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Scrisoare din partea directorului na]ional 

   Criza financiar= [i economic= global= s-a f=cut sim]it= în anul 2008 [i în România. Mul]i români [i-au  
    pierdut locul de munc=. Totodat=, se anticipeaz= c= mul]i români afla]i la munc= în Fran]a, Spania sau  
           Italia se vor întoarce în ]ar=, odat= cu reducerea num=rului locurilor de munc= în economiile acestor ]=ri.

În centrul preocup=rilor World Vision au stat domenii precum protec]ia copilului, drepturile copilului [i educa]ia. În cadrul 
programelor zonale, pe lâng= activitatea din teren desf=[urat= în comunit=]i rurale din cele nou= jude]e în care World Vision 
România a fost prezent=, am contribuit al=turi de alte 83 organiza]ii neguvernamentale din domeniul protec]iei copilului la 
întocmirea celui de - al treilea  Raport alternativ la Raportul elaborat de Guvernul României pentru perioada 2003-2007, cu 
privire la modul în care sunt respectate drepturile copiilor [i adolescen]ilor în România. Acest document scoate în eviden]= 
realiz=rile dar [i dificult=]ile întâmpinate de Guvernul României în implementarea drepturilor copilului [i recomand= m=suri ce 
trebuie luate în plan legislativ, institu]ional, organizatoric [i al resurselor umane pentru înt=rirea sistemului de protec]ie a drep-
turilor copilului [i oferirea egalit=]ii de [anse [i pentru acele categorii care r=mân în continuare ]inta discrimin=rii – persoanele 
cu HIV [i SIDA, copiii cu dizabilit=]i [i persoanele apar]inând etniei Roma. 

Interven]ia World Vision a fost îndreptat= c=tre copiii în nevoie, inclusiv c=tre copiii l=sa]i singuri acas= de c=tre p=rin]ii lor care 
lucreaz= în str=in=tate. Sprijinirea copiilor de clasa a 8-a [i a 9-a din mediul rural pentru a-[i continua studiile la o [coal= din 
ora[ul cel mai apropiat [i informarea comunit=]ilor asupra pericolelor crescute pe care traficul de fiin]e umane [i exploatarea 
copiilor prin munc= le reprezint= au fost dou= dintre modalit=]ile importante prin care am realizat acest lucru.   

Pe lâng= cooperarea pentru dezvoltare [i activitatea desf=[urat= în cadrul coali]iilor pentru a pleda pentru cauza celor mai 
s=raci, World Vision a reu[it s= strâng= cu succes fonduri de la companiile [i donatorii individuali din România. Ace[tia au 
r=spuns cu entuziasm la ini]iativa “Vreau în clasa a noua!” lansat= la începutul anului 2008. Sute de români contribuie în prezent 
cu suma de 100 lei/ lun=, ajutând copiii din mediul rural din întreaga ]ar= s=-[i continue educa]ia.

Este cu atât mai important ca în aceast= perioad= în care lumea se confrunt= cu o criz= financiar= global= s= ne unim eforturile 
[i s= g=sim resurse pentru a-i sprijini pe cei mai vulnerabili, în special pe copii. 
În numele World Vision doresc s= mul]umesc tuturor donatorilor [i sus]in=torilor care prin sprijinul acordat ne ajut= s= oferim 
“via]= în toat= plin=tatea ei” copiilor din România! 

Dezvoltare – World Vision define[te dezvoltarea prin 
sintagma „dezvoltare care transform=”. Toate ini]iativele 
noastre au drept scop bun=starea copiilor, familiilor [i 
comunit=]ilor, preg=tirea copiilor pentru ca ace[tia s= devin= 
agen]i ai transform=rii, transformarea rela]iilor interumane, a 
sistemelor [i structurilor inechitabile existente [i construirea 
unor comunit=]i cu un puternic spirit comunitar. 

Advocacy – Pled=m pentru cauza celor s=raci [i oprima]i, a celor 
pentru care drepturile nu sunt respectate [i încerc=m s= influen]=m, 
al=turi de alte organiza]ii neguvernamentale, modul în care politicile 
guvernamentale sprijin= categoriile defavorizate. 

Interven]ie umanitar= în situa]ie de urgen]= – World 
Vision este prezent= în locurile grav afectate de dezastre 
naturale sau provocate de om. Pe lâng= ajutorul umanitar 
acordat în situa]ii de urgen]=, lucr=m împreun= cu membrii 
comunit=]ilor pentru a-i preg=ti s= fac= fa]= dezastrelor [i a-i 
putea proteja pe cei mai grav afecta]i în astfel de situa]ii – 
copiii, persoanele în vârst=, cei mai s=raci dintre cei s=raci.  

În anul 2008, World Vision  a sprijinit în 
România un num=r de peste 16. 000 de 
copii, a lucrat în peste 200 de comunit=]i [i 
a desf=[urat peste 35 de proiecte. 
World Vision România a fost prezent= în 
nou= jude]e ale ]=rii - Cluj, Constan]a, 
Dolj, Ialomi]a, Ia[i, Timi[oara, Vâlcea, 
Bac=u [i Bra[ov [i în municipiul Bucure[ti. 

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

Ruga noastră pentru fiecare suflet,
Voinţa de a o împlini. 
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Parteneri:
Dorim s= mul]umim tuturor partenerilor care ne-au fost al=turi în anul 2008, pentru implicarea lor în rezolvarea problemelor cu care se 
confrunt= copiii. De asemenea, mul]umim cu aceast= ocazie tuturor celor care au ales s= sprijine un copil în cadrul programului „Vreau în 
clasa a noua!” [i îl ajut= astfel s= î[i continue educa]ia, oferindu-i [ansa unui viitor mai bun!

World Vision SUA, World Vision Canada, World Vision Elve]ia, World Vision Olanda, World Vision Austria, World Vision Taiwan, 
World Vision Australia, Funda]ia Bolthouse SUA, Funda]ia Blythswood Care Sco]ia. 

Alpha Bank , ANCHOR Foundation, Annabela SRL, CarSystem SRL, Cosmote Romania, Dr. Reddys Laboratories, El Preco, CBR 
EURISKO, Hafi-Tech, Masterprint Ia[i, McKinsey, North Star, Nurvil, Orange Romania, PassoDouble Grup, Premier, Top Lac Grup, 
Unicredit Tiriac, United Shipping, VEKA, Vitrina Felix Media, Vodafone Romania, Construction Group Invest SRL, Web Leader, Teo 
Trandafir Production, Skynet, ELEVATE MEDIA, CFR, RATB, Reteaua INFO SANATATE, UNIREA SHOPPING CENTER, S.C. CON-
STRUCTII INSTALATII, S.C. Flores Srl, S.C. STAR Serv Birotica, Cummins Generator Technologies ROMANIA. 

WORLD VISION ROMÂNIA – 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: 0372 – 444 648/ 0372 – 444 649
E-mail: rom_office@wvi.org
www.worldvision.ro

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

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: 0372 – 744 684

CONSTAN}A
Str. Bucovinei, nr. 3, Cod 900 615
Constan]a, jud. Constan]a
Tel.: 0241 – 549 866
Fax: 0241 – 549 867
Mobil: 0372 - 744 652

IA{I
Str. Armean=, nr. 4, Cod 700 038
Ia[i, jud. Ia[i
Tel.: 0232 – 254 637
Fax: 0232 – 233 906
Mobil: 0731 – 444 694

VÂLCEA
Str. Henri Coanda, nr. 12A, 
cod 240 239
Râmnicu - Vâlcea, jud. Vâlcea
Tel./ Fax: 0250 – 737 711
Mobil: 0731 – 444 695

DOLJ
Str. Mirce[ti, Bl. M5, Sc.1, ap.1
Craiova, jud. Dolj
Tel.: 0251 – 545 646
Fax: 0251 – 592 815
Mobil: 0372 – 744 666 

IALOMI}A
{os. Pipera, nr. 7
Bl. 2D, sc.1, et.1, ap. 4
Sector 1, Bucure[ti
Tel./ fax: 031 – 41 55 077
Mobil: 0731 – 444 662

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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Profil financiar 

Cele mai importante realiz=ri 

Dezvoltare comunitar= - Prin parteneriate de durat= cu membrii 
comunit=]ilor rurale [i o abordare care s= cuprind= domenii de dezvol-
tare diverse (educa]ie, s=n=tate, dezvoltare economic=, protec]ia copilului, 
dezvoltare spiritual=) World Vision contribuie la împuternicirea [i 
preg=tirea comunit=]ilor astfel încât acestea s= fie capabile s= identifice 
problemele cu care se confrunt=, s= le prioritizeze [i s= g=seasc= singure 
solu]ii adecvate la aceste probleme. Forma asociativ=, reprezentat= [i prin 
asocia]iile comunitare rurale, a devenit o prioritate, în contextul acces=rii 
fondurilor europene. În [ase din cele nou= jude]e în care World Vision 
România a lucrat (Cluj, Constan]a, Dolj, Ialomi]a, Ia[i [i Vâlcea), 10 
asocia]ii comunitare active [i grupurile de ini]iativ= din comunit=]ile rurale 
s-au implicat prin scrierea unor proiecte de interes comunitar, prin care 
s= aduc= resurse europene la nivel local. Au fost generate peste 21 
proiecte, din care 9 au vizat accesarea fondurilor europene. Unul dintre 
proiecte, în valoare de 90.000 Euro, a primit deja finan]are. 
Dezvoltare economic= – Bun=starea copiilor [i familiilor din mediul rural 
nu va putea fi atins= dac= nu se vor crea oportunit=]i de dezvoltare a 
unor afaceri mici, prin care familiile s= dobândeasc= independen]= din 
punct de vedere economic [i s=-[i m=reasc= nivelul de trai. În anul 2008, 
interven]ia World Vision s-a concentrat pe trei direc]ii majore: oferirea 
de cursuri de calificare pe diferite domenii de interes economic, oferirea 
de asisten]= material= pentru dezvoltarea de mici afaceri [i consultan]= în 
înfiin]area de asocia]ii de fermieri. Peste 150 de persoane au participat la 
cursuri de calificare în diferite domenii (legumicultur=, cre[terea 
animalelor, apicultur=, etc.) la care s-au ad=ugat schimburi de experien]= 
de profil. Anul trecut, 33 de familii au fost sprijinite s= înceap= afaceri de 
succes (oierit, etc.). Familiile [i asocia]iile au primit material tehnologic – 
semin]e de calitate, pomi fructiferi, oi de ras= îmbun=t=]it= – care s= 
contribuie la succesul ini]iativelor. 

