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raport FInanciar

Venituri WVR `n 2010
 
Venituri `n cash
Austria ........................................................................... 32,000
Canada .......................................................................... 2,269,588
Germania ..................................................................... 60,936
Olanda ........................................................................... 23,927
Elve]ia ............................................................................ 735,978
Taiwan ........................................................................... 418,796
SUA ................................................................................ 3,460,797
Fonduri colectate local ............................................ 480,888
Fonduri europene ...................................................... 100,000
Total .............................................................. 7,582,910 

Venituri din dona]ii `n natur= (DIN)
Rom\nia ........................................................................ 21,380
Canada .......................................................................... 527,255
SUA ................................................................................ 4,853,229
Total ..............................................................5,401,864

Venituri totale 
Austria ........................................................................... 32,000
Canada .......................................................................... 2,796,843
Germania ..................................................................... 60,936
Olanda ........................................................................... 23,927
Elve]ia ............................................................................ 735,978
Taiwan ........................................................................... 418,796
SUA ................................................................................ 8,314,026
Fonduri colectate local ............................................ 502,268
Fonduri europene ...................................................... 100,000
Total ..............................................................12,984,774

CHELTUIELI 2010
 
Protec]ia copilului ............................................................................$627,218
Programe educa]ie ..........................................................................$1,961,819
Programe agricole ...........................................................................$440,952
Program angajament cre[tin .........................................................$103,906
Program de interven]ie umanitar= .............................................$72,111
Societate civil= ..................................................................................$717,244
Programe de dezvoltare economic= ..........................................$250,608
Programe de s=n=tate ....................................................................$808,811
Costuri indirecte de implementare a poiectelor ...................$1,253,280

TOTAL ..........................................................................$6,235,949

Se `nregistreaz= o cre[tere `n totalul veniturilor `n 2010 sub form= de 
dona]ii `n cash, `n principal datorit= contribu]iilor tradi]ionale externe. Principalii 
contribuabili `n 2010 au fost SUA, cu cca. 3,5 milioane dolari, reprezent\nd 45% 
din valoarea total= a dona]iilor `n cash, Canada, cu cca. 2,3 milioane dolari (30%) 
[i Elve]ia, cu cca. 0,74 milioane dolari (10%).

~n anul 2010, principalele eforturi s-au `ndreptat c=tre programele educa]ionale, unde s-au cheltuit 1,96 milioane dolari, reprezent\nd 31% din valoarea tuturor 
proiectelor. Programele de societate civil=, cu cca. 0,72 milioane dolari (12%), programele de protec]ia copilului, cu cca. 0,63 milioane dolari (10%) [i programele 
de s=n=tate, cu cca. 0,81 milioane dolari (13%) au urmat pe lista noastr= de priorit=]i. Costurile indirecte, legate de implementarea proiectelor, s-au ridicat la 
1,25 milioane dolari (20%). Circa1,3 milioane de dolari, din fi nan]=rile `n cash atrase, au r=mas necheltuite ca urmare a faptului c= fi nan]=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.
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2010 
a reprezentat pentru World Vision România, pe lâng= satisfac]ia anivers=rii a dou= decenii 

de împliniri recunoscute, un an al consolid=rii rela]iilor cu partenerii interesa]i 

de bun=starea copiilor, dar [i un timp al schimb=rilor. Pe parcursul acestor dou= decenii, 

eforturile organiza]iei s-au îndreptat în special c=tre mediul rural - acolo unde am sprijinit 

zeci de mii de copii afl a]i în nevoie precum [i familiile [i comunit=]ile în care ace[tia tr=iesc.

Am `ncercat `n tot ceea ce am f=cut s= limit=m efectele negative pe care actualul context economic le-a atras dup= sine - am 

derulat proiecte care au contribuit la cre[terea calit=]ii actului educa]ional, am ini]iat proiecte menite s= îmbun=t=]easc= starea 

de s=n=tate a copiilor [i, nu în ultimul rând, am investit în agricultur= [i dezvoltarea economic= din mediul rural în scopul 

identifi c=rii de noi surse de venit pentru familiile de la sate.

Pe parcursul anului, am avut multe momente de bucurie - World Vision România a reu[it s= ini]ieze dou= proiecte de mare 

anvergur=, derulate cu sprijinul fi nanciar al Uniunii Europene. Primul proiect,  Alege [coala!, se deruleaz= la nivel na]ional [i 

are ca scop reducerea abandonului [colar [i a delincven]ei juvenile. Cel de-al doilea proiect este Centrul multifunc]ional, o 

[ans= pentru copiii [i tinerii cu dizabilit=]i fi zice, psihice [i sociale din regiunile nord-vest, sud-est [i sud-vest Oltenia [i ofer= 

acces îmbun=t=]it la educa]ie [i pia]a muncii copiilor [i tinerilor cu dizabilit=]i.  Astfel, aria de desf=[urare a proiectelor noastre 

s-a extins de la 6 la 28 de jude]e, al=turi de sectorul 5 din Bucure[ti, împreun= contribuind la îmbun=t=]irea vie]ii a cel pu]in 

21.000 de copii. 

R=mânem con[tien]i c= pentru a interveni competent [i efi cient în benefi ciul copiilor este necesar s= identifi c=m cât mai clar 

nevoile lor [i prioritatea acestora. Pornind de la aceast= premis=, anul trecut am realizat studii despre educa]ia copiilor roma, 

s=n=tatea [i nutri]ia mamei [i copilului [i o evaluare a programului guvernamental “Laptele [i cornul”. 

În 2011, protec]ia copilului [i ap=rarea drepturilor acestuia, derularea de campanii de advocacy îndreptate c=tre reducerea 

s=r=ciei, discrimin=rii [i a nedrept=]ilor sociale dar [i dezvoltarea unor mecanisme locale de fi nan]are [i sus]inere a proiectelor 

pe care le derul=m, vor fi  doar câteva dintre priorit=]ile noastre.

Raportul Anual 2010 este o scurta radiografi e a rezultatelor noastre ca echip=: angaja]i, voluntari, donatori. Sunt multe detalii [i 

pove[ti emo]ionante care poate nu [i-au g=sit locul aici, dar r=m\n `n memoria noastr=. Sper=m c= dup= ce `l ve]i parcurge v= 

vom convinge s= v= al=tura]i World Vision Rom\nia pentru a aduce `mpreun= acea schimbare real= de care societatea `ntreag= 

are nevoie. Expresia “oportunit=]i egale” trebuie s= `nsemne acela[i lucru pentru to]i copiii, fi e c= tr=iesc în ora[ele sau în satele 

noastre.  Haide]i, a[adar, s= lucr=m `mpreun=!

C=t=lin Andrew Popa
Director Na]ional
World Vision România

mesajul 
directorului national
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Credem c= educa]ia schimb= 
destine

„F
iecare copil care nu termin= [coala ne cost= un milion de euro”, declara recent un `nalt ofi cial european. Comisia 
European= a lansat o strategie prin care rata abandonului [colar s= fi e redus= la 10% p\n= `n 2020, `n toate statele 
membre. E un procent ce pare departe de realit=]ile rom\ne[ti, `ns= transform= eforturile din ultimii 20 de ani ale 

organiza]iei noastre `ntr-o prioritate pentru `ntreaga societate.

~n acest sens, ac]iunile World Vision s-au intensifi cat `n 2010, an `n care criza fi nanciar= s-a tradus prin fonduri mult reduse pentru 
nevoile sistemului de `nv=]=m\nt. Ne-am str=duit s= complet=m lipsurile at\t la nivelul interac]iunii cu [colile, c\t [i `n familie.  
Aproape 500 de elevi din mediul rural s-au bucurat `n 2010 de burse [colare oferite de World Vision Rom\nia - burse care le-au 
permis acestora s= `[i continue studiile la licee din mediul urban. Dintre ace[tia, 407 bursieri World Vision au fost sus]inu]i prin 
proiectul „Vreau `n clasa a noua”, fi nan]at `n mare parte de persoane fi zice din Rom\nia, care au `n]eles c\t de important este 
accesul la educa]ie. Ca r=splat= pentru eforturile lor din timpul anului [colar, 254 bursieri sprijini]i prin proiectul “Vreau `n clasa a 
noua” s-au bucurat de o tab=r= de var= la Bran, `n jude]ul Bra[ov. De asemenea, 30 de tineri seropozitivi cu o situa]ie material= 
precar= au fost sus]inu]i `n continuarea studiilor liceale [i universitare. 

