daedalus [i comandat de  
World Vision România arat= c= peste 86% dintre români sunt 
dornici s= ofere sprijin copiilor defavoriza]i, iar 68% dintre cei 
chestiona]i spun c= au f=cut dona]ii pentru a sprijini cauze 
sociale în anii trecu]i.  

Reac]ia [i sprijinul pe care românii – persoane fizice sau 
companii – le manifest= în sprijinul copiilor afla]i în situa]ie de 

La fel de impresionant a fost r=spunsul [i implicarea companiilor 
române[ti sau interna]ionale care activeaz= în România. În anul 
2007, suma colectat= din dona]ii corporative s-a ridicat la 
1.008.000 RON [i s-a îndreptat c=tre proiecte precum:
 - dezvoltare comunitar= – îmbun=t=]irea condi]iilor de  
   educa]ie [i s=n=tate pentru copiii din mediul rural
 - burse pentru liceu pentru elevii eminen]i din mediul  
   rural
 - reabilitarea [i integrarea în societate a tinerilor care  
   p=r=sesc centrele de plasament la 18 ani
 - preg=tirea [i echiparea asocia]iilor comunitare rurale  
   s= acceseze fonduri europene
 - copiii cu dizabilit=]i 

Dorim s= eviden]iem companiile care ne-au fost al=turi în 2007 
[i s= le mul]umim pentru implicarea lor în rezolvarea 
problemelor cu care se confrunt= copiii:

Alpha Bank
ANCHOR Foundation
Annabela SRL
CarSystem
Dr. Reddys
Elpreco
EURISKO
Hafi-Tech
Master Print Ia[i
McKinsey - Germania

North Star 
Nurvil
PassoDoble
Premier
Toplac
Unicredit Tiriac 
United Shipping
VEKA
Vitrina Felix Media 
Vodafone

risc sunt în continu= cre[tere de la an la an, iar acest fapt ne 
încurajeaz= foarte mult. Acest sprijin se adaug= celui material [i 
financiar primit din str=in=tate pentru sus]inerea proiectelor 
World Vision România. 

Dorim s= mul]umim în mod special persoanelor care au 
direc]ionat 2% din impozitul pe venit pentru a sus]ine educa]ia 
copiilor din mediul rural. Cu sprijinul lor, am strâns în anul 2007 
suma de aproximativ 66.600 RON. Aceste fonduri au fost 
folosite pentru a sus]ine educa]ia copiilor din jude]ele Ialomi]a, 
Cluj, Constan]a, Dolj, Ia[i [i Vâlcea.

Copiii din România, provenind din proiectele desf=[urate de organiza]ia noastr= [i doi 
copii reprezentan]i ai Autorit=]ii Na]ionale pentru Protec]ia Drepturilor Copilului 
(ANPDC), au fost deosebit de activi în cadrul atelierelor de lucru organizate în timpul 
forumului. Acestea au dezb=tut drepturile copilului [i adolescentului [i recomand=rile 
copiilor pentru îmbun=t=]irea modului în care acestea sunt respectate. Temele puse în 
discu]ie au vizat dreptul copiilor la educa]ie, s=n=tate [i nutri]ie, identitate, timp liber, 
precum [i teme referitoare la combaterea s=r=ciei [i protec]ia mediului.  
Un aport deosebit în cadrul forumului l-a avut Petruta Monica Toba, unul dintre 
beneficiarii proiectului „Împreun= pentru Viitor” din Constan]a care a avut o expunere 
ce punea în discu]ie discriminarea persoanelor infectate HIV. Interven]ia Petru]ei a fost 
foarte bine primit= [i aplaudat= de to]i participan]ii.
De asemenea, Petru]a, împreun= cu una dintre adolescentele reprezentante ale 
ANPDC – Alina Amuzescu, au participat la elaborarea Declara]iei finale de la Barcelona.     

Pentru ca vocea 
copiilor s= fie auzit=, 
am încercat s=-i ajut=m 
s= î[i exprime propriile 
opinii în leg=tur= cu 
problematicile care îi 
privesc. Astfel, am 
sus]inut participarea a 
[apte copii din 
România la cel de-al 
treilea Congres 
Interna]ional pentru 
Drepturile Copilului [i 
Adolescen]ilor de la 
Barcelona.

Donatori

Preg=tire

R=spuns în Situa]ii de Urgen]=

Educaţie
Îngrijire Preventiv= Nutriţie

Drepturile Copilului

World Vision Canada
World Vision SUA

World Vision Elve]ia
World Vision Taiwan

Funda]ia Bolthouse SUA
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Realiz=ri importante 

Contribu]ia VOLUNTARILOR

Health

Sanitation Local Partnerships
Child-Friendly Spaces

Gender Equity

Preparedness

Preventative Care

„Cea mai mare dorin]= a mea este s=-i fac mândri de mine!”