În afara acestor dou= direc]ii prioritare de activitate, am continuat s= 
sprijinim educa]ia [i s=n=tatea copiilor [i comunit=]ilor din mediul rural.  
Astfel, peste 11.000 de copii se vor putea bucura de materiale didactice 
noi [i moderne [i au beneficiat de rechizite [colare [i sprijin material 
pentru a putea s= mearg= la [coal=, iar peste 7.500 de copii au mers în 
excursii [colare.  23 dispensare medicale rurale au fost renovate sau au 
primit echipament medical modern iar peste 2.500 de copii au participat 
la campaniile de informare pe teme de igien= personal= organizate. 

Parteneriate cu bisericile – Anul 2008 a fost un an foarte important 
pentru proiectul „Hristos Împ=rt=[it Copiilor”, început în urm= cu 3 ani de 
c=tre World Vision România în parteneriat cu Biserica Ortodox= Român= 
(BOR). Ideea conceperii unor manuale de catehez= (studiu biblic) pentru 
copiii cu vârste între 6 [i 17 ani [i desf=[urarea de sesiuni de studiu biblic 
la nivelul fiec=rei parohii a fost cu c=ldur= îmbr=]i[at= de c=tre BOR, care a 
preluat în totalitate acest proiect, urmând s=-l dezvolte la nivelul tuturor 
parohiilor din Patriarhia Român=.
P.F. P=rinte Patriarh Daniel a decis înfiin]area de birouri de catehez= la 
nivelul fiec=rei eparhii [i desemnarea unui responsabil care s= se ocupe de 
organizarea activit=]ii de catehez=. Proiectul „Hristos Împ=rt=[it Copiilor” 
se al=tur= astfel celorlalte ini]iative World Vision România preluate în 
totalitate de c=tre partenerii de proiect.    

Advocacy – World Vision a desf=[urat 
la nivelul comunit=]ii activit=]i prin care a 
pledat pentru respectarea drepturilor 
unor categorii vulnerabile, defavorizate 
(copiii cu dizabilit=]i, copiii abandona]i, 
copiii cu risc de a fi trafica]i, etc.). A fost 
încurajat= participarea copiilor [i tinerilor 
la diferite evenimente care le-au oferit 
ocazia de a vorbi [i a-[i sus]ine cauzele [i 
problemele cu care se confrunt=. Una dintre adolescentele implicate în 
proiectul de prevenire a traficului de persoane de la Ia[i, a participat, cu 
sprijinul World Vision, la cel de-al treilea Congres Mondial împotriva 
Exploat=rii Sexuale a Copiilor [i Adolescen]ilor, desf=[urat la Rio de 
Janeiro, Brazilia, în perioada 25-28 noiembrie. Pentru a înt=ri propria 
ac]iune în domeniul protec]iei [i bun=st=rii copilului, World Vision este un 
membru activ al Federa]iei organiza]iilor neguvernamentale active în 
domeniul protec]iei copilului (FONPC).

Interven]ie umanitar= în situa]ie de urgen]= – Una dintre 
realiz=rile majore în acest domeniu a constituit-o finalizarea proiectului de 
reconstruc]ie a comunit=]ii Foeni, jude]ul Timi[, grav afectat= de inunda]iile 
din anul 2005. Cei peste 1,5 milioane de dolari strân[i în urma teledonului 
realizat împreun= cu Realitatea TV, au oferit premisele desf=[ur=rii unui 
proiect de 3 ani de reconstruc]ie fizic= a comunit=]ii [i de înt=rire a 
spiritului comunitar. Prin acest proiect am construit 31 de case, am oferit 
consilire psihologic= [i terapie prin art= [i ludic= unui num=r de peste 150 
de copii [i adolescen]i din Foeni, afecta]i de inunda]ii. Munca desf=[urat= 
de c=tre World Vision cu grupul de ini]iativ= creat, a sprijinit comunitatea 
în identificarea celor mai bune solu]ii de reconstruc]ie a comunit=]ii. La 
sfâr[itul celor 3 ani de proiect, World Vision las= în urm= o comunitate 
mai puternic= [i a creat premisele pentru constituirea unei asocia]ii 
comunitare care s= poat= s= atrag= resurse pentru comunitate iar 
împreun= cu comunitatea poate oferi un model replicabil de interven]ie 
complex= în situa]ii de urgen]=.   

Campanii de strângere de fonduri – Campania „Vreau în clasa a 
noua!” [i-a propus s= g=seasc= donatori individuali pentru sprijinirea 
copiilor din mediul rural care nu-[i pot continua studiile liceale din cauza 
lipsei de sus]inere financiar=. La finele anului aproximativ 300 de copii 
primiser= sprijin de la câte un sponsor. La acest sprijin s-a ad=ugat [i suma 
de 10.000 Euro strâns= în acela[i scop, prin parteneriatul încheiat de c=tre 
World Vision cu KFC [i Pizza Hut din Bucure[ti. Prin Campania 2% am 
strâns cu ajutorul contribuabililor români suma de 25.000 euro, sum= ce 
s-a ad=ugat sprijinirii educa]iei copiilor din mediul rural. 
Companiile române[ti [i interna]ionale au fost [i în anul 2008 al=turi de 
noi. Cu implicarea lor, am reu[it s= strângem suma de 220.000 Euro, bani 
folosi]i pentru a sus]ine proiecte variate, de la proiecte de dezvoltare 
comunitar= la proiecte adresate copiilor cu dizabilit=]i.

Protec]ia copilului
Copiii României – cel mai longeviv proiect World Vision a continuat s= 
pun= la dispozi]ie expertiza câ[tigat= pe parcursul ultimilor ani, pentru a 
preveni abandonul copiilor în maternit=]i [i spitale de pediatrie [i a 
p=stra copilul în familie, al=turi de mam=, acolo unde el cre[te [i se 
dezvolt= cel mai bine.
Anul 2008 a însemnat o nou= contribu]ie [i recunoa[tere a experien]ei 
World Vision România în domeniul protec]iei copilului. Profesioni[tii din 
cadrul acestui proiect au elaborat un Manual de bune practici în 
domeniul prevenirii abandonului copilului. Manualul reprezint= rezultatul 
a peste 16 ani de experien]= în domeniu [i include instrumente de 
lucru, metodologii, legisla]ie, proceduri [i statistici referitoare la modul 
de evaluare [i interven]ie în scopul prevenirii abandonului copilului. 
Prin activit=]ile desf=[urate în centre maternale, centre de zi, centre 
comunitare de servicii sociale am sprijinit un num=r de peste 1300 de 
beneficiari direc]i (copii, p=rin]i, cadre didactice), dintre ace[tia 
aproximativ 900 fiind copii.   

Prevenirea traficului de persoane – World Vision România a desf=[urat 
într-una din comunit=]ile rurale din jude]ul Ia[i un proiect – pilot care a 
avut drept obiectiv prevenirea traficului de persoane [i cre[terea 
gradului de informare a copiilor [i tinerilor asupra pericolelor reprezen-
tate de acest fenomen în cre[tere. Prin piese de teatru scrise [i puse în 
scen= de c=tre tineri [i reprezenta]iile oferite de ace[tia diferitelor 
categorii din comunitate, am încercat s= prevenim perpetuarea acestui 
fenomen de o manier= original= [i interactiv=.
La acestea s-au ad=ugat parteneriatele cu alte ONG-uri [i institu]ii, 
precum cel încheiat cu Funda]ia Ratiu [i Agen]ia Guvernamental= Anti – 
drog la Cluj, prin care am reu[it s= m=rim impactul ac]iunilor noastre. 
Anul trecut, la Cluj [i la Ia[i, prin acest gen de ac]iuni am informat peste 
550 copii [i 500 adul]i din comunit=]ile rurale asupra acestui fenomen. 

Copiii cu dizabilit=]i, adolescen]ii care p=r=sesc centrele de plasament 
[i au nevoie de sprijin pentru integrarea socio – profesional=, precum 
[i copiii [i tinerii cu HIV au continuat s= fie în centrul aten]iei noastre. 

Am sprijinit un num=r de peste 130 de copii cu dizabilit=]i [i am integrat 
20 de copii cu dizabilit=]i în înv=]=mântul de mas=, am sus]inut 20 de 
tineri care au p=r=sit centrele de plasament (la Cluj) [i am preg=tit 30 de 
tineri cu HIV (jude]ul Constan]a) s= sus]in= cauza persoanelor infectate 
HIV sau SIDA.