Aproape 2000 de copiii au primit dona]ii const\nd `n haine, `nc=l]=minte, rechizite [colare [i chiar suplimente alimentare [i mese 
calde - toate menite s= `i ]in= pe copii `n [coal= [i s= previn= abandonul [colar. Peste 3000 de copii au fost implica]i `n 
activit=]i educative [i recreative, `n 
cadrul unor ini]iative de tip after 
school (preg=tire suplimentar= 
la diferite materii [colare, 
concursuri [colare) sau `n cadrul 
diferitelor cluburi ale copiilor 
infi in]ate de World Vision: 
cluburi de [ah, muzic=, sport, 
pictur= [i desen, limbi str=ine, 
dans, me[te[uguri [i ecologie. 

Aproximativ 4.500 copii au 
benefi ciat de facilit=]i constând 
în mobilier, terenuri de joac=, 
materiale educa]ionale, reabilitarea 
s=lilor de clas=, a acoperi[urilor 
cl=dirilor, construire noi grupuri 
sanitare,  amenajarea de laboratoare 
[i spa]ii verzi în cadrul gr=dinitelor [i 
[colilor partenere.

Proiectele noastre au vizat [i cadrele 
didactice, peste 400 de dintre acestea 
particip\nd la sesiuni de informare [i traning-
uri specializate menite s= sporeasc= gradul de 
preg=tire al acestora. ~n acela[i timp, peste 300 de 
p=rin]i au participat la cursuri de educa]ie parental= 
av\nd ca scop, printre altele, [i con[tientizarea acestora 
asupra importan]ei educa]iei pentru viitorul copiilor [i 
a rolului pe care `l au `n cre[terea performan]ei [colare a 
copiilor lor.

permis acestora s= `[i continue studiile la licee din mediul urban. Dintre ace[tia, 407 bursieri World Vision au fost sus]inu]i prin 
proiectul „Vreau `n clasa a noua”, fi nan]at `n mare parte de persoane fi zice din Rom\nia, care au `n]eles c\t de important este 
accesul la educa]ie. Ca r=splat= pentru eforturile lor din timpul anului [colar, 254 bursieri sprijini]i prin proiectul “Vreau `n clasa a 
noua” s-au bucurat de o tab=r= de var= la Bran, `n jude]ul Bra[ov. De asemenea, 30 de tineri seropozitivi cu o situa]ie material= 
precar= au fost sus]inu]i `n continuarea studiilor liceale [i universitare. 

Aproape 2000 de copiii au primit dona]ii const\nd `n haine, `nc=l]=minte, rechizite [colare [i chiar suplimente alimentare [i mese 
calde - toate menite s= `i ]in= pe copii `n [coal= [i s= previn= abandonul [colar. Peste 3000 de copii au fost implica]i `n 
activit=]i educative [i recreative, `n 
cadrul unor ini]iative de tip after 
school (preg=tire suplimentar= 

concursuri [colare) sau `n cadrul 
diferitelor cluburi ale copiilor 

pictur= [i desen, limbi str=ine, 
dans, me[te[uguri [i ecologie. 

benefi ciat de facilit=]i constând 
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s=lilor de clas=, a acoperi[urilor 
cl=dirilor, construire noi grupuri 
sanitare,  amenajarea de laboratoare 
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Proiectele noastre au vizat [i cadrele 
didactice, peste 400 de dintre acestea 
particip\nd la sesiuni de informare [i traning-
uri specializate menite s= sporeasc= gradul de 
preg=tire al acestora. ~n acela[i timp, peste 300 de 
p=rin]i au participat la cursuri de educa]ie parental= 
av\nd ca scop, printre altele, [i con[tientizarea acestora 
asupra importan]ei educa]iei pentru viitorul copiilor [i 
a rolului pe care `l au `n cre[terea performan]ei [colare a 
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Cele mai importante proiecte educa]ionale `n 2010

„Prevenirea trafi cului de persoane” - Proiectul derulat `n comuna Cump=na, din jude]ul 
Constan]a, s-a bucurat de un real succes `n comunitate. 350 de elevi din ciclul gimnazial, 45 de 
profesori, membrii ai Asocia]iei de dezvoltare Comunitar= Cump=na [i ai Grupului de Ini]iativ= 
“Cump=na tinerilor”, precum [i aproximativ 1000 de persoane din comunitate au primit informa]ii 
complexe despre trafi cul de persoane. Proiectul va continua `n alte comune din jude].

„Ai citit o carte? D=-o mai departe.” - A doua edi]ie a acestui proiect a fost `ncununat=, `n 
martie 2010, cu stringerea a 2400 de c=r]i pentru biblioteca public= din satul Gol=ie[ti, jude]ul Ia[i.

„{coala de dup= [coal=” - La Vaslui au fost fi nan]ate 38 de ini]iative ale cadrelor didactice, care 
au condus la realizarea de activit=]i extra[colare pentru 1150 copii, la dotarea gr=dini]elor [i [colilor 
cu materiale educa]ionale [i la amenajarea unor parcuri de joac= pentru copii.

“Consecin]ele migra]iei p=rin]ilor asupra copiilor” - Elevii din 20 de [coli din jude]ul Dolj [i 
p=rin]ii acestora au fost informa]i prin campanii de con[tientizare `n leg=tur= cu consecin]ele negative 
ale migra]iei p=rin]ilor `n str=in=tate asupra dezvolt=rii copiilor.

„Cluburile copiilor” - Tinerii din [ase localit=]i din mediul rural din jude]ul Ialomi]a au, `ncep\nd din 
2010, propriile cluburi `n care `[i pot dezvolta talentele. Peste 1000 de copii au participat la cursuri de 
[ah, pictur=, muzic= [i multe altele, mul]umit= investi]iilor alocate de c=tre World Vision.

“Incluziunea sociala a copiilor cu dizabilit=]i” - Copiii cu dizabilit=]i au nevoie s= creasc= `ntre 
al]i copii, accepta]i [i iubi]i la fel ca [i ceilal]i. Cu acest scop `n minte, un num=r de 256 de profesori 
din 10 comunit=]i au participat la sesiuni informative desf=[urate `n jude]ul V\lcea, `n cadrul c=rora au 
primit informa]ii despre aplicarea metodelor incluzive `n clasele lor.

„{coala de var=” - A fost organizat= `n jude]ul Cluj, `mpreun= cu elevii [i profesorii din trei 
comunit=]i rurale.  Ace[tia au f=cut voluntariat pe parcursul a dou= luni de zile din vacan]a de var=, 
pentru a-i sprijini pe elevii r=ma[i corigen]i la diferite materii s= ob]in= performan]e [colare bune. 
~n alte trei comunit=]i s-au organizat activit=]i pentru preg=tirea copiilor de etnie rrom=, care nu 
benefi ciaser= de activit=]i educa]ionale pentru pre[colari, `n vederea achizi]ion=rii unor cuno[tin]e de 
baz= necesare `nscrierii acestora `n clasa I.

„Lec]ia pentru to]i” - Peste 12.000 de elevi din Bucure[ti, Cluj, Constan]a, Dolj, Ialomi]a, Ia[i,  V\lcea 
[i Vaslui au participat la un eveniment organizat `n cadrul Campaniei Globale pentru Educa]ie. Aceast= 
mi[care interna]ional= promoveaz= educa]ia ca drept fundamental [i preseaz= guvernele s= 
ac]ioneze [i s= î[i îndeplineasc= responsabilit=]ile în acest domeniu. „Lec]ia pentru to]i” a `nsemnat 
participarea elevilor [i a cadrelor didactice la o lec]ie cu subiect unic, `n care au dezb=tut importan]a 
aloc=rii mai multor resurse educa]iei, chiar [i `n actualul context economic.
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proiecte pentru sanatate

Pre]uim s=n=tatea 
fi ec=rui copil 

P
roblemele sistemului de s=n=tate din România s-au acutizat `n 2010, pe fondul unei 
subfi nan]=ri din ce ce `n ce mai dureroase, ceea ce a f=cut [i mai difi cil accesul la servicii 
[i medicamente pentru persoanele cu venituri reduse. Din acest motiv, World Vision s-a 
concentrat pe ajutorul acordat persoanelor cu probleme de s=n=tate, benefi ciari ai unor 

programe afl ate deja `n derulare sau cazuri noi identifi cate de c=tre organiza]ie. ~n paralel, ac]iunile 
de educa]ie pentru s=n=tate s-au intensifi cat la r\ndul lor, `n `ncercarea de prevenire [i men]inere a 
unui nivel de via]= satisf=c=tor, `n mod special `n zonele rurale.