Pove[tile beneficiarilor no[tri

17

Preg=tire

R=spuns în Situa]ii de Urgen]=

Educa?ie
Îngrijire Preventiv=

Nutri?ie

Drepturile Copilului

Lenuta L., 17 ani, poate fi un foarte bun exemplu de voin]= 
pentru mul]i tineri. De[i via]a nu a ferit-o de greut=]i, Lenu]a 
este optimist= [i plin= de speran]=. Locuie[te într-o cas= 
modest=, dintr-o comun= din apropierea Craiovei, împreun= cu 
fratele ei [i cu bunicii. ”P=rin]ii mei au divor]at când aveam 10 
ani, iar noi am r=mas la bunici. Eram mic=, nu prea-mi d=deam 
seama, dar [tiu c= am suferit mult atunci”, poveste[te Lenu]a.

Pentru bunici, copiii sunt lumina ochilor lor [i i-au crescut cu 
toat= dragostea. „Le-am oferit [i noi cât am putut, pentru c= au 
r=mas în grija noastr= iar p=rin]ii nu-i ajut= cu nimic. Parc= au [i 
uitat c= au copii!”, spune bunica Maria printre lacrimi.”Ne-am 
descurcat foarte greu, pensiile noastre sunt mici [i abia dac= ne 
ajung pentru mâncare, dar a existat un Dumnezeu [i pentru fata 
noastr=.” 

Lenu]a e mândria lor. Ea a terminat clasa a opta cu medie mare 
[i a fost selectat= în proiectul de burse World Vision sus]inut de 
Compania Vodafone – „Bursa, o [ans= pentru copiii din mediul 
rural”- un proiect ini]iat în toamna anului 2005 ce sprijin= 34 de 
tineri din mediul rural din jude]ul Dolj s=-[i continue studiile la 
un liceu de la ora[. Acum ea este în clasa a XI-a [i înva]= foarte 
bine.”Dac= nu era acest proiect, Lenu]a nu mai mergea la liceu. 
R=mânea acas= la fel ca fratele ei, pentru c= nu aveam bani s-o 
mai trimitem la [coal=.” 

   Proiectele desf=[urate de World  
     Vision România în anul 2007 nu ar fi avut 
impactul dorit dac= nu ne-ar fi stat al=turi VOLUNTARII. 
Ace[tia au fost dornici s= ofere din timpul lor pentru a veni în 
sprijinul persoanelor defavorizate, prin participarea la campanii 
de informare, de strângere de fonduri, dar [i la sus]inerea de 
seminarii de educa]ie pentru copii [i medita]ii [colare pentru 
elevii bursieri. 

A devenit deja o tradi]ie ca, în fiecare an, campania 2% de 
redirec]ionare a impozitului pe venit pentru organiza]ii non – 
profit, s= se realizeze cu sprijinul voluntarilor. Peste 200 de 
voluntari activi ai organiza]iei au participat la campanii stradale, 
în cadrul c=rora au prezentat cauza sprijinit= de organiza]ia 
noastr= [i au explicat mecanismul de redirec]ionare. 

Cu sprijinul voluntarilor au fost realizate campanii de informare 
[i de strângere de fonduri pentru categorii defavorizate – copii 
cu dizabilit=]i, copii care nu-[i pot continua studiile din cauza 

s=r=ciei, adolescen]i care p=r=sesc centrele de plasament, etc., 
organizate cu diferite prilejuri – Cr=ciun, Pa[te, Ziua 
Interna]ional= a Copilului, Ziua Mondial= de lupt= împotriva HIV 
[i SIDA, etc.

Loialitatea [i contribu]ia valoroas= a voluntarilor World Vision 
România nu au r=mas f=r= ecou. 
Voluntarii au primit distinc]ii la diferite evenimente care 
premiaz= în fiecare an pe cei mai dedica]i, inimo[i [i s=ritori 
voluntari.
Pentru modul în care voluntarii au fost implica]i în activit=]ile 
World Vision România, Biroul din Craiova a primit titlul de 
„ONG-ul anului 2007”, în cadrul Galei de decernare a premiilor 
pentru implicare în comunitate. 
La Cluj [i la Constan]a, în cadrul aceleea[i gale, doi dintre 
voluntarii organiza]iei au primit premiul I la categoria „Cel mai 
tân=r voluntar al anului”.