Proiecte de burse [colare - Bursa, o [ans= pentru copiii din mediul 
rural – 200 de copii [i adolescen]i din jude]ele Bac=u, Cluj, Dolj, Ia[i [i 
Vâlcea au continuat studiile gimnaziale sau liceale, prin intermediul 
sprijinului individualizat oferit de c=tre sponsori corporativi - Compania 
Vodafone, Unicredit Bank [i Mckinsey - [i de c=tre World Vision Taiwan. 
Peste 55% dintre ace[ti bursieri au înregistrat medii de peste 9 la sfâr[itul 
anului [colar 2007-2008.
Sprijinul acordat const= în acoperirea cheltuielilor de cazare, mas= sau 
transport pentru a studia la o [coal= de la ora[ sau a costurilor pentru 
rechizite, manuale [colare [i c=r]i. 
În plus, bursierii beneficiaz= de 
activit=]i de socializare, seminarii de 
educa]ie, excursii [i tabere [colare.
Acestora li s-au ad=ugat cei 300 
de copii finan]a]i de sponsori 
individuali români. 

Advocacy - Combaterea s=r=ciei. 
Funda]ia World Vision România 
este membru fondator al coali]iei 
RENASIS (Re]eaua na]ional= 
antis=r=cie – incluziune social=) [i 
vice-pre[edinte al acestei federa]ii 
de organiza]ii care consider= c= 
s=r=cia [i/sau excluziunea nu sunt 
doar o problem= a individului, ci a 
societ=]ii în ansamblul ei, având efecte pe toate planurile: politic, 
economic, cultural, social, moral [i spiritual. 
Cooperarea pentru dezvoltare interna]ional=. Ca nou stat membru al 
Uniunii Europene, România este chemat= s= se implice în combaterea 
s=r=ciei la nivel global. In cadrul Uniunii Europene, fiecare ]ar= doneaz= o 
parte (în general între 0.10 % [i 1 %) din venitul na]ional brut pentru 
ajutorarea ]=rilor mai s=race ale lumii. Ca sus]in=tor al acestui demers, 
World Vision a lansat în decembrie 2008, la Constan]a, în prezen]a 
reprezentan]ilor UNDP România [i ai Ministerului Afacerilor Externe, un 
prim proiect de con[tientizare cu privire la cele Opt Obiective de 
Dezvoltare ale Mileniului. World Vision este membru al FOND – 
Federa]ia organiza]iilor neguvernamentale implicate în cooperarea 
pentru dezvoltare interna]ional=.

II. Funda]ia World Vision România  

   În România, World Vision s-a adaptat continuu contextului na]ional specific fiec=rei perioade traversate, 
   în special transform=rilor economice [i sociale. Am lucrat pentru cei mai s=raci dintre cei s=raci [i pentru categoriile cele mai 
   vulnerabile [i ne-am croit interven]ia în a[a fel încât sprijinul oferit s= r=spund= cât mai mult nevoilor acestor categorii. 
   Noua pozi]ie a României ca stat membru al UE, noile modalit=]i [i oportunit=]i de accesare a resurselor [i cre[terea expertizei 
   resurselor  umane din România de a desf=[ura proiecte, ne-au determinat s= facem o schimbare cu privire la modul de organizare [i 
   la statutul organiza]iei noastre. Astfel, Funda]ia World Vision România, înfiin]at= înc= din anul 1997, a devenit capabil= [i eligibil= 
   pentru oportunit=]ile financiare oferite de fondurile europene.
   Începând cu anul 2008, am început s= realiz=m transferul proiectelor [i personalului World Vision de pe Filiala din România a 
Organiza]iei  World Vision International, pe Funda]ia World Vision România, o entitate româneasc=, legal constituit=. Realiz=m astfel continuitatea proiectelor [i 
ini]iativelor noastre, începute în România în urm= cu aproape 20 de ani [i m=rim [ansele de  accesare a fondurilor prin care s= oferim [i de acum înainte proiecte de 
calitate, care s= m=reasc= impactul prezen]ei noastre la nivelul comunit=]ilor partenere [i s= ofere tuturor copiilor [anse egale de cre[tere [i dezvoltare.
În prezent, 16 dintre proiectele în desf=[urare sunt realizate prin intermediul parteneriatului dintre Organiza]ia [i Funda]ia World Vision România iar prin Funda]ia 
World Vision România se implementeaz= din alte surse de finan]are înc= 8 proiecte. 

Geografic, finan]area în bani a proiectelor WVR 
din 2008 a provenit din surse r=spândite în 
aproape întreaga lume. Principala surs= a fost 
reprezentat= de SUA, de unde au provenit 3,02 
milioane de dolari, adic= aproape jum=tate din 
totalul finan]=rilor. SUA au fost urmate de o alt= 
surs= de pe acela[i continent, Canada, cu 2,10 
milioane de dolari, pe locul trei fiind România, cu 
652.892 de dolari. Diferen]a, pu]in peste un 
milion de dolari, a provenit din surse situate 
geografic în Europa, Asia [i Australia. 

Principalele eforturi ale WVR în anul 
2008 s-au îndreptat c=tre dezvoltarea 
comunitar=, unde s-au cheltuit 1,6 
milioane dolari. Pentru alte programe 
s-au cheltuit cca. 1,9 milioane dolari, 
costurile cu implementarea proiect-
elor si de imbun=t=]ire a pregatirii 
profesionale ridicandu-se la 2,6 
milioane.
Cca. 0,78 milioane dolari din 
finan]=rile atrase au r=mas necheltui]i, 
în principal ca urmare a faptului c= 
finan]=rile au venit în ultima parte a 
anului [i nu au mai putut fi integrate 
în proiecte. Suma a fost reportat= 
integral în anul urm=tor.  

Distribu]ia Veniturilor 

Donatori individuali [i 2% - 21.5%

Funda]ia Vodafone  - 36.6% 

Funda]ia Mckinsey - 6.2%

Unicredit Bank - 0.8%

Loteria Româna - 2%

Organizatia WVI - 32.5%

Funda]ia WV România - 0.4%

S=n=tate 
Igien= 

Parteneriate Locale 
Spa]ii Prietenoase pentru Copii

Egalitate de Gen 

Preg=tire 

Surse de finan]are 
 
Donatori individuali [i 2% 
Funda]ia Vodafone   
Funda]ia Mckinsey 
Unicredit Bank 
Loteria Român=  
Organiza]ia WVI    
Funda]ia WVRomânia 
 
TOTAL 

VALOARE (euro) 
 

106. 575 
182. 366 
30. 746 
4. 218 

10. 014 
161. 919 

2. 138 
 

497. 976 

Cheltuieli / proiect 
 
Educa]ie  
Infrastructur= educa]ie  
Protec]ia copilului  
Participarea copilului 
Copii cu dizabilit=]i   
Ajutor umanitar 
Dezvoltare economic=  
Dona]ii  
 
TOTAL 

VALOARE (euro) 
 

292. 176  
13. 500  
38. 843  
2. 138  
7. 734  

10. 014  
110. 612  
22. 959 

 
497. 976 

Funda]ia World Vision România

Organiza]ia World Vision International - Filiala România
Surse de finan]are [i valoare 
 
AUSTRALIA 
AUSTRIA 
CANADA 
OLANDA 
ROMÂNIA - Venit local 
ELVE}IA 
TAIWAN 
USA 
 
TOTAL 

TOTAL ($) 
 

 101,055 
3,305 

2,096,798 
148,626 
652,892 
594,686 
305,729 

3,020,503 
 

 $6,923,594 

CHELTUIELI

PROGRAME DE DEZVOLTARE COMUNITAR+
PROTEC}IA COPILULUI
PROGRAME EDUCA}IE
PROGRAME AGRICOLE
PROGRAM ANGANJAMENT CRE{TIN
PROGRAM DE INTERVEN}IE UMANITAR+
COSTURI DE IMPLEMENTARE A PROIECTELOR
PREG+TIRE {I CALIFICARE PERSONAL World Vision

TOTAL

TOTAL ($)