Dup= 3 ani de implementare, `n septembrie 2010, programele de educa]ie [i suport material 
pentru persoanele cu dizabilit=]i din jude]ele Constan]a [i Dolj s-au `ncheiat. Cel mai mare c\[tig 
al acestora, pe l\ng= ajutorul direct oferit copiilor cu dizabilit=]i, a fost crearea unui cadru ce aduce 
speran]a pe termen lung: p=rin]ii au `nv=]at care sunt drepturile copiilor, profesorii cum pot integra 
ace[ti copii, autorit=]ile cum pot ac]iona.  Activit=]ile `ncepute la Constan]a [i Craiova au continuat 
din septembrie prin accesarea de fonduri europene, care vor suplini, pentru o perioad=, lipsa banilor 
de la bugetul de stat pentru serviciile speciale de care copiii cu dizabilit=]i au nevoie. De altfel, 
World Vision a ini]iat [i `n alte jude]e precum Cluj [i V\lcea programe destinate copiilor [i tinerilor 
cu dizabilit=]i fi zice, psihice [i sociale. Partenerii no[tri sunt prim=riile din Galicea [i Cernavod=, 
Asocia]ia Caritas Eparhial Cluj, Direc]ia General= de Asisten]= Social= [i Protec]ia Copilului Dolj.

Interven]iile noastre pentru `mbun=t=]irea st=rii de s=n=tate a copiilor din comunit=]ile `n care 
lucr=m au cuprins [i asigurarea accesului copiilor la investiga]ii medicale, analize [i tratamente, 
dona]ii de ochelari [i consumabile pentru aparate auditive, lapte praf, scutece, tratamente medicale 
de urgen]=. Renovarea unor dispensare de la sat dar [i a grupurilor sanitare din [coli [i gr=dini]e, 
`nlesnirea accesului la ap= potabil= [i instala]ii sanitare adecvate, sprijinirea cabinetelor medicale cu 
vitamine [i medicamente s-au afl at pe lista noastr= de priorit=]i.

Printre cele mai afectate de lipsa fondurilor `n 2010 s-au afl at persoanele seropozitive, afl ate 
permanent sub amenin]area sist=rii acord=rii gratuite a tratamentului antiretroviral din pricina 
crizei fi nanciare [i a proastei administr=ri a fondurilor destinate programului na]ional de terapie 
ARV. Prin proiectul „Împreun= pentru viitor” World Vision a ini]iat la Constan]a un program de 
ajutor specializat pentru tinerii seropozitivi, care au crescut în centre de plasament, dar [i pentru 10 
mame seropozitive, ai c=ror copii mici sunt în pericol s= contacteze virusul dac= nu benefi ciaz= de 
o îngrijire special= pân= la vârsta de trei ani. Tinerii seropozitivi au benefi ciat de o burs= social=, cu 
ajutorul c=reia î[i pot acoperi nevoile de baz= - nutri]ie, medicamente [i plata anumitor utilit=]i, în 
timp ce mamele seropozitive au primit alimente, produse de igien=, haine pentru micu]i, detergent, 
sobe de `nc=lzit [i mobilier.

~n cadrul campaniilor de con[tientizare derulate de-a lungul anului `n jude]ele Cluj, Constan]a, Dolj, 
Ialomi]a, V\lcea [i Ia[i, peste 5.000 de copii [i adul]i au primit informa]ii despre igiena personal=, 
nutri]ie s=n=toas=, pericolele consumului de alcool [i tutun, prevenirea infect=rii cu HIV etc.

~n zonele rurale din jude]ele Dolj [i V\lcea, World Vision Rom\nia a derulat un proiect care `[i 
propune s= `mbun=t=]easc= s=n=tatea [i nutri]ia copiilor cu v\rste `ntre 0 [i 2 ani [i a mamelor 
acestora. ~n cadrul acestui proiect a fost lansat [i un blog care aduce fa]= `n fa]= o t\n=r= mam= 
din mediul rural [i una din mediul urban. Rolul acestui blog a fost acela de a prezenta problemele 
[i provoc=rile cu care se confrunt= cele dou= mame provenite din medii diferite [i de a discuta 
deschis despre acestea. Blog-ul poate fi  accesat la adresa http://blog.worldvision.ro. 

“C\nd am realizat pentru 
prima dat= c= fi ul meu nu 
este ca ceilal]i copii, m-am 
panicat. La `nceput, am crezut 
c= mi se pare [i mi-am pus 
zeci de `ntreb=ri. Am sim]it 
c= ceva nu era `n regul=, dar 
nu puteam spune ce anume. 
~ncepusem s= pun multe 
`ntreb=ri [i lumea m= privea 
ca pe o nebun=. C\nd am 
`n]eles care era adev=rul, nu 
mai aveam de ales, nu mai 
puteam da `napoi. A trebuit s= 
accept realitatea [i s= `ncerc 
s= fac ceva.

Mihaela Stan - mama a doi 
gemeni cu autism, pre[edinte 
al asocia]iei Puzzle, organism 
dedicat p=rin]ilor cu copii cu 
dizabilit=]i, creat `n 2006 cu 
sprijinul World Vision Rom\nia.
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iecare dintre proiectele privind s=n=tatea copiilor derulate de c=tre World Vision ascunde `n spatele 
lui zeci de pove[ti ce par a nu avea vreo [ans= la un fi nal fericit. Aici intervine rolul organiza]iei 
noastre - de a da speran]= [i un ajutor concret celor respin[i de sistemul birocratic, de comunit=]i [i, 
uneori, chiar de c=tre cei apropia]i.

~n Rom\nia tr=iesc `ntre 50 [i 60 de mii de copii cu dizabilit=]i. Robert, un b=ie]el de numai 
[apte ani, este unul dintre ace[ti copii. La c\teva luni dup= na[tere, Robert a fost diagnosticat cu 
lipomielomeningocel - o afec]iune caracterizat= prin apari]ia unei mase adipoase localizate `n zona 
spatelui, ce produce dureri de spate, senza]ia de sl=biciune `n membrele inferioare [i pierderea 
controlului func]iilor motorii. La doar 14 luni, Robert a trecut printr-o interven]ie chirurgical=, `ns= 
doctorii sunt re]inu]i atunci c\nd vine vorba de speran]a lui de via]= [i [ansa de a avea un trai 
normal.

B=iatul tr=ie[te al=turi de bunica lui, Dumitra, `ntr-o camer= de doar 9 metri p=tra]i din cartierul 
Ferentari. Dorm am\ndoi `n acela[i pat [i supravie]uiesc de la lun= la lun= cu doar 450 de RON c\t 
se str\ng din aloca]ia lui Robert [i pensia de boal= a bunicii. World Vision Rom\nia a `nlesnit accesul 
lui Robert la fi zioterapie. De asemenea, le-a oferit celor doi tichete sociale pentru hran=, haine, 
fonduri pentru mici repara]ii ale camerei `n care ace[tia locuiesc.

Povestea lui Robert este un exemplu clar c= nu e nevoie de gesturi m=re]e pentru a face via]a cuiva 
mai bun=.

Robert nu merge la [coal=, chiar dac= are deja v\rsta necesar=. Ar fi  prea solicitant pentru el. ~ns= 
[tie s= citeasc= [i a `nceput s= deprind= [i un pic din aritmetic=. Robert nu [i-a pierdut `nc= speran]a 
de a fi  [i el elev `ntr-o bun= zi. 

iecare dintre proiectele privind s=n=tatea copiilor derulate de c=tre World Vision ascunde `n spatele F
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Suntem cre[tini

B
isericile de diferite confesiuni din Rom\nia s-au dovedit [i `n 2010 partenere de sufl et pentru World Vision, sprijinind 
misiunea organiza]iei de a `nt=ri `n semeni credin]a `n Dumnezeu.