Lenu]a face naveta în fiecare zi, pleac= la ora 13:00 de acas= [i 
ajunge seara în jur de ora 21:00, dar „pentru mine [coala e 
foarte important=. Am mult de înv=]at, uneori stau pân= la 1-2 
noaptea ca s= fiu bine preg=tit= a doua zi”, spune ea. Cel mai 
mult îi place Geografia [i sper= c= Dumnezeu o va ajuta s= 
mearg= la facultate tot la Geografie. ”Mi-ar fi pl=cut s= 
c=l=toresc, s= cunosc locuri noi, îns= nu am avut posibilitatea... 
Am fost o singur= dat= la munte într-o tab=r=  de 8 zile la P=u[a 
sus]inut= de proiect. A fost foarte frumos!”

Optimismul Lenu]ei vine din credin]a ei în Dumnezeu. Ea [tie 
c= rug=ciunile îi sunt ascultate. „Mi-am dorit foarte mult un 
calculator, de[i [tiam c= ar fi fost imposibil s=-mi cump=r unul [i 
am avut o mare surpriz= s=-l primesc tot din partea organiza]iei 
World Vision! Acest dar a venit ca un r=spuns la rug=ciunile 
mele!”

„Mul]umesc sponsorilor pentru tot ce au f=cut pentru mine, 
pentru c= m= ajut= în fiecare lun= pl=tindu-mi abonamentul de 
autobuz. {tiu c= dac= nu primeam acest ajutor îmi era foarte 
greu s= m= descurc”, spune Lenu]a.

„Dorin]a mea cea mai mare este s= înv=] bine, s= merg la 
facultate [i s= îi fac mândri de mine pe to]i cei care au crezut în 
mine [i m-au sus]inut pân= acum!”, adaug= Lenu]a.
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World Vision România Total Venituri 2001-2007Sursa De Finan]are

USA 44%
AUSTRALIA 3%
AUSTRIA 0%
CANADA 25%
OLANDA/NETHERLANDS 1% 
ROMANIA - VENIT LOCAL 14% 

S=n=tate

Igien= Parteneriate Locale
Spa]ii Prietenoase pentru Copii

Egalitate de Gen

Preg=tire

CHELTUIELI

PROGRAME DE DEZVOLTARE COMUNITARA
PROTECTIA COPILULUI
PROGRAME EDUCATIE
PROGRAME AGRICOLE
PROGRAM ANGANJAMENT CRESTIN
PROGRAM DE INTERVENTIE UMANITARA
COSTURI DE IMPLEMENTARE A PROIECTELOR
INSTRUIRE PERSONAL

TOTAL

TOTAL

 $3.794.036 
 $591.149 
 $32.415 
 $336.979 
 $145.000 
 $404.104 
 $1.051.579 
 $109.113 

 $6.464.375 

Surse de finantare si valoare

AUSTRALIA
AUSTRIA
CANADA
OLANDA/ NETHERLANDS
ROMANIA - VENIT LOCAL
ELVETIA/ SWITZERLAND
TAIWAN
USA

TOTAL

TOTAL

 $174.737 
 $14.087 
 $1.764.532 
 $73.878 
 $956.351 
 $540.313 
 $339.539 
 $3.078.057 

 $6.941.494 

Geografic, finan]area `n bani a proiectelor World Vision 
Rom\nia din 2007 a provenit din surse r=sp\ndite `n 
aproape `ntreaga lume. Principala surs= a fost 
reprezentat= de SUA, de unde au provenit 3,1 milioane 
de dolari, adic= aproape jum=tate din totalul 
finan]=rilor. SUA a fost urmat= de o alt= surs= de pe 
acela[i continent, Canada, cu 1.76 milioane de dolari, 
pe locul trei fiind Rom\nia, cu un milion de dolari. ~n 
Rom\nia, pe l\ng= dona]ii locale am beneficiat [i de 
recuperarea de TVA. Diferen]a, pu]in peste un milion 
de dolari, a provenit din surse situate geografic `n 
Europa, Asia [i Australia. 

Principalele eforturi ale World Vision Rom\nia `n anul 
2007 s-au `ndreptat c=tre proiectele de dezvoltare 
comunitar=, unde s-au cheltuit 3,8 milioane dolari. 
Pentru alte programe s-au cheltuit circa 1,5 milioane 
dolari, costurile cu implementarea proiectelor [i de 
`mbun=t=]ire a preg=tirii profesionale ridic\ndu-se la 
1,16 milioane.
Circa 0,5 milioane dolari din finan]=rile atrase au r=mas 
necheltui]i, `n principal ca urmare a faptului c= 
finan]=rile au venit `n ultima parte a anului [i nu au mai 
putut fi integrate `n proiecte. Suma a fost reportat= 
integral `n anul urm=tor.