 1,599,406
238,456
707,572
557,959
274,400
142,134

2,304,483
312,220

 $6,136,630

USA 44%
AUSTRALIA 2%
AUSTRIA 0%
CANADA 30% 
OLANDA/NETHERLANDS 2%  

ROMÂNIA - VENIT LOCAL 9%  

ELVE}IA/SWITZERLAND 9% 

TAIWAN 4% 



3 4 2 

I. World Vision International - Filiala din România 

R=spuns în Situa]ii de Urgen]= 

Educa]ie 
Îngrijire Preventiv= 

Nutri]ie 

Drepturile Copilului 
Participarea Comunit=]ii Educa]ie 

Anti-Trafic 
Hran= 

Microfinan]are 

Profil financiar 

Cele mai importante realiz=ri 

Dezvoltare comunitar= - Prin parteneriate de durat= cu membrii 
comunit=]ilor rurale [i o abordare care s= cuprind= domenii de dezvol-
tare diverse (educa]ie, s=n=tate, dezvoltare economic=, protec]ia copilului, 
dezvoltare spiritual=) World Vision contribuie la împuternicirea [i 
preg=tirea comunit=]ilor astfel încât acestea s= fie capabile s= identifice 
problemele cu care se confrunt=, s= le prioritizeze [i s= g=seasc= singure 
solu]ii adecvate la aceste probleme. Forma asociativ=, reprezentat= [i prin 
asocia]iile comunitare rurale, a devenit o prioritate, în contextul acces=rii 
fondurilor europene. În [ase din cele nou= jude]e în care World Vision 
România a lucrat (Cluj, Constan]a, Dolj, Ialomi]a, Ia[i [i Vâlcea), 10 
asocia]ii comunitare active [i grupurile de ini]iativ= din comunit=]ile rurale 
s-au implicat prin scrierea unor proiecte de interes comunitar, prin care 
s= aduc= resurse europene la nivel local. Au fost generate peste 21 
proiecte, din care 9 au vizat accesarea fondurilor europene. Unul dintre 
proiecte, în valoare de 90.000 Euro, a primit deja finan]are. 
Dezvoltare economic= – Bun=starea copiilor [i familiilor din mediul rural 
nu va putea fi atins= dac= nu se vor crea oportunit=]i de dezvoltare a 
unor afaceri mici, prin care familiile s= dobândeasc= independen]= din 
punct de vedere economic [i s=-[i m=reasc= nivelul de trai. În anul 2008, 
interven]ia World Vision s-a concentrat pe trei direc]ii majore: oferirea 
de cursuri de calificare pe diferite domenii de interes economic, oferirea 
de asisten]= material= pentru dezvoltarea de mici afaceri [i consultan]= în 
înfiin]area de asocia]ii de fermieri. Peste 150 de persoane au participat la 
cursuri de calificare în diferite domenii (legumicultur=, cre[terea 
animalelor, apicultur=, etc.) la care s-au ad=ugat schimburi de experien]= 
de profil. Anul trecut, 33 de familii au fost sprijinite s= înceap= afaceri de 
succes (oierit, etc.). Familiile [i asocia]iile au primit material tehnologic – 
semin]e de calitate, pomi fructiferi, oi de ras= îmbun=t=]it= – care s= 
contribuie la succesul ini]iativelor. 

În afara acestor dou= direc]ii prioritare de activitate, am continuat s= 
sprijinim educa]ia [i s=n=tatea copiilor [i comunit=]ilor din mediul rural.  
Astfel, peste 11.000 de copii se vor putea bucura de materiale didactice 
noi [i moderne [i au beneficiat de rechizite [colare [i sprijin material 
pentru a putea s= mearg= la [coal=, iar peste 7.500 de copii au mers în 
excursii [colare.  23 dispensare medicale rurale au fost renovate sau au 
primit echipament medical modern iar peste 2.500 de copii au participat 
la campaniile de informare pe teme de igien= personal= organizate. 

Parteneriate cu bisericile – Anul 2008 a fost un an foarte important 
pentru proiectul „Hristos Împ=rt=[it Copiilor”, început în urm= cu 3 ani de 
c=tre World Vision România în parteneriat cu Biserica Ortodox= Român= 
(BOR). Ideea conceperii unor manuale de catehez= (studiu biblic) pentru 
copiii cu vârste între 6 [i 17 ani [i desf=[urarea de sesiuni de studiu biblic 
la nivelul fiec=rei parohii a fost cu c=ldur= îmbr=]i[at= de c=tre BOR, care a 
preluat în totalitate acest proiect, urmând s=-l dezvolte la nivelul tuturor 
parohiilor din Patriarhia Român=.
P.F. P=rinte Patriarh Daniel a decis înfiin]area de birouri de catehez= la 
nivelul fiec=rei eparhii [i desemnarea unui responsabil care s= se ocupe de 
organizarea activit=]ii de catehez=. Proiectul „Hristos Împ=rt=[it Copiilor” 
se al=tur= astfel celorlalte ini]iative World Vision România preluate în 
totalitate de c=tre partenerii de proiect.    

Advocacy – World Vision a desf=[urat 
la nivelul comunit=]ii activit=]i prin care a 
pledat pentru respectarea drepturilor 
unor categorii vulnerabile, defavorizate 
(copiii cu dizabilit=]i, copiii abandona]i, 
copiii cu risc de a fi trafica]i, etc.). A fost 
încurajat= participarea copiilor [i tinerilor 
la diferite evenimente care le-au oferit 
ocazia de a vorbi [i a-[i sus]ine cauzele [i 
problemele cu care se confrunt=. Una dintre adolescentele implicate în 
proiectul de prevenire a traficului de persoane de la Ia[i, a participat, cu 
sprijinul World Vision, la cel de-al treilea Congres Mondial împotriva 
Exploat=rii Sexuale a Copiilor [i Adolescen]ilor, desf=[urat la Rio de 
Janeiro, Brazilia, în perioada 25-28 noiembrie. Pentru a înt=ri propria 
ac]iune în domeniul protec]iei [i bun=st=rii copilului, World Vision este un 
membru activ al Federa]iei organiza]iilor neguvernamentale active în 
domeniul protec]iei copilului (FONPC).

Interven]ie umanitar= în situa]ie de urgen]= – Una dintre 
realiz=rile majore în acest domeniu a constituit-o finalizarea proiectului de 
reconstruc]ie a comunit=]ii Foeni, jude]ul Timi[, grav afectat= de inunda]iile 
din anul 2005. Cei peste 1,5 milioane de dolari strân[i în urma teledonului 
realizat împreun= cu Realitatea TV, au oferit premisele desf=[ur=rii unui 
proiect de 3 ani de reconstruc]ie fizic= a comunit=]ii [i de înt=rire a 
spiritului comunitar. Prin acest proiect am construit 31 de case, am oferit 
consilire psihologic= [i terapie prin art= [i ludic= unui num=r de peste 150 
de copii [i adolescen]i din Foeni, afecta]i de inunda]ii. Munca desf=[urat= 
de c=tre World Vision cu grupul de ini]iativ= creat, a sprijinit comunitatea 
în identificarea celor mai bune solu]ii de reconstruc]ie a comunit=]ii. La 
sfâr[itul celor 3 ani de proiect, World Vision las= în urm= o comunitate 
mai puternic= [i a creat premisele pentru constituirea unei asocia]ii 
comunitare care s= poat= s= atrag= resurse pentru comunitate iar 
împreun= cu comunitatea poate oferi un model replicabil de interven]ie 
complex= în situa]ii de urgen]=.   

Campanii de strângere de fonduri – Campania „Vreau în clasa a 
noua!” [i-a propus s= g=seasc= donatori individuali pentru sprijinirea 
copiilor din mediul rural care nu-[i pot continua studiile liceale din cauza 
lipsei de sus]inere financiar=. La finele anului aproximativ 300 de copii 
primiser= sprijin de la câte un sponsor. La acest sprijin s-a ad=ugat [i suma 
de 10.000 Euro strâns= în acela[i scop, prin parteneriatul încheiat de c=tre 
World Vision cu KFC [i Pizza Hut din Bucure[ti. Prin Campania 2% am 
strâns cu ajutorul contribuabililor români suma de 25.000 euro, sum= ce 
s-a ad=ugat sprijinirii educa]iei copiilor din mediul rural. 
Companiile române[ti [i interna]ionale au fost [i în anul 2008 al=turi de 
noi. Cu implicarea lor, am reu[it s= strângem suma de 220.000 Euro, bani 
folosi]i pentru a sus]ine proiecte variate, de la proiecte de dezvoltare 
comunitar= la proiecte adresate copiilor cu dizabilit=]i.

Protec]ia copilului
Copiii României – cel mai longeviv proiect World Vision a continuat s= 
pun= la dispozi]ie expertiza câ[tigat= pe parcursul ultimilor ani, pentru a 
preveni abandonul copiilor în maternit=]i [i spitale de pediatrie [i a 
p=stra copilul în familie, al=turi de mam=, acolo unde el cre[te [i se 
dezvolt= cel mai bine.
Anul 2008 a însemnat o nou= contribu]ie [i recunoa[tere a experien]ei 
World Vision România în domeniul protec]iei copilului. Profesioni[tii din 
cadrul acestui proiect au elaborat un Manual de bune practici în 
domeniul prevenirii abandonului copilului. Manualul reprezint= rezultatul 
a peste 16 ani de experien]= în domeniu [i include instrumente de 
lucru, metodologii, legisla]ie, proceduri [i statistici referitoare la modul 
de evaluare [i interven]ie în scopul prevenirii abandonului copilului. 
Prin activit=]ile desf=[urate în centre maternale, centre de zi, centre 
comunitare de servicii sociale am sprijinit un num=r de peste 1300 de 
beneficiari direc]i (copii, p=rin]i, cadre didactice), dintre ace[tia 
aproximativ 900 fiind copii.   

Prevenirea traficului de persoane – World Vision România a desf=[urat 
într-una din comunit=]ile rurale din jude]ul Ia[i un proiect – pilot care a 
avut drept obiectiv prevenirea traficului de persoane [i cre[terea 
gradului de informare a copiilor [i tinerilor asupra pericolelor reprezen-
tate de acest fenomen în cre[tere. Prin piese de teatru scrise [i puse în 
scen= de c=tre tineri [i reprezenta]iile oferite de ace[tia diferitelor 
categorii din comunitate, am încercat s= prevenim perpetuarea acestui 
fenomen de o manier= original= [i interactiv=.
La acestea s-au ad=ugat parteneriatele cu alte ONG-uri [i institu]ii, 
precum cel încheiat cu Funda]ia Ratiu [i Agen]ia Guvernamental= Anti – 
drog la Cluj, prin care am reu[it s= m=rim impactul ac]iunilor noastre. 
Anul trecut, la Cluj [i la Ia[i, prin acest gen de ac]iuni am informat peste 
550 copii [i 500 adul]i din comunit=]ile rurale asupra acestui fenomen. 

Copiii cu dizabilit=]i, adolescen]ii care p=r=sesc centrele de plasament 
[i au nevoie de sprijin pentru integrarea socio – profesional=, precum 
[i copiii [i tinerii cu HIV au continuat s= fie în centrul aten]iei noastre. 