Proiectul „Alege {coala!”, lansat `n 2009 de c=tre World Vision Rom\nia [i Patriarhia Rom\n=, a fost extins `ncep\nd cu luna 
septembrie 2010 la nivel na]ional. Proiectul are ca scop principal prevenirea [i combaterea fenomenului de p=r=sire timpurie a [colii 
dar [i prevenirea delincven]ei juvenile, prin dezvoltarea unor solu]ii alternative, de tipul [colii de duminic=.
Activit=]ile principale se refer= la: sesiuni de formare de formatori (preg=tirea preo]ilor [i profesorilor de religie care s= lucreze apoi, 
în calitate de formatori, cu copiii), sesiuni de catehez= pentru copii, un concurs na]ional pe teme religioase [i tabere de 
crea]ie adresate copiilor. Peste 3.200 de formatori vor fi  mai bine preg=ti]i pentru a interac]iona `n mod constructiv cu copiii [i 
aproape 10.000 copii vor participa la tabere de crea]ie pe timpul vacan]ei de var=. Proiectul se va fi naliza `n iunie 2013 [i este 
cofi nan]at din Fondul Social European prin Programul Opera]ional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013.

Prin proiectele derulate `n 2011, peste 11.000 de copii au participat la activit=]i cu caracter moral [i religios. Sesiunile de catehez=, 
studiul biblic, cluburile de pictur= r eligioas=, concursurile pe teme religioase, pelerinaje [i taberele cre[tine organizate au contribuit la 
`mbun=t=]irea cunoa[terii religioase [i la o `n]elegere mai bun= a sensului valorilor cre[tine.

Consilierea spiritual= a tinerilor care tr=iesc cu HIV [i SIDA este o alt= activitate cre[tin= pe care World Vision a realizat-o anul 
trecut cu succes. 80 de tineri [i familiile acestora au fost sprijini]i s= î[i g=seasc= lini[tea sufl eteasc= [i s= dep=[easc= situa]iile difi cile 
prin care trec din pricina maladiei de care sufer=.

1.200 de copii au participat la Ziua de rug=ciune s=rb=torit= `n `ntregul parteneriat World Vision Interna]ional. ~n aceast= zi, `n 
bisericile din comunit=]ile partenere, copiii s-au unit `n lan]uri de rug=ciune simboliz\nd speran]a, credin]a, prietenia, apropiere de 
Dumnezeu.

~n 2010, Arhiepiscopia R\mnicului a oferit organiza]iei World Vision Rom\nia diploma de onoare [i o decora]ie pentru activitatea 
ne`ntrerupt= `n spiritul societ=]ii `n ultimii nou=sprezece ani.

1.200 de copii au participat la Ziua de rug=ciune s=rb=torit= `n `ntregul parteneriat World Vision Interna]ional. ~n aceast= zi, `n 
bisericile din comunit=]ile partenere, copiii s-au unit `n lan]uri de rug=ciune simboliz\nd speran]a, credin]a, prietenia, apropiere de 

~n 2010, Arhiepiscopia R\mnicului a oferit organiza]iei World Vision Rom\nia diploma de onoare [i o decora]ie pentru activitatea 
ne`ntrerupt= `n spiritul societ=]ii `n ultimii nou=sprezece ani.

„Ar trebui ca la aceste lec]ii s= participe mai mul]i copii, 
indiferent de vârsta pentru c= Dumnezeu ne cheam= la el 
prin slujbe [i rug=ciuni”.
Mihaela-Florentina - 8 ani, clasa a II-a 

„~l descop=r pe Dumnezeu prin aceste lec]ii 
[i înv=] s= fi u mai bun=, 
s= fi u de folos p=rin]ilor 
[i chiar s=-i ajut 
s= se schimbe”
Ana-Maria - 6 ani, clasa I

„Sunt lucruri importante pe care 
orice copil trebuie s= le [tie 
pentru a avea [i sim]i 
un ajutor spiritual.”
Maria-Elisabeta - 13 ani, clasa a VI-a
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R=spundem apelurilor 
umanitare 

W
orld Vision România a sprijinit 1.700 de persoane afectate de inunda]ii în ora[ul Dorohoi [i în comunele învecinate în a 
doua jumatate a anului 2010. Interven]ia a fost realizat= prin intermediul unui grant în valoare de 50.000 USD oferit de 
Ambasada SUA la Bucure[ti.

Pe parcursul celor trei luni de interven]ie în zona Dorohoi,  World Vision România a oferit haine, lenjerie, prosoape, produse de 
igien=, cutii cu vopsele, articole de mobilier, vesel=, caserole pentru hran= [i tichete cadou pentru 1.700 de persoane. 120 de aragaze 
[i 100 de calorifere electrice au fost donate familiilor afl ate înc= în cele dou= tabere de sinistra]i din Dorohoi, în timp ce 100 de copii 
au primit rechizite pentru a putea merge la [coal=.

Situa]iile limit= sunt cele care presupun o mobilizare imediat= [i efi cient=, deciziile din primele ore dup= producerea unor fenomene 
extreme marc\nd evolu]ia evenimentelor pe termen lung. World Vision [i-a concentrat experien]a anilor de interven]ii de urgen]= 
`ntr-o campanie de educare a popula]iei din zone expuse unor astfel de fenomene.

„Ghidul pentru protec]ia copilului `n situa]ii de dezastre”, elaborat `n 2010, este primul document de acest gen editat `n Rom\nia. 
Apari]ia lui vine pe fondul suplinirii unei lipse acute de informa]ii legate de protec]ia persoanelor afectate de dezastre. {i mai ales pe 
fondul lipsei unor m=suri specifi ce privind protec]ia copiilor `n astfel de momente, fapt constatat de echipa World Vision de-a lungul 
timpului.

Ghidul se adreseaz= copiilor, p=rin]ilor [i cadrelor didactice [i detaliaz= primele m=suri esen]iale pentru supravie]uirea `n situa]ii 
limit=. Ghidul a fost elaborat cu sprijinul Inspectoratului {colar Jude]ean [i al Inspectoratului pentru Situa]ii de Urgen]= Ia[i [i fi nan]at 
de Ambasada Regatului }=rilor de Jos, printr-un grant MATRA KAP.

Distribuirea acestuia a avut loc `n paralel cu ac]iuni practice sus]inute de speciali[ti `n domeniu, `n care au fost simulate 
interven]ii `n situa]ii de dezastre naturale (curtemur, inunda]ii). Peste 100 de profesori [i 500 de copii din jude]ele Ia[i, Constan]a [i 
Dolj au participat la acestea.
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U
n copil se poate dezvolta armonios [i complet `ntr-o familie [i o 
comunitate care s= `l `ngrijeasc=, s= `i respecte drepturile, s= `l protejeze 
de pericole, s= `l asculte [i s= `l implice `n luarea tuturor deciziilor care `l 
afecteaz= direct sau indirect. Rolul organiza]iei noastre nu este doar de 

a interveni punctual, ci [i de a dezvolta `n jurul copiilor un mediu `n care [ansele de 
reu[it= [i bun=starea s= fie asigurate din interior.

~n comunit=]ile `n care lucr=m oferim servicii diverse, precum recuperare timpurie 
pentru copii cu dizabilit=]i, sus]inere pentru tinerii care p=r=sesc centrele de 
plasament, pentru mamele aflate la risc de a-[i abandona copiii [i pentru tinerii cu 
HIV/SIDA.  Astfel, 39 de copii cu dizabilit=]i au fost integra]i în sistemul de înv=]=mânt 
public `n timp ce peste 300 de copii au beneficiat de de servicii de specialitate 
(kinetoterapie, hidroterapie, educa]ie special=, consiliere psihologic= [i social=).  Am 
organizat campanii de sensibilizare [i informare cu privire la drepturile [i nevoile 
copiilor cu dizabilit=]i, workshop-uri, seminarii [i consiliere pentru p=rin]i. ~n 
contextul luptei `mpotriva HIV/SIDA, [apte tineri infecta]i au primit sprijin material 
(dona]ii, sprijin `n accesarea serviciilor medicale) [i spiritual `n timp ce peste 2.000 
de copii s-au implicat direct `n organizarea [i derularea de campanii de informare [i 
con[tientizare cu privire la problematica HIV [i SIDA [i combaterea discrimin=rii.

Pentru asigurarea bun=st=rii copiilor am sprijinit crearea de structuri locale 
responsabile - grupuri de ini]iativ= [i asocia]ii de interes comunitar. ~n 2010 am 
investit `n capacitarea acestor structuri, facilit\nd accesul acestora la sesiuni de 
preg=tire pe diverse teme: advocacy, str\ngere de fonduri [i participare civic=, 
management de proiect, formare de formatori `n domeniul educa]iei parentale, etc.