ELVETIA/SWITZERLAND 8%
TAIWAN 5%

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Anul

V
en

it
u

ri

$13.6 milioane

$7.7milioane 
$5.4 milioane 

$25.3 milioane 

$18.6 milioane 

$27.6 milioane $26.9 milioane

Raport financiar 
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Consiliul Consultativ al World Vision România

Membrii Consiliului Consultativ:

În anul 2007, membrii Consiliului Consultativ au fost: 

Rol

  

  

   

Adresele birourilor

WORLD VISION ROMÂNIA – BUCURE{TI

Consiliul Consultativ al World Vision România este format 
din nou= membri.  Ace[tia depun o munc= de voluntariat 
[i reprezint= domenii profesionale [i expresii ale credin]ei 
cre[tine diferite. Membrii consiliului consultativ se 
întrunesc de patru ori pe an, punând în slujba World 
Vision timpul, talentul [i în]elepciunea pe care le au. 

Rolul membrilor Consiliului Consultativ este de a men]ine World Vision România 
centrat= pe misiunea ei. Ace[ti membri stabilesc scopurile [i dezvolt= politicile care 
sprijin= organiza]ia în îndeplinirea misiunii sale. Prin urmare sfatul, expertiza [i rug=ciunile 
lor sunt foarte importante. 

De asemenea, rolul membrilor Consiliului Consultativ este de a încuraja angaja]ii, de a-i 
consulta cu privire la dezvoltarea politicilor, de a oferi îndrumare Directorului Na]ional cu 
privire la direc]iile strategice, planuri opera]ionale [i bugete, precum [i de a participa la 
ac]iunile organizate în parteneriatul World Vision Interna]ional.  

În anul 2007, pre[edintele Consiliului Consultativ a participat la întâlnirea EuroForum din 
Amersoort, Olanda iar doi dintre membrii s=i au reprezentat World Vision România la 
Consiliul Trienal World Vision Interna]ional din Singapore.

Dr. Ioan Boc[an - Prorector al Facultatii de Medicina si Farmacie din Cluj, 
Director al Institutului de Sanatate Publica din Cluj – Pre[edinte al 
Consiliului Consultativ
Anita Delhaas - Director Na]ional al World Vision România
Dave Robinson – Vicepre[edinte World Vision MEER – Europa de Est [i 
Orientul Mijlociu
Danut M=n=stireanu – Director Dezvoltare – World Vision MEER
Dr. Camelia Bogd=nici – Director medical al Spitalului „Sf. Spiridon” Ia[i
Tudor Pe]an - Presedinte al Postului de Televiziune Alfa [i Omega 
Orest Onofrei - Prefect al jude]ului Suceava 
Dr. Gabriela Bodea - Director de Marketing, Director al Pfizer România
Radu Dop  - Director executiv al Spitalului EUROCLINIC, Bucure[ti 

Str. Rota[ului, 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: rom_office@wvi.org
www.worldvision.ro

BIROUL REGIONAL MEERO
(Middle East/ Eastern Europe Regional Office)
Regional Office P.O. Box 289792084, Nicosia, Cyprus
Tel.: �357 – 22 – 870 277
Fax: �357 – 22 – 870 204

CLUJ
Str. }ebei, nr. 29A
Cod 400 305
Cluj – Napoca, jud. Cluj
Tel.: 0264 – 420 028
Fax: 0264 – 420 533
Mobil: 0744 – 383 857

BIROUL DE LEG+TUR+
WORLD VISION – UNIUNEA EUROPEAN+
World Vision EU Liaison Office, 22
Rue de Toulouse 1040, Brussels, Belgium
Tel.: �32 – 2 – 230 – 1621
Fax: �32 – 2 – 280 – 3426

CONSTAN}A
Str. Bucovinei, nr. 3
Cod 900 615
Constan]a, jud. Constan]a
Tel.: 0241 – 549 866
Fax: 0241 – 549 867
Mobil: 0744 – 686 694

IALOMI}A
{os. Pipera, nr. 7
Bl. 2D, sc.1, et.1, ap. 4
Sector 1, Bucure[ti
Tel./ fax: 031 – 41 55 077

DOLJ
Str. Mirce[ti, Bl. M5
Sc.1, ap.1
Craiova, jud. Dolj
Tel.: 0251 – 545 646
Fax: 0251 – 592 815
Mobil: 0745 – 067 093

IA{I
Str. Armean=, nr. 4
Cod 700 038
Ia[i, jud. Ia[i
Tel.: 0232 – 254 637
Fax: 0232 – 233 906
Mobil: 0744 – 383 921

VÂLCEA
Str. Henri Coand=, nr. 12A
cod 240 239
Râmnicu - Vâlcea, jud. Vâlcea
Tel./ Fax: 0250 – 737 711
Mobil: 0740 – 105 331

TIMI{OARA
Bulevardul Revolu]iei, nr. 8
Camera 249
Timi[oara, jud. Timi[
Tel./ fax: 0256 – 200 520
RDS: 0356 – 445 690