Am sprijinit un num=r de peste 130 de copii cu dizabilit=]i [i am integrat 
20 de copii cu dizabilit=]i în înv=]=mântul de mas=, am sus]inut 20 de 
tineri care au p=r=sit centrele de plasament (la Cluj) [i am preg=tit 30 de 
tineri cu HIV (jude]ul Constan]a) s= sus]in= cauza persoanelor infectate 
HIV sau SIDA.

Proiecte de burse [colare - Bursa, o [ans= pentru copiii din mediul 
rural – 200 de copii [i adolescen]i din jude]ele Bac=u, Cluj, Dolj, Ia[i [i 
Vâlcea au continuat studiile gimnaziale sau liceale, prin intermediul 
sprijinului individualizat oferit de c=tre sponsori corporativi - Compania 
Vodafone, Unicredit Bank [i Mckinsey - [i de c=tre World Vision Taiwan. 
Peste 55% dintre ace[ti bursieri au înregistrat medii de peste 9 la sfâr[itul 
anului [colar 2007-2008.
Sprijinul acordat const= în acoperirea cheltuielilor de cazare, mas= sau 
transport pentru a studia la o [coal= de la ora[ sau a costurilor pentru 
rechizite, manuale [colare [i c=r]i. 
În plus, bursierii beneficiaz= de 
activit=]i de socializare, seminarii de 
educa]ie, excursii [i tabere [colare.
Acestora li s-au ad=ugat cei 300 
de copii finan]a]i de sponsori 
individuali români. 

Advocacy - Combaterea s=r=ciei. 
Funda]ia World Vision România 
este membru fondator al coali]iei 
RENASIS (Re]eaua na]ional= 
antis=r=cie – incluziune social=) [i 
vice-pre[edinte al acestei federa]ii 
de organiza]ii care consider= c= 
s=r=cia [i/sau excluziunea nu sunt 
doar o problem= a individului, ci a 
societ=]ii în ansamblul ei, având efecte pe toate planurile: politic, 
economic, cultural, social, moral [i spiritual. 
Cooperarea pentru dezvoltare interna]ional=. Ca nou stat membru al 
Uniunii Europene, România este chemat= s= se implice în combaterea 
s=r=ciei la nivel global. In cadrul Uniunii Europene, fiecare ]ar= doneaz= o 
parte (în general între 0.10 % [i 1 %) din venitul na]ional brut pentru 
ajutorarea ]=rilor mai s=race ale lumii. Ca sus]in=tor al acestui demers, 
World Vision a lansat în decembrie 2008, la Constan]a, în prezen]a 
reprezentan]ilor UNDP România [i ai Ministerului Afacerilor Externe, un 
prim proiect de con[tientizare cu privire la cele Opt Obiective de 
Dezvoltare ale Mileniului. World Vision este membru al FOND – 
Federa]ia organiza]iilor neguvernamentale implicate în cooperarea 
pentru dezvoltare interna]ional=.

II. Funda]ia World Vision România  

   În România, World Vision s-a adaptat continuu contextului na]ional specific fiec=rei perioade traversate, 
   în special transform=rilor economice [i sociale. Am lucrat pentru cei mai s=raci dintre cei s=raci [i pentru categoriile cele mai 
   vulnerabile [i ne-am croit interven]ia în a[a fel încât sprijinul oferit s= r=spund= cât mai mult nevoilor acestor categorii. 
   Noua pozi]ie a României ca stat membru al UE, noile modalit=]i [i oportunit=]i de accesare a resurselor [i cre[terea expertizei 
   resurselor  umane din România de a desf=[ura proiecte, ne-au determinat s= facem o schimbare cu privire la modul de organizare [i 
   la statutul organiza]iei noastre. Astfel, Funda]ia World Vision România, înfiin]at= înc= din anul 1997, a devenit capabil= [i eligibil= 
   pentru oportunit=]ile financiare oferite de fondurile europene.
   Începând cu anul 2008, am început s= realiz=m transferul proiectelor [i personalului World Vision de pe Filiala din România a 
Organiza]iei  World Vision International, pe Funda]ia World Vision România, o entitate româneasc=, legal constituit=. Realiz=m astfel continuitatea proiectelor [i 
ini]iativelor noastre, începute în România în urm= cu aproape 20 de ani [i m=rim [ansele de  accesare a fondurilor prin care s= oferim [i de acum înainte proiecte de 
calitate, care s= m=reasc= impactul prezen]ei noastre la nivelul comunit=]ilor partenere [i s= ofere tuturor copiilor [anse egale de cre[tere [i dezvoltare.
În prezent, 16 dintre proiectele în desf=[urare sunt realizate prin intermediul parteneriatului dintre Organiza]ia [i Funda]ia World Vision România iar prin Funda]ia 
World Vision România se implementeaz= din alte surse de finan]are înc= 8 proiecte. 

Geografic, finan]area în bani a proiectelor WVR 
din 2008 a provenit din surse r=spândite în 
aproape întreaga lume. Principala surs= a fost 
reprezentat= de SUA, de unde au provenit 3,02 
milioane de dolari, adic= aproape jum=tate din 
totalul finan]=rilor. SUA au fost urmate de o alt= 
surs= de pe acela[i continent, Canada, cu 2,10 
milioane de dolari, pe locul trei fiind România, cu 
652.892 de dolari. Diferen]a, pu]in peste un 
milion de dolari, a provenit din surse situate 
geografic în Europa, Asia [i Australia. 

Principalele eforturi ale WVR în anul 
2008 s-au îndreptat c=tre dezvoltarea 
comunitar=, unde s-au cheltuit 1,6 
milioane dolari. Pentru alte programe 
s-au cheltuit cca. 1,9 milioane dolari, 
costurile cu implementarea proiect-
elor si de imbun=t=]ire a pregatirii 
profesionale ridicandu-se la 2,6 
milioane.
Cca. 0,78 milioane dolari din 
finan]=rile atrase au r=mas necheltui]i, 
în principal ca urmare a faptului c= 
finan]=rile au venit în ultima parte a 
anului [i nu au mai putut fi integrate 
în proiecte. Suma a fost reportat= 
integral în anul urm=tor.  

Distribu]ia Veniturilor 

Donatori individuali [i 2% - 21.5%

Funda]ia Vodafone  - 36.6% 

Funda]ia Mckinsey - 6.2%

Unicredit Bank - 0.8%

Loteria Româna - 2%

Organizatia WVI - 32.5%

Funda]ia WV România - 0.4%

S=n=tate 
Igien= 

Parteneriate Locale 
Spa]ii Prietenoase pentru Copii

Egalitate de Gen 

Preg=tire 

Surse de finan]are 
 
Donatori individuali [i 2% 
Funda]ia Vodafone   
Funda]ia Mckinsey 
Unicredit Bank 
Loteria Român=  
Organiza]ia WVI    
Funda]ia WVRomânia 
 
TOTAL 

VALOARE (euro) 
 

106. 575 
182. 366 
30. 746 
4. 218 

10. 014 
161. 919 

2. 138 
 

497. 976 

Cheltuieli / proiect 
 
Educa]ie  
Infrastructur= educa]ie  
Protec]ia copilului  
Participarea copilului 
Copii cu dizabilit=]i   
Ajutor umanitar 
Dezvoltare economic=  
Dona]ii  
 
TOTAL 

VALOARE (euro) 
 

292. 176  
13. 500  
38. 843  
2. 138  
7. 734  

10. 014  
110. 612  
22. 959 

 
497. 976 

Funda]ia World Vision România

Organiza]ia World Vision International - Filiala România
Surse de finan]are [i valoare 
 
AUSTRALIA 
AUSTRIA 
CANADA 
OLANDA 
ROMÂNIA - Venit local 
ELVE}IA 
TAIWAN 
USA 
 
TOTAL 

TOTAL ($) 
 

 101,055 
3,305 

2,096,798 
148,626 
652,892 
594,686 
305,729 

3,020,503 
 

 $6,923,594 

CHELTUIELI

PROGRAME DE DEZVOLTARE COMUNITAR+
PROTEC}IA COPILULUI
PROGRAME EDUCA}IE
PROGRAME AGRICOLE
PROGRAM ANGANJAMENT CRE{TIN
PROGRAM DE INTERVEN}IE UMANITAR+
COSTURI DE IMPLEMENTARE A PROIECTELOR
PREG+TIRE {I CALIFICARE PERSONAL World Vision

TOTAL

TOTAL ($)