Anul 2010 a fost anul `n care s-au cules roadele lucrului cu copii, dar [i cu adul]ii, `n 
privin]a implic=rii civice [i particip=rii la activit=]i voluntare `n beneficiul comunit=]ii. 
Pe parcursul anului am organizat zeci de evenimente precum campanii de  
str\ngere de fonduri pentru categoriile vulnerabile din comunitate, colecte de  
c=r]i sau juc=rii pentru bibliotecile [i gr=dini]ele slab dotate, campanii de informare 
pe diferite teme (prevenirea traficului de persoane, abuzul de alcool, tutun [i droguri, 
prevenirea violen]ei domestice), campanii de ecologizare, baluri de caritate, t\rguri 
tematice [i chiar lansarea de ziare locale.

Nu numai copiii au înv=]at ce înseamn= r=sponsabilitate civic=. {i p=rin]ii acestora s-au 
implicat voluntar în organizarea unor evenimente locale, în proiecte de mediu sau de 
alt= factur=, devenind mai aten]i în leg=tur= cu educa]ia copiilor lor [i demonstrând c= 
mentalitatea oamenilor în ceea ce prive[te societatea civil= [i rolul acesteia poate fi 
schimbat=. 

Implic=m  
comunitatea
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estinul [i personalitatea unui copil sunt rezultatul unui mix de factori genetici, educa]ionali dar [i de mediu. 
World Vision `[i propune s= dea tuturor copiilor, `n mod special celor din mediul rural, o [ans= de a fructifi ca la 
maxim toate oportunit=]ile din via]=, astfel `nc\t s= devin= adul]i ferici]i, independen]i [i responsabili.

Unul dintre proiectele derulate de World Vision Rom\nia `n cinci a[ez=ri rurale din jude]ul Ia[i are ca scop 
principal educarea membrilor comunit=]ii `n a deveni un grup, care ac]ioneaz= pentru a-[i asigura propria 
bun=stare [i o via]= mai bun= pentru copii.  Ac]iunile desf=[urate aici ̀ n ultimii zece ani au dat na[tere unei noi 
genera]ii de copii [i adolescen]i, care `n]eleg c= schimbarea nu este doar necesar=, ci [i posibil=.

Corina Asavoaie are 17 ani [i face parte din aceast= genera]ie. Corina a fost sprijinit= de c=tre World Vision 
`nc= de la o v\rsta fraged=. ~n 2010, dup= participarea la o sesiune de training pentru voluntari, Corina a 
elaborat [i implementat un mic proiect de ecologie pentru comunitatea din care face parte. T\n=ra a reu[it s= 
implice al=turi de ea un prieten [i un asistent social World Vision.

Corina recunoa[te c= ̀ nceputul a fost foarte greu. Echipa s-a sim]it descurajat= de lipsa de reac]ie a oamenilor 
din jur. ~ns= consecven]a lor a dat roade. Dup= ce mica echip= a ales s= cure]e de una singur= zone din sat, 
oamenii le-au urmat exemplul [i au acceptat s= se implice.

Aceast= ac]iune nu a fost prima dat= c\nd Corina a ales s= se implice. ~n aprilie 2010, adolescenta a fost una 
dintre persoanele care a participat la o ac]iune de colectare de c=r]i, fi nalizat= cu str\ngerea a peste 2.300 
de c=r]i, care au fost ulterior donate bibliotecii publice din satul Gol=ie[ti.

Dup= ac]iunile de sprijinire a comunit=]ilor din jude]ul Ia[i, World Vision Rom\nia a lansat o nou= provocare 
- s= repete aceste ac]iuni pentru copiii din jude]ul Vaslui. Este una dintre cele mai s=race zone din ]ar= iar 
oamenii tr=iesc aici f=r= prea mult= speran]= `ntr-un viitor mai bun. Pentru copiii din Vaslui concepte precum 
“comunitate”, “participare” sau “carier=” sunt doar cuvinte ce nu par a avea legatur= cu destinul lor.

“Nu a[ putea spune exact de unde vine dorin]a mea de a m= implica `n problemele comunit=]ii [i dorin]a de 
a schimba ceva, `ns= sunt sigur= c= rela]ia mea cu World Vision are o contribu]ie important=. World Vision mi-a 
dat primul impuls iar eu am mers mai departe. Sper s= pot [i eu, la r\ndul meu, s=-i inspir [i s= `i motivez pe 
cei din jurul meu”, Corina Asavoaie, 17 ani. 

D
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Investim `n oameni

I
n viziunea nostr=, un copil nu poate fi  pe deplin protejat [i nu `[i poate atinge adevaratul poten]ial de dezvoltare dec\t `n cadrul 

unei familii care are acces la resurse fi nanciare [i materiale sufi ciente pentru un trai decent.

De peste un deceniu, derul=m Programul pentru dezvoltare economic= [i agricol=.  Acesta `[i propune consolidarea micilor 
gospod=rii ]=r=ne[ti, prin facilitarea accesului micilor produc=tori la materiale [i tehnologii noi dar [i prin dona]ii de animale sau 
mijloace de produc]ie. Cursurile de instruire pe diverse teme [i asisten]= tehnic= fac parte [i ele din pachetul integrat de servicii pe 
care `l oferim locuitorilor din mediul rural.

~n 2010, un num=r de 1.200 de rom\ni au devenit benefi ciari ai acestui program, primind dona]ii const\nd `n solarii, pui de curc=, vaci 
de lapte sau scroafe de pr=sil= - obiectivul ultim fi ind at\t de a cre[te capacitatea familiilor de a-[i hr=ni `n mod corespunzator copiii 
c\t [i de a-[i asigura un venit care s= le acopere nevoile zilnice.

Odat= cu aderarea Rom\niei la Uniunea European=, sprijinirea micilor produc=tori pentru adaptarea la noile condi]ii [i fructifi carea 
oportunit=]ilor nou create au reprezentat o nou= prioritate pentru noi - accesul la subven]ii [i ajutoare de stat, proiecte cu 
fi nan]are european=, formarea de asocia]ii [i grupuri de produc=tori fi ind c\teva dintre activit=]ile asupra c=rora ne-am `ndreptat 
aten]ia. World Vision a `ncercat astfel s= reduc= din difi cult=]ile cu care micii fermieri se confrunt= `n urma schimb=rilor de 
legisla]ie [i a `n=spririi condi]iilor de desf=[urare a activit=]ii, odat= cu impunerea unor norme europene mai stricte. De asemenea, a 
oferit  informa]ii concrete `n domeniu.

Peste 400 agricultori au participat la cursuri de specialitate pe diferite teme (cre[terea curcanilor, ce `nseamn= s= fi i mecanic `n ferm= 
agro-zootehnic= sau lucr=tor `n pensiunea agroturistic=, etc.) sau la sesiuni de informare asupra unor subiecte de interes pentru 
ace[tia - precum contabilitatea primar= sau cre[terea competitivit=]ii `n sectorul agricol.

~n scopul `ncuraj=rii [i sprijinirii ini]iativelor de dezvoltare economic=, fermierii cu care lucr=m la nivel na]ional au concurat `n cadrul 
schemei de granturi „Rural business” - o competi]ie care a pus `n joc 4.000 de dolari. Trei dintre cele cinci asocia]ii agricole care au 
depus proiecte au primit [i fi nan]are. Una dintre realiz=rile cele mai importante o constituie accesarea fondurilor europene menite 
s= sprijine tinerii fermieri [i micile ferme de c=tre un num=r de 25 familii. Trec\nd peste `ndoiala [i ne`ncrederea ini]ial=, benefi ciarii au 
`nv=]at s= realizeze un plan de afaceri, au scris proiecte [i au ob]inut fi nan]area - 1.500 de euro anual, timp de cinci ani.
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u este sufi cient s= aju]i azi c\nd [tii c= m\ine problema este tot aici [i e la fel de dureroas=. Prin toate 
proiectele sale, World Vision Rom\nia se concentreaz= s= construiasc= solu]ii pe termen lung. De multe 
ori aceste solu]ii schimb= radical vie]i [i mentalit=]i, dau o not= de optimism zilei de m\ine [i descoper= 
`n oameni resurse p\n= atunci ne[tiute.

La doar 41 de ani, Elena a c\[tigat deja una dintre cele mai mari b=t=lii din via]a ei, cea cu cancerul.  
Acum via]a merge mai departe [i, odat= cu ea, merg [i greut=]ile zilnice. Elena `[i adun= for]ele pentru 
a avea grij= de doi copii [i de o sor= cu dizabilit=]i. ~n 2010 Elena [i-a pierdut singura surs= de venit, 
salariul de asistent personal, pentru sora imobilizat= la pat.  Autorit=]ile locale n-au mai dispus de fondurile 
necesare pentru a i-l acorda.

Dar Elena a primit o nou= [ans= chiar în mai, luna în care i-a fost t=iat salariul. World Vision i-a oferit 
posibilitatea de a avea o ser= [i de a cultiva legume.  Acesta a fost un moment fericit, ̀ nc=rcat de speran]= 
pentru toat= familia, [i mai ales pentru copiii Elenei: Adelina, de 9 ani, elev= în clasa a patra [i Iulian, de 
19 ani, student în anul III la Universitatea Maritim= din Constan]a.

Sera donat= a venit tocmai la timp: Elena terminase un curs de plantare a legumelor prin intermediul 
proiectului de agricultur= derulat de World Vision. Ca un student atent, a pus în practic= tot ceea ce a 
`nv=]at. A investit în îmbun=t=]irea sistemului de alimentare cu ap= a serei, pentru a men]ine legumele 
protejate [i s=n=toase.

Toat= produc]ia este consumat= de familie. Iulian, care lucreaz= drept chelner în vacan]e pentru a rotunji 
veniturile mici ale familiei, prime[te în fi ecare s=pt=mân= legume proaspete de la mama sa.

De[i e mult de munc= [i uneori o mai sup=r= [i s=n=tatea, Elena spune: „satisfac]ia de a culege propriile 
legume, plantate de tine e imens=!” 

Adelina î[i aprob= mama zâmbind, privind-o cu minuna]i ochi verzi: „Îmi place 
foarte mult sera noastr= [i sunt mândr= de ea.”

World Vision Rom\na a donat în acest an 15 sere 
familiilor din Cobadin, jude]ul Constan]a.

Când nu lucreaz= la ser=, Elena este 
voluntar la clubul de crea]ie al 

Centrului comunitar din Coba-
din. Înva]= copiii s= realizeze 
tot felul de obiecte de art= 
[i o face foarte bine, pentru 
c= este creativ= [i pasionat= 
de munca ei. Adelina ia [i ea 
parte la toate activit=]ile de 
la Centru.

Cel mai important lucru 
este c= amândoi copiii 
Elenei au înv=]at de la 
mama lor s= fi e optimi[ti. 

Au mai înv=]at c= trebuie 
s= munceasc= serios, s=      

înve]e [i s= r=mân= uni]i.

N
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VOLUNTARIat

Arat= lumii c= `]i pas=!

S
= d=ruie[ti f=r= s= a[tep]i o r=splat=. S= reu[e[ti ca m=car pentru c\teva ore s= la[i ca problemele celor din jur s= fi e mai 
importante dec\t ale tale. S= po]i z\mbi c\nd `]i oferi ajutorul [i s= ascul]i. S= fi i acolo unde e nevoie. Voluntariatul e un alt 
fel de a-i ar=ta lumii c= `]i pas= cu adevarat.

Mul]umirea noastr= este s= vedem c=, `n fi ecare an, num=rul celor care accept= s= contribuie cu adev=rat, prin implicare direct= `n 
ac]iunile World Vision, cre[te constant. E un semn c= din ce `n ce mai mul]i oameni `ncep s= rezoneze cu obiectivele noastre, s= 
`n]eleag= c= avem nevoie de sprijinul lor pentru a putea s= le `ndeplinim.

Pe `ntreg parcursul anului 2010, voluntarii s-au implicat at\t `n sus]inerea activit=]ilor noastre curente c\t [i `n organizarea unor 
campanii sau proiecte ini]iate [i derulate chiar de c=tre ei. ~mbucur=tor a fost [i faptul c= fo[ti [i actuali benefi ciari ai proiectelor 
World Vision Rom\nia dovedesc c= au trecut ei `n[i[i printr-un proces de transformare [i au devenit voluntari de baz= at\t ai 
organiza]iei c\t [i ai comunit=]ilor din care fac parte.

Acestea sunt c\teva din realiz=rile voluntarilor World Vision Rom\nia: 

 derularea de campanii de str\ngere de fonduri `n benefi ciul copiilor sau familiilor nevoia[e din comunitate; 

 organizarea de campanii de ecologizare dar [i informare [i sensibilizarea asupra unor subiecte precum trafi cul de persoane  
 sau abuzul de droguri, ]ig=ri sau alcool; 

 sprijin acordat b=tr\nilor din comunitate - vizite de socializare, achizi]ionarea de medicamente; 

 organizarea de activit=]i de advocacy - Campania Global= pentru Educa]ie 2010, caravana de prevenire a violen]ei 
 domestice, fl ash mob de sensibilizare asupra cancerului la s\n; 

 medita]ii oferite elevilor din mediul rural sus]inu]i cu burse de World Vision Rom\nia. 

Doamna Renee McDannel, Doctor `n 
Terapie Ocupa]ional=, voluntar de excep]ie 

Doamna McDannel, PhD, OTR/L este membr= a Federa]iei 
Mondiale a Terapeu]ilor Ocupa]ionali. Din anul 2004 a `nceput 
colaborarea cu organiza]ia noastr= pe diferite programe [i 
proiecte `n domeniul recuper=rii copiilor cu dizabilit=]i [i a 
form=rii continue pentru personalul specializat. ~n ace[ti [apte 
ani de colaborare, a acordat sute de ore de consulta]ii `n terapie 
ocupa]ional= pentru copii cu dizabilit=]i din familii [i din institu]ii, 
a militat `n Rom\nia pentru drepturile copiilor cu dizabilit=]i [i a 
sus]inut eforturile p=rin]ilor al=turi de World Vision Rom\nia.

Renee ne-a `nv=]at s= mergem mai departe [i s= `n]elegem c=, 
de[i uneori ni se pare imposibil, puterea rug=ciunii face minuni.

World Vision le mul]ume[te tuturor celor care [i-au oferit cu generozitate cuno[tin]ele, 
timpul, resursele [i disponibilitatea emo]ional=.



Pag. 15

VOLUNTARIat

Anul 2010 a venit [i cu idei originale - precum 
campania „Copiii nu se pierd, ajung la Radio Vacan]a”, 
derulat= `n parteneriat cu Radio Vacan]a. ~n timpul verii, 
30 de voluntari din Constan]a au distribuit copiilor cu 
v\rste sub 6 ani „br=]ar= de vacan]=” - o br=]ar= care 
s= permit= copiilor s= `[i reg=seasc= p=rin]ii `n cazul `n 
care s-ar pierde de ace[tia, pe plaj=. 

“Cel mai important lucru pe care l-am `nv=]at `n colaborarea mea cu 
World Vision a fost acela de a nu m= resemna, de a nu dispera dac= nu 
mi-a ie[it odat= un lucru foarte bine, de a valorifi ca fi ecare lucru bun, c\t 
de pu]in, venit de oriunde.”

Elena Gazea, voluntar World Vision
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Ne exprim=m recuno[tin]a
~n primul r\nd dorim s= le mul]umim celor aproape 400 de sponsori individuali - persoane fi zice din Rom\nia care au sprijinit cu 
burse [colare tot at\]ia elevi din mediul rural. F=r= sprijinul acestor romani genero[i, liceenii benefi ciari ai burselor “Vreau `n clasa a 
noua” nu ar fi  avut [ansa de a-[i continua studiile.
~n 2010, World Vision România a continuat eforturile de strângere de fonduri pe plan local, atât de la persoane fi zice cât [i de la 
companii, pentru a sus]ine proiectele derulate de organiza]ie `n cele peste 200 de comunit=]i din mediul rural.