 1,599,406
238,456
707,572
557,959
274,400
142,134

2,304,483
312,220

 $6,136,630

USA 44%
AUSTRALIA 2%
AUSTRIA 0%
CANADA 30% 
OLANDA/NETHERLANDS 2%  

ROMÂNIA - VENIT LOCAL 9%  

ELVE}IA/SWITZERLAND 9% 

TAIWAN 4% 



3 4 2 

I. World Vision International - Filiala din România 

R=spuns în Situa]ii de Urgen]= 

Educa]ie 
Îngrijire Preventiv= 

Nutri]ie 

Drepturile Copilului 
Participarea Comunit=]ii Educa]ie 

Anti-Trafic 
Hran= 

Microfinan]are 

Profil financiar 

Cele mai importante realiz=ri 

Dezvoltare comunitar= - Prin parteneriate de durat= cu membrii 
comunit=]ilor rurale [i o abordare care s= cuprind= domenii de dezvol-
tare diverse (educa]ie, s=n=tate, dezvoltare economic=, protec]ia copilului, 
dezvoltare spiritual=) World Vision contribuie la împuternicirea [i 
preg=tirea comunit=]ilor astfel încât acestea s= fie capabile s= identifice 
problemele cu care se confrunt=, s= le prioritizeze [i s= g=seasc= singure 
solu]ii adecvate la aceste probleme. Forma asociativ=, reprezentat= [i prin 
asocia]iile comunitare rurale, a devenit o prioritate, în contextul acces=rii 
fondurilor europene. În [ase din cele nou= jude]e în care World Vision 
România a lucrat (Cluj, Constan]a, Dolj, Ialomi]a, Ia[i [i Vâlcea), 10 
asocia]ii comunitare active [i grupurile de ini]iativ= din comunit=]ile rurale 
s-au implicat prin scrierea unor proiecte de interes comunitar, prin care 
s= aduc= resurse europene la nivel local. Au fost generate peste 21 
proiecte, din care 9 au vizat accesarea fondurilor europene. Unul dintre 
proiecte, în valoare de 90.000 Euro, a primit deja finan]are. 
Dezvoltare economic= – Bun=starea copiilor [i familiilor din mediul rural 
nu va putea fi atins= dac= nu se vor crea oportunit=]i de dezvoltare a 
unor afaceri mici, prin care familiile s= dobândeasc= independen]= din 
punct de vedere economic [i s=-[i m=reasc= nivelul de trai. În anul 2008, 
interven]ia World Vision s-a concentrat pe trei direc]ii majore: oferirea 
de cursuri de calificare pe diferite domenii de interes economic, oferirea 
de asisten]= material= pentru dezvoltarea de mici afaceri [i consultan]= în 
înfiin]area de asocia]ii de fermieri. Peste 150 de persoane au participat la 
cursuri de calificare în diferite domenii (legumicultur=, cre[terea 
animalelor, apicultur=, etc.) la care s-au ad=ugat schimburi de experien]= 
de profil. Anul trecut, 33 de familii au fost sprijinite s= înceap= afaceri de 
succes (oierit, etc.). Familiile [i asocia]iile au primit material tehnologic – 
semin]e de calitate, pomi fructiferi, oi de ras= îmbun=t=]it= – care s= 
contribuie la succesul ini]iativelor. 

În afara acestor dou= direc]ii prioritare de activitate, am continuat s= 
sprijinim educa]ia [i s=n=tatea copiilor [i comunit=]ilor din mediul rural.  
Astfel, peste 11.000 de copii se vor putea bucura de materiale didactice 
noi [i moderne [i au beneficiat de rechizite [colare [i sprijin material 
pentru a putea s= mearg= la [coal=, iar peste 7.500 de copii au mers în 
excursii [colare.  23 dispensare medicale rurale au fost renovate sau au 
primit echipament medical modern iar peste 2.500 de copii au participat 
la campaniile de informare pe teme de igien= personal= organizate. 

Parteneriate cu bisericile – Anul 2008 a fost un an foarte important 
pentru proiectul „Hristos Împ=rt=[it Copiilor”, început în urm= cu 3 ani de 
c=tre World Vision România în parteneriat cu Biserica Ortodox= Român= 
(BOR). Ideea conceperii unor manuale de catehez= (studiu biblic) pentru 
copiii cu vârste între 6 [i 17 ani [i desf=[urarea de sesiuni de studiu biblic 
la nivelul fiec=rei parohii a fost cu c=ldur= îmbr=]i[at= de c=tre BOR, care a 
preluat în totalitate acest proiect, urmând s=-l dezvolte la nivelul tuturor 
parohiilor din Patriarhia Român=.
P.F. P=rinte Patriarh Daniel a decis înfiin]area de birouri de catehez= la 
nivelul fiec=rei eparhii [i desemnarea unui responsabil care s= se ocupe de 
organizarea activit=]ii de catehez=. Proiectul „Hristos Împ=rt=[it Copiilor” 
se al=tur= astfel celorlalte ini]iative World Vision România preluate în 
totalitate de c=tre partenerii de proiect.    

Advocacy – World Vision a desf=[urat 
la nivelul comunit=]ii activit=]i prin care a 
pledat pentru respectarea drepturilor 
unor categorii vulnerabile, defavorizate 
(copiii cu dizabilit=]i, copiii abandona]i, 
copiii cu risc de a fi trafica]i, etc.). A fost 
încurajat= participarea copiilor [i tinerilor 
la diferite evenimente care le-au oferit 
ocazia de a vorbi [i a-[i sus]ine cauzele [i 
problemele cu care se confrunt=. Una dintre adolescentele implicate în 
proiectul de prevenire a traficului de persoane de la Ia[i, a participat, cu 
sprijinul World Vision, la cel de-al treilea Congres Mondial împotriva 
Exploat=rii Sexuale a Copiilor [i Adolescen]ilor, desf=[urat la Rio de 
Janeiro, Brazilia, în perioada 25-28 noiembrie. Pentru a înt=ri propria 
ac]iune în domeniul protec]iei [i bun=st=rii copilului, World Vision este un 
membru activ al Federa]iei organiza]iilor neguvernamentale active în 
domeniul protec]iei copilului (FONPC).

Interven]ie umanitar= în situa]ie de urgen]= – Una dintre 
realiz=rile majore în acest domeniu a constituit-o finalizarea proiectului de 
reconstruc]ie a comunit=]ii Foeni, jude]ul Timi[, grav afectat= de inunda]iile 
din anul 2005. Cei peste 1,5 milioane de dolari strân[i în urma teledonului 
realizat împreun= cu Realitatea TV, au oferit premisele desf=[ur=rii unui 
proiect de 3 ani de reconstruc]ie fizic= a comunit=]ii [i de înt=rire a 
spiritului comunitar. Prin acest proiect am construit 31 de case, am oferit 
consilire psihologic= [i terapie prin art= [i ludic= unui num=r de peste 150 
de copii [i adolescen]i din Foeni, afecta]i de inunda]ii. Munca desf=[urat= 
de c=tre World Vision cu grupul de ini]iativ= creat, a sprijinit comunitatea 
în identificarea celor mai bune solu]ii de reconstruc]ie a comunit=]ii. La 
sfâr[itul celor 3 ani de proiect, World Vision las= în urm= o comunitate 
mai puternic= [i a creat premisele pentru constituirea unei asocia]ii 
comunitare care s= poat= s= atrag= resurse pentru comunitate iar 
împreun= cu comunitatea poate oferi un model replicabil de interven]ie 
complex= în situa]ii de urgen]=.   

Campanii de strângere de fonduri – Campania „Vreau în clasa a 
noua!” [i-a propus s= g=seasc= donatori individuali pentru sprijinirea 
copiilor din mediul rural care nu-[i pot continua studiile liceale din cauza 
lipsei de sus]inere financiar=. La finele anului aproximativ 300 de copii 
primiser= sprijin de la câte un sponsor. La acest sprijin s-a ad=ugat [i suma 
de 10.000 Euro strâns= în acela[i scop, prin parteneriatul încheiat de c=tre 
World Vision cu KFC [i Pizza Hut din Bucure[ti. Prin Campania 2% am 
strâns cu ajutorul contribuabililor români suma de 25.000 euro, sum= ce 
s-a ad=ugat sprijinirii educa]iei copiilor din mediul rural. 
Companiile române[ti [i interna]ionale au fost [i în anul 2008 al=turi de 
noi. Cu implicarea lor, am reu[it s= strângem suma de 220.000 Euro, bani 
folosi]i pentru a sus]ine proiecte variate, de la proiecte de dezvoltare 
comunitar= la proiecte adresate copiilor cu dizabilit=]i.

Protec]ia copilului
Copiii României – cel mai longeviv proiect World Vision a continuat s= 
pun= la dispozi]ie expertiza câ[tigat= pe parcursul ultimilor ani, pentru a 
preveni abandonul copiilor în maternit=]i [i spitale de pediatrie [i a 
p=stra copilul în familie, al=turi de mam=, acolo unde el cre[te [i se 
dezvolt= cel mai bine.
Anul 2008 a însemnat o nou= contribu]ie [i recunoa[tere a experien]ei 
World Vision România în domeniul protec]iei copilului. Profesioni[tii din 
cadrul acestui proiect au elaborat un Manual de bune practici în 
domeniul prevenirii abandonului copilului. Manualul reprezint= rezultatul 
a peste 16 ani de experien]= în domeniu [i include instrumente de 
lucru, metodologii, legisla]ie, proceduri [i statistici referitoare la modul 
de evaluare [i interven]ie în scopul prevenirii abandonului copilului. 
Prin activit=]ile desf=[urate în centre maternale, centre de zi, centre 
comunitare de servicii sociale am sprijinit un num=r de peste 1300 de 
beneficiari direc]i (copii, p=rin]i, cadre didactice), dintre ace[tia 
aproximativ 900 fiind copii.   

Prevenirea traficului de persoane – World Vision România a desf=[urat 
într-una din comunit=]ile rurale din jude]ul Ia[i un proiect – pilot care a 
avut drept obiectiv prevenirea traficului de persoane [i cre[terea 
gradului de informare a copiilor [i tinerilor asupra pericolelor reprezen-
tate de acest fenomen în cre[tere. Prin piese de teatru scrise [i puse în 
scen= de c=tre tineri [i reprezenta]iile oferite de ace[tia diferitelor 
categorii din comunitate, am încercat s= prevenim perpetuarea acestui 
fenomen de o manier= original= [i interactiv=.
La acestea s-au ad=ugat parteneriatele cu alte ONG-uri [i institu]ii, 
precum cel încheiat cu Funda]ia Ratiu [i Agen]ia Guvernamental= Anti – 
drog la Cluj, prin care am reu[it s= m=rim impactul ac]iunilor noastre. 
Anul trecut, la Cluj [i la Ia[i, prin acest gen de ac]iuni am informat peste 
550 copii [i 500 adul]i din comunit=]ile rurale asupra acestui fenomen. 