~n anul 2010 au fost al=turi de noi urm=toarele companii:

KFC [i Pizza Hut - Campania „Doneaz= un leu, cl=de[te viitorul meu”, care se 
desf=[oar= deja de 3 ani `n restaurantele partenerilor no[tri, a adunat în 2010 peste 
54.000 de euro. Cu ace[ti bani vom putea asigura continuarea studiilor liceale pentru 
170 copii defavoriza]i, din mediul rural. Le suntem recunosc=tori pentru sprijinul acordat 
at\t echipei de conducere Pizza Hut [i KFC, c\t [i angaja]ilor din restaurante, care s-au 
implicat `n campanie cu entuziasm [i d=ruire, dar [i tuturor clien]ilor lor, care au f=cut 
dona]ii. Tot în 2010, KFC [i Pizza Hut ne-au sprijinit `n campania de Cr=ciun prin care, `n 
schimbul unei dona]ii de minim 10 lei, clien]ii restaurantelor KFC [i PH au primit CD-ul 
„Colinde de la sat”, `n interpretarea grupului de copii Colinda. Dona]iile primite de la cei 
care au dorit acest CD s-au ridicat la suma de 42.640 lei, bani care vor merge tot pentru 
sus]inerea proiectului “Vreau `n clasa a noua”.

Un alt partener tradi]ional, Funda]ia Vodafone a sus]inut [i `n acest an proiectul ‘’Vreau 
`n clasa a noua”, acord\nd bursa integral=, `n valoare de 250 lei pe lun=, unui num=r de 50 
de copii de liceu din mediul rural, care altfel riscau s= abandoneze [coala. Pentru 2010, 
valoarea total= a dona]iei pentru acest proiect este de 150.000 lei. O alt= contribu]ie 
pentru care suntem extrem de recunosc=tori Funda]iei Vodafone este cea pentru proiectul 
‘’Schimba]i pentru totdeauna - un viitor mai bun pentru copiii institu]ionaliza]i [i cu 
dizabilit=]i din sectorul 5 Bucure[ti’’, unde Vodafone a oferit 70.000 lei.

Compania Cargill Romania a decis `n acest an s= ne ofere sprijinul [i s= sus]in= 
proiectele noastre. Datorit= lor `nc= 35 de copii defavoriza]i din jude]ul Ialomi]a au fost 
`nscri[i `n proiectul „Vreau `n clasa noua” [i sunt sus]inu]i cu burs= integral= de 250 lei 
pe lun= pe durata celor 4 ani de studiu. Dorim s= le mul]umim [i angaja]ilor Cargill, care 
au donat bani pentru achizi]ionarea `nc=l]=mintei necesare pentru 60 copii s=raci din 
jude]ul Vaslui.

Moneygram a devenit partenerul nostru `n 2010, don\nd 10.000 dolari pentru 
sus]inerea proiectului “Vreau `n clasa a noua” [i 10.000 dolari pentru proiectul 
‘’Schimba]i pentru totdeauna - un viitor mai bun pentru copiii institu]ionaliza]i [i cu 
dizabilit=]i din sectorul 5 Bucure[ti’’.

O alt= colaborare devenit= deja tradi]ie este cea cu UniCredit }iriac Bank.  Angaja]ii 
b=ncii au sus]inut [i anul acesta proiectul “Vreau în clasa a noua”, donând 3.965 de lei. Trei 
dintre angaja]ii b=ncii au depus eforturi considerabile pentru a promova proiectul `n r\ndul 
colegilor lor [i de a str\nge dona]ii pentru acesta.

~n afar= dona]iilor `n bani ob]inute de la partenerii no[tri corporate sau angaja]ii 
acestora, proiectele noastre au fost sus]inute [i prin dona]ii `n natur=. Mul]umim pe 
aceast= cale companiei Studio Moderna, care a donat `n cursul anului 2010 pentru 
benefi ciarii nostri:  191 seturi Kosmodisk - `n valoare de 3.0311 Lei [i 34 saltele 
Dormeo `n valoare de 35.534 lei.
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Dorim s= mul]umim `n mod deosebit companiilor care sus]in 
programul ‘’Vreau `n clasa a noua’’ oferind burse copiilor s=raci din 
mediul rural care au nevoie de sprijin pentru fi nalizarea studiilor: SC 
Professional Project, Dunapack Rambox Prodimpex SRL, Centrul 
Medical Romclinic,  Aerzen, Tib Cons SRL, Prod Lacta SRL, Mari Farm 
SRL, Pro Sole Invest, Electra Metal Distribution SRL, Dr Reddy’s, Ice 
Blink Consulting [i Voltz Media.

De asemenea, ne m\ndrim s= avem al=turi c\teva personalit=]i 
cunoscute [i foarte apreciate `n Rom\nia, c=rora le mul]umim pentru 
efortul de a se implica `n activit=]ile World Vision, de c\te ori a fost 
nevoie [i pentru promovarea facut= proiectelor care `ncurajeaz= 
educa]ia copiilor din mediul rural.

Daniela Nane
„Sus]in cu mare bucurie proiectele World Vision Rom\nia pentru c= am 
ocazia s= ajut copii care merit=. To]i copiii lumii sunt copiii no[tri dar 
pentru mine are importan]= c= ace[ti copii sunt inteligen]i, sunt harnici, 
sunt cura]i sufl ete[te. {i simt c= ajut\ndu-i s= se dezvolte la poten]ialul 
lor maxim contribui la formarea unei vie]i mai bune pentru ei `n[i[i, 
pentru familiile lor pe care le vor avea `n viitor [i pentru Rom\nia de 
m\ine”.

C=lin Goia
’’De când sunt p=rinte, în]eleg mult mai bine ce înseamn= s= cre[ti un 
copil. Sunt al=turi de World Vision România pentru c= m= doare suferin]a 
unor copii care, de multe ori, nu au nici m=car hrana asigurat=”

Teo Trandafi r
„~n momentul `n care am auzit de planurile World Vision 

Rom\nia i-am contactat repede [i i-am rugat s= m= ajute s= iau 
leg=tura cu ni[te copii. Mi-au prezentat trei feti]e din Ia[i pe care 
n-am ezitat s= `ncerc s= le ajut. Urma s= afl u `n scurt= vreme c= 

benefi ciile nu sunt numai ale copiilor, erau [i ale mele. 
Rela]ia spiritual= care s-a creat `ntre mine [i ace[ti copii mi-a 

adus benefi cii formidabile. Am stat [i m-am g\ndit adesea ce-ar 
fi  f=cut ace[ti copii dac= eu cu un efort fi nanciar minim n-a[ fi  

fost acolo?! Nu vreau s= r=spund la `ntrebarea asta!”
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Suntem cet=]eni 
ai lumii

C
re[terea implic=rii cet=]enilor în procesul de eradicare a s=r=ciei 
[i în ac]iuni de promovare a justi]iei sociale pe plan na]ional [i 
interna]ional este posibil= doar odat= ce se în]elege felul în care 
chestiunile globale afecteaz= via]a de zi cu zi, precum [i modul în 

care fi ecare dintre noi putem infl uen]a ceea ce se întâmpl= în lume [i mai 
ales în ]=rile foarte s=race. Educa]ia pentru dezvoltare preg=te[te cet=]eanul 
s= î[i evalueze locul [i rolul propriu în societate, îl determin= s= treac= la 
ac]iune [i s= ia atitudine.

~n ianuarie 2010 am demarat dou= proiecte de educa]ie pentru dezvoltare 
[i con[tientizare public= fi nan]ate de Comisia European=. Proiectele sunt 
implementate `n parteneriat cu World Vision Germania [i World Vision 
Austria, dar [i cu organiza]ii neguvernamentale [i universit=]i din Cipru, 
Malta [i Grecia. ~n cadrul celor dou= proiecte, se dore[te dezvoltarea de 
resurse educa]ionale pentru liceeni [i studen]i interesa]i de domeniul 
dezvolt=rii interna]ionale.

Un exemplu este prima curricula universitar= care abordeaz= tematici 
corelate celor opt Obiective de dezvoltare ale mileniului, la care World 
Vision Rom\nia lucreaz= `mpreun= cu exper]i din mediul academic. 
Obiectivele de dezvoltare ale mileniului au fost adoptate de c=tre 191 de 
]=ri, printre care [i Rom\nia, `n cadrul Summit-ului mileniului din septembrie 
2000. Tot atunci a fost adoptat= Declara]ia mileniului, unica agend= global= în 
domeniul dezvolt=rii, asupra c=reia exist= un acord la cel mai `nalt nivel între 
majoritatea statelor lumii. Cele opt Obiective de dezvoltare ale mileniului 
propun ]inte precise de atins p\n= `n anul 2015 precum reducerea s=r=ciei 
severe, accesul universal la educa]ia primar=, promovarea egalit=]ii `ntre 
sexe, reducerea mortalit=]ii infantile, `mbun=t=]irea s=n=t=]ii materne, 
combaterea HIV/SIDA, malariei [i a altor boli, asigurarea sustenabilit=]ii 
mediului, crearea unui parteneriat global pentru dezvoltare.