Copiii cu dizabilit=]i, adolescen]ii care p=r=sesc centrele de plasament 
[i au nevoie de sprijin pentru integrarea socio – profesional=, precum 
[i copiii [i tinerii cu HIV au continuat s= fie în centrul aten]iei noastre. 

Am sprijinit un num=r de peste 130 de copii cu dizabilit=]i [i am integrat 
20 de copii cu dizabilit=]i în înv=]=mântul de mas=, am sus]inut 20 de 
tineri care au p=r=sit centrele de plasament (la Cluj) [i am preg=tit 30 de 
tineri cu HIV (jude]ul Constan]a) s= sus]in= cauza persoanelor infectate 
HIV sau SIDA.

Proiecte de burse [colare - Bursa, o [ans= pentru copiii din mediul 
rural – 200 de copii [i adolescen]i din jude]ele Bac=u, Cluj, Dolj, Ia[i [i 
Vâlcea au continuat studiile gimnaziale sau liceale, prin intermediul 
sprijinului individualizat oferit de c=tre sponsori corporativi - Compania 
Vodafone, Unicredit Bank [i Mckinsey - [i de c=tre World Vision Taiwan. 
Peste 55% dintre ace[ti bursieri au înregistrat medii de peste 9 la sfâr[itul 
anului [colar 2007-2008.
Sprijinul acordat const= în acoperirea cheltuielilor de cazare, mas= sau 
transport pentru a studia la o [coal= de la ora[ sau a costurilor pentru 
rechizite, manuale [colare [i c=r]i. 
În plus, bursierii beneficiaz= de 
activit=]i de socializare, seminarii de 
educa]ie, excursii [i tabere [colare.
Acestora li s-au ad=ugat cei 300 
de copii finan]a]i de sponsori 
individuali români. 

Advocacy - Combaterea s=r=ciei. 
Funda]ia World Vision România 
este membru fondator al coali]iei 
RENASIS (Re]eaua na]ional= 
antis=r=cie – incluziune social=) [i 
vice-pre[edinte al acestei federa]ii 
de organiza]ii care consider= c= 
s=r=cia [i/sau excluziunea nu sunt 
doar o problem= a individului, ci a 
societ=]ii în ansamblul ei, având efecte pe toate planurile: politic, 
economic, cultural, social, moral [i spiritual. 
Cooperarea pentru dezvoltare interna]ional=. Ca nou stat membru al 
Uniunii Europene, România este chemat= s= se implice în combaterea 
s=r=ciei la nivel global. In cadrul Uniunii Europene, fiecare ]ar= doneaz= o 
parte (în general între 0.10 % [i 1 %) din venitul na]ional brut pentru 
ajutorarea ]=rilor mai s=race ale lumii. Ca sus]in=tor al acestui demers, 
World Vision a lansat în decembrie 2008, la Constan]a, în prezen]a 
reprezentan]ilor UNDP România [i ai Ministerului Afacerilor Externe, un 
prim proiect de con[tientizare cu privire la cele Opt Obiective de 
Dezvoltare ale Mileniului. World Vision este membru al FOND – 
Federa]ia organiza]iilor neguvernamentale implicate în cooperarea 
pentru dezvoltare interna]ional=.

II. Funda]ia World Vision România  

   În România, World Vision s-a adaptat continuu contextului na]ional specific fiec=rei perioade traversate, 
   în special transform=rilor economice [i sociale. Am lucrat pentru cei mai s=raci dintre cei s=raci [i pentru categoriile cele mai 
   vulnerabile [i ne-am croit interven]ia în a[a fel încât sprijinul oferit s= r=spund= cât mai mult nevoilor acestor categorii. 
   Noua pozi]ie a României ca stat membru al UE, noile modalit=]i [i oportunit=]i de accesare a resurselor [i cre[terea expertizei 
   resurselor  umane din România de a desf=[ura proiecte, ne-au determinat s= facem o schimbare cu privire la modul de organizare [i 
   la statutul organiza]iei noastre. Astfel, Funda]ia World Vision România, înfiin]at= înc= din anul 1997, a devenit capabil= [i eligibil= 
   pentru oportunit=]ile financiare oferite de fondurile europene.
   Începând cu anul 2008, am început s= realiz=m transferul proiectelor [i personalului World Vision de pe Filiala din România a 
Organiza]iei  World Vision International, pe Funda]ia World Vision România, o entitate româneasc=, legal constituit=. Realiz=m astfel continuitatea proiectelor [i 
ini]iativelor noastre, începute în România în urm= cu aproape 20 de ani [i m=rim [ansele de  accesare a fondurilor prin care s= oferim [i de acum înainte proiecte de 
calitate, care s= m=reasc= impactul prezen]ei noastre la nivelul comunit=]ilor partenere [i s= ofere tuturor copiilor [anse egale de cre[tere [i dezvoltare.
În prezent, 16 dintre proiectele în desf=[urare sunt realizate prin intermediul parteneriatului dintre Organiza]ia [i Funda]ia World Vision România iar prin Funda]ia 
World Vision România se implementeaz= din alte surse de finan]are înc= 8 proiecte. 

Geografic, finan]area în bani a proiectelor WVR 
din 2008 a provenit din surse r=spândite în 
aproape întreaga lume. Principala surs= a fost 
reprezentat= de SUA, de unde au provenit 3,02 
milioane de dolari, adic= aproape jum=tate din 
totalul finan]=rilor. SUA au fost urmate de o alt= 
surs= de pe acela[i continent, Canada, cu 2,10 
milioane de dolari, pe locul trei fiind România, cu 
652.892 de dolari. Diferen]a, pu]in peste un 
milion de dolari, a provenit din surse situate 
geografic în Europa, Asia [i Australia. 

Principalele eforturi ale WVR în anul 
2008 s-au îndreptat c=tre dezvoltarea 
comunitar=, unde s-au cheltuit 1,6 
milioane dolari. Pentru alte programe 
s-au cheltuit cca. 1,9 milioane dolari, 
costurile cu implementarea proiect-
elor si de imbun=t=]ire a pregatirii 
profesionale ridicandu-se la 2,6 
milioane.
Cca. 0,78 milioane dolari din 
finan]=rile atrase au r=mas necheltui]i, 
în principal ca urmare a faptului c= 
finan]=rile au venit în ultima parte a 
anului [i nu au mai putut fi integrate 
în proiecte. Suma a fost reportat= 
integral în anul urm=tor.  

Distribu]ia Veniturilor 

Donatori individuali [i 2% - 21.5%

Funda]ia Vodafone  - 36.6% 

Funda]ia Mckinsey - 6.2%

Unicredit Bank - 0.8%

Loteria Româna - 2%

Organizatia WVI - 32.5%

Funda]ia WV România - 0.4%

S=n=tate 
Igien= 

Parteneriate Locale 
Spa]ii Prietenoase pentru Copii

Egalitate de Gen 

Preg=tire 

Surse de finan]are 
 
Donatori individuali [i 2% 
Funda]ia Vodafone   
Funda]ia Mckinsey 
Unicredit Bank 
Loteria Român=  
Organiza]ia WVI    
Funda]ia WVRomânia 
 
TOTAL 

VALOARE (euro) 
 

106. 575 
182. 366 
30. 746 
4. 218 

10. 014 
161. 919 

2. 138 
 

497. 976 

Cheltuieli / proiect 
 
Educa]ie  
Infrastructur= educa]ie  
Protec]ia copilului  
Participarea copilului 
Copii cu dizabilit=]i   
Ajutor umanitar 
Dezvoltare economic=  
Dona]ii  
 
TOTAL 

VALOARE (euro) 
 

292. 176  
13. 500  
38. 843  
2. 138  
7. 734  

10. 014  
110. 612  
22. 959 

 
497. 976 

Funda]ia World Vision România

Organiza]ia World Vision International - Filiala România
Surse de finan]are [i valoare 
 
AUSTRALIA 
AUSTRIA 
CANADA 
OLANDA 
ROMÂNIA - Venit local 
ELVE}IA 
TAIWAN 
USA 
 
TOTAL 

TOTAL ($) 
 

 101,055 
3,305 

2,096,798 
148,626 
652,892 
594,686 
305,729 

3,020,503 
 

 $6,923,594 

CHELTUIELI

PROGRAME DE DEZVOLTARE COMUNITAR+
PROTEC}IA COPILULUI
PROGRAME EDUCA}IE
PROGRAME AGRICOLE
PROGRAM ANGANJAMENT CRE{TIN
PROGRAM DE INTERVEN}IE UMANITAR+
COSTURI DE IMPLEMENTARE A PROIECTELOR
PREG+TIRE {I CALIFICARE PERSONAL World Vision

TOTAL

TOTAL ($)

 1,599,406
238,456
707,572
557,959
274,400
142,134

2,304,483
312,220

 $6,136,630

USA 44%
AUSTRALIA 2%
AUSTRIA 0%
CANADA 30% 
OLANDA/NETHERLANDS 2%  

ROMÂNIA - VENIT LOCAL 9%  

ELVE}IA/SWITZERLAND 9% 

TAIWAN 4% 



S=n=tate 

Igien= Parteneriate Locale
Spa]ii Prietenoase pentru Copii 

Egalitate de Gen

Preg=tire 

   
   

Transformare
Împuternicire 

Speran]= Pace Copii 

Familii 

R=spuns în Situa]ii de Urgen]= 

Educaţie
Îngrijire Preventiv= 

Nutriţie

Drepturile Copilului 

Comunit=]i 

Egalitate 

Durabilitate Dreptate Domeniile noastre de activitate 

Scrisoare din partea directorului na]ional 

   Criza financiar= [i economic= global= s-a f=cut sim]it= în anul 2008 [i în România. Mul]i români [i-au  
    pierdut locul de munc=. Totodat=, se anticipeaz= c= mul]i români afla]i la munc= în Fran]a, Spania sau  
           Italia se vor întoarce în ]ar=, odat= cu reducerea num=rului locurilor de munc= în economiile acestor ]=ri.

În centrul preocup=rilor World Vision au stat domenii precum protec]ia copilului, drepturile copilului [i educa]ia. În cadrul 
programelor zonale, pe lâng= activitatea din teren desf=[urat= în comunit=]i rurale din cele nou= jude]e în care World Vision 
România a fost prezent=, am contribuit al=turi de alte 83 organiza]ii neguvernamentale din domeniul protec]iei copilului la 
întocmirea celui de - al treilea  Raport alternativ la Raportul elaborat de Guvernul României pentru perioada 2003-2007, cu 
privire la modul în care sunt respectate drepturile copiilor [i adolescen]ilor în România. Acest document scoate în eviden]= 
realiz=rile dar [i dificult=]ile întâmpinate de Guvernul României în implementarea drepturilor copilului [i recomand= m=suri ce 
trebuie luate în plan legislativ, institu]ional, organizatoric [i al resurselor umane pentru înt=rirea sistemului de protec]ie a drep-
turilor copilului [i oferirea egalit=]ii de [anse [i pentru acele categorii care r=mân în continuare ]inta discrimin=rii – persoanele 
cu HIV [i SIDA, copiii cu dizabilit=]i [i persoanele apar]inând etniei Roma. 

Interven]ia World Vision a fost îndreptat= c=tre copiii în nevoie, inclusiv c=tre copiii l=sa]i singuri acas= de c=tre p=rin]ii lor care 
lucreaz= în str=in=tate. Sprijinirea copiilor de clasa a 8-a [i a 9-a din mediul rural pentru a-[i continua studiile la o [coal= din 
ora[ul cel mai apropiat [i informarea comunit=]ilor asupra pericolelor crescute pe care traficul de fiin]e umane [i exploatarea 
copiilor prin munc= le reprezint= au fost dou= dintre modalit=]ile importante prin care am realizat acest lucru.   

Pe lâng= cooperarea pentru dezvoltare [i activitatea desf=[urat= în cadrul coali]iilor pentru a pleda pentru cauza celor mai 
s=raci, World Vision a reu[it s= strâng= cu succes fonduri de la companiile [i donatorii individuali din România. Ace[tia au 
r=spuns cu entuziasm la ini]iativa “Vreau în clasa a noua!” lansat= la începutul anului 2008. Sute de români contribuie în prezent 
cu suma de 100 lei/ lun=, ajutând copiii din mediul rural din întreaga ]ar= s=-[i continue educa]ia.

Este cu atât mai important ca în aceast= perioad= în care lumea se confrunt= cu o criz= financiar= global= s= ne unim eforturile 
[i s= g=sim resurse pentru a-i sprijini pe cei mai vulnerabili, în special pe copii. 
În numele World Vision doresc s= mul]umesc tuturor donatorilor [i sus]in=torilor care prin sprijinul acordat ne ajut= s= oferim 
“via]= în toat= plin=tatea ei” copiilor din România! 

Dezvoltare – World Vision define[te dezvoltarea prin 
sintagma „dezvoltare care transform=”. Toate ini]iativele 
noastre au drept scop bun=starea copiilor, familiilor [i 
comunit=]ilor, preg=tirea copiilor pentru ca ace[tia s= devin= 
agen]i ai transform=rii, transformarea rela]iilor interumane, a 
sistemelor [i structurilor inechitabile existente [i construirea 
unor comunit=]i cu un puternic spirit comunitar. 

Advocacy – Pled=m pentru cauza celor s=raci [i oprima]i, a celor 
pentru care drepturile nu sunt respectate [i încerc=m s= influen]=m, 
al=turi de alte organiza]ii neguvernamentale, modul în care politicile 
guvernamentale sprijin= categoriile defavorizate. 

Interven]ie umanitar= în situa]ie de urgen]= – World 
Vision este prezent= în locurile grav afectate de dezastre 
naturale sau provocate de om. Pe lâng= ajutorul umanitar 
acordat în situa]ii de urgen]=, lucr=m împreun= cu membrii 
comunit=]ilor pentru a-i preg=ti s= fac= fa]= dezastrelor [i a-i 
putea proteja pe cei mai grav afecta]i în astfel de situa]ii – 
copiii, persoanele în vârst=, cei mai s=raci dintre cei s=raci.  

În anul 2008, World Vision  a sprijinit în 
România un num=r de peste 16. 000 de 
copii, a lucrat în peste 200 de comunit=]i [i 
a desf=[urat peste 35 de proiecte. 
World Vision România a fost prezent= în 
nou= jude]e ale ]=rii - Cluj, Constan]a, 
Dolj, Ialomi]a, Ia[i, Timi[oara, Vâlcea, 
Bac=u [i Bra[ov [i în municipiul Bucure[ti. 

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

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

World Vision 
România 
Raport anual 2008

Speran]= 
pentru cei vulnerabili 

Membrii Consiliului Consultativ al Organiza]iei 
World Vision International – Filiala România:  
 
Dr. Ioan Boc[an - Prorector al Facult=]ii de Medicin= [i Farmacie din Cluj, Director 
al Institutului de S=n=tate Public= din Cluj – Pre[edinte al Consiliului Consultativ 
Charles Dokmo – Vicepre[edinte World Vision International - Regiunea MEERO 
Dr. Camelia Bogd=nici – Director medical al Spitalului „Sf. Spiridon” Ia[i 
Tudor Pe]an - Pre[edinte al Postului de Televiziune Alfa [i Omega  
Orest Onofrei - Subprefect al jude]ului Suceava  
Dr. Gabriela Bodea - Director de Marketing, Director al Pfizer România 
Viorica {imon – Lector Universitatea „Babe[ Bolyai” Cluj 
Bob Ehret – Specialist resurse umane 
D=nu] M=n=stireanu – Director Credin]= [i Dezvoltare MEERO  
Anita Delhaas - Director Na]ional World Vision România 

Membrii Consiliului Director al 
Funda]iei World Vision România: 
 
Pre[edinte: Ioan Boc[an 
Vicepre[edinte: Anita Henderina 
Delhaas van Dijk 
Membri: Camelia Bogd=nici,  
Gabriela Ioana Bodea, Charles Dokmo 
 
 

Parteneri:
Dorim s= mul]umim tuturor partenerilor care ne-au fost al=turi în anul 2008, pentru implicarea lor în rezolvarea problemelor cu care se 
confrunt= copiii. De asemenea, mul]umim cu aceast= ocazie tuturor celor care au ales s= sprijine un copil în cadrul programului „Vreau în 
clasa a noua!” [i îl ajut= astfel s= î[i continue educa]ia, oferindu-i [ansa unui viitor mai bun!

World Vision SUA, World Vision Canada, World Vision Elve]ia, World Vision Olanda, World Vision Austria, World Vision Taiwan, 
World Vision Australia, Funda]ia Bolthouse SUA, Funda]ia Blythswood Care Sco]ia. 

Alpha Bank , ANCHOR Foundation, Annabela SRL, CarSystem SRL, Cosmote Romania, Dr. Reddys Laboratories, El Preco, CBR 
EURISKO, Hafi-Tech, Masterprint Ia[i, McKinsey, North Star, Nurvil, Orange Romania, PassoDouble Grup, Premier, Top Lac Grup, 
Unicredit Tiriac, United Shipping, VEKA, Vitrina Felix Media, Vodafone Romania, Construction Group Invest SRL, Web Leader, Teo 
Trandafir Production, Skynet, ELEVATE MEDIA, CFR, RATB, Reteaua INFO SANATATE, UNIREA SHOPPING CENTER, S.C. CON-
STRUCTII INSTALATII, S.C. Flores Srl, S.C. STAR Serv Birotica, Cummins Generator Technologies ROMANIA. 

WORLD VISION ROMÂNIA – 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: 0372 – 444 648/ 0372 – 444 649
E-mail: rom_office@wvi.org
www.worldvision.ro

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

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: 0372 – 744 684

CONSTAN}A
Str. Bucovinei, nr. 3, Cod 900 615
Constan]a, jud. Constan]a
Tel.: 0241 – 549 866
Fax: 0241 – 549 867
Mobil: 0372 - 744 652

IA{I
Str. Armean=, nr. 4, Cod 700 038
Ia[i, jud. Ia[i
Tel.: 0232 – 254 637
Fax: 0232 – 233 906
Mobil: 0731 – 444 694

VÂLCEA
Str. Henri Coanda, nr. 12A, 
cod 240 239
Râmnicu - Vâlcea, jud. Vâlcea
Tel./ Fax: 0250 – 737 711
Mobil: 0731 – 444 695

DOLJ
Str. Mirce[ti, Bl. M5, Sc.1, ap.1
Craiova, jud. Dolj
Tel.: 0251 – 545 646
Fax: 0251 – 592 815
Mobil: 0372 – 744 666 

IALOMI}A
{os. Pipera, nr. 7
Bl. 2D, sc.1, et.1, ap. 4
Sector 1, Bucure[ti
Tel./ fax: 031 – 41 55 077
Mobil: 0731 – 444 662

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.