~n contextul celor dou= proiecte, World Vision Rom\nia a realizat 
parteneriate [i colabor=ri cu diferi]i factori interesa]i precum mediul 
academic, mediul privat, parlamentari [i mass media. Reprezentan]ii World 
Vision au contribuit la organizarea unora dintre cele mai importante 
evenimente `n domeniu at\t la nivel na]ional c\t [i la nivel interna]ional: 
{coala Rom\n= de Dezvoltare, Forumul ONG la Marea Neagr=, ~mpreun= - 
Forumul ONG Rom\nia-Moldova, Zilele Europene ale Dezvolt=rii.

~n septembrie 2010, World Vision Rom\nia a ini]iat [i primul s=u proiect de 
cooperare pentru dezvoltare interna]ional=, `n parteneriat cu World Vision 
Georgia [i fi nan]at de Ministerul Afacerilor Externe din bugetul de asisten]= 
ofi cial= pentru dezvoltare (AOD), prin intermediul Programul Na]iunilor 
Unite pentru Dezvoltare (PNUD) Georgia. Scopul proiectului este de a 
promova participarea civic= [i comunitar= a tinerilor din Georgia [i Rom\
nia. Concret, proiectul [i-a propus s= `i ajute pe tinerii din cele dou= ]=ri s= 
`n]eleag= mai bine mecanismele de construire a unei societ=]i democratice, 
de planifi care [i implementare a unor campanii de advocacy, de maximizare 
a benefi ciilor implic=rii `n via]a comunit=]ilor din care fac parte.

Obiectivele 
de dezvoltare 
ale mileniului

www.developmenteducation.org
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Tot `n 2010 a avut loc lansarea proiectului “PeerUp! Tineri pentru Tineri”, care are ca scop formarea unei tinere genera]ii de 
educatori între egali pe teme de dezvoltare global=. PeerUp! este construit pe o perioad= de 3 ani, `n fi ecare an fi ind abordat= o 
tematic= specifi c= a dezvolt=rii interna]ionale: fl agelul HIV/SIDA (2010), s=n=tatea mamei [i a copilului (2011) [i securitatea alimentar= 
(2012). ~n fi ecare an: inform=m [i mobiliz=m tinerii `n legatur= cu una din cele trei teme; organiz=m dezbateri `ntre tineri [i acei 
politicieni care sunt interesa]i de dezvoltarea globala [i statutul Rom\niei ca donator interna]ional; colabor=m cu 
al]i factori interesa]i - Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Educa]iei, Parlamentul Rom\niei, FOND Rom\nia, alte ONG-uri - 
pentru a crea o dezbatere public= referitoare la op]iunile [i priorit=]ile Rom\niei ca stat donator; organiz=m un Forum al tinerilor 
pentru dezvoltarea global= unde sunt abordate toate aceste lucruri.

Prima edi]ie a Forumului tinerilor pentru dezvoltare global= a avut loc `n septembrie `n jude]ul Cluj. Tinerii participan]i au avut 
oportunitatea de a se `nt\lni cu parlamentari clujeni [i reprezentan]i ai mediului de afaceri, ai Ministerului Afacerilor Externe, ai 
Ministerului Educa]iei, ai FOND [i ai Prim=riei Cluj pentru a dezbate probleme legate de dezvoltarea interna]ional=. De asemenea, 
tinerii au elaborat [i o serie de recomand=ri pentru Rom\nia ca stat donator. La Forum a fost lansat concursul “Ambasador `n 
Ghana”, ai c=rui c\[tigatori vor avea oportunitatea de a efectua o vizit= de studiu `n aceast= ]ar=, unde vor lua contact cu proiectele 
implementate de World Vision Ghana, se vor `nt\lni cu tineri ghanezi [i vor putea aprofunda no]iunile privind dezvoltarea 
interna]ional=, prin analiza contextului existent `ntr-o ]ar= afl at= `n curs de dezvoltare. 

Detaliile privind evolu]ia proiectului pentru urm=torii doi ani se g=sesc 
pe site-ul www.peer-up.ro
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Nevoi de fi nan]are în 2011-2013
Aproape 25% dintre copiii din mediul rural nu merg la gimnaziu. Doar 45,2% dintre elevii din 
mediul rural particip= la `nv=]=m\ntul liceal, rata de participare fi ind cu 32% mai mica dec\t a 
celor din mediul urban. (Raportul asupra st=rii sistemului na]ional de `nv=]=m\nt, 2009) 

Dac= dori]i s= schimba]i aceast= stare de fapt, sus]ine]i programele de educa]ie World Vision 
Rom\nia!

Programul “Vreau `n clasa a noua” le ofer= copiilor defavoriza]i din mediul rural posibilitatea de a-[i continua studiile dup= clasa a 
VIII-a, prin acordarea unei burse lunare. În plus, în cadrul proiectului, copiii benefi ciaz= de monitorizare, consiliere [i de activit=]i 
educa]ionale [i de socializare, astfel încât riscul unui eventual abandon [colar s= fi e redus la minim.

Programul pilot “{coal= dup= [coal=” reprezint= o alternativ= pentru p=rin]ii cu situa]ie fi nanciar= precar=, care nu au unde s= î[i lase 
copiii dup= ce ace[tia ies de la [coal=. În cadrul proiectului, copiii benefi ciaz= de o mas= cald= [i de un loc unde î[i pot face temele 
[i pot desf=[ura alte activit=]i educative. Se evit= `n acest fel ca ace[ti copii s= stea pe str=zi, expu[i pericolelor, sau comi]\nd acte de 
delincven]= juvenil=.

~n Rom\nia, rata mortalit=]ii infantile se ridic= la peste 10 la 1000 `n 2009, fi ind de dou= ori mai mare dec\t media european=. De asemenea, 
rata na[terilor premature, un factor de risc major al mortalit=]ii infantile, se ridic= în România la 9%, dublu fa]= de alte state europene, potrivit 

datelor date publicit=]ii în 2010 de c=tre Asocia]ia Român= de Neonatologie.

Aceste date ne-au f=cut s= transform=m `mbun=t=]irea st=rii de s=n=tate [i de nutri]ie a mamelor [i copiilor din 
comunit=]ile `n care lucr=m `ntr-un obiectiv prioritar pentru anul 2011, contribuind astfel la reducerea global= a 
mortalit=]ii copiilor sub 5 ani precum [i a mortalit=]ii materne.

Munca depus= pe teren ne-au ajutat s= identifi c=m c\teva probleme suplimentare.  Anemia r=m\ne o problem= larg r=sp\ndit= at\t `n 
r\ndul gravidelor c\t [i a copiilor sub 2 ani.  Asigurarea unei nutri]ii s=n=toase a bebelu[ului reprezint= o provocare. Mamele, mai ales 
cele tinere, nu primesc consiliere de baz= privind buna `ngrijire a noului n=scut [i recunoa[terea timpurie a semnelor de boal= ale 
noului n=scut.

Avem nevoie de sus]inerea tuturor celor interesa]i pentru a 
continua proiectele prin care ne propunem s= educ=m femeile 
`ns=rcinate din mediu rural cu privire la riscurile [i consecin]ele 
negative pe care anemia le are asupra lor, asupra f=tului, a noului 
n=scut [i a copilul sub 2 ani.  Aceste femei ar trebui s= aib= toate 
informa]iile necesare despre cre[terea, îngrijirea [i necesit=]ile 
noului n=scut [i a copilului cu vârsta pân= în 2 ani.

Pentru ca toate acestea s= fi e cu adevarat utile, trebuie s= ajut=m 
femeile din mediul rural s= aib= acces la asisten]= medical= primar= 
`n timpul sarcinii. Existen]a unui laborator mobil de analize poate 
ajuta la efectuarea analizelor de s\nge/urin= obligatorii. Facilitarea 
accesului la suplimentele necesare `n timpul sarcinii, cum ar fi  
fi erul, acid folic [i alte vitamine [i minerale este, de asemenea, 
extrem de important= [i imperativ=.

Pentru oricare din aceste proiecte ajutorul dumneavoastr= este binevenit: de la direc]ionarea a 2% din 
impozitul pe salarii a angaja]ilor dvs. sau a celor 20% din impozitul pe profi t a companiei dvs. p\n= la 
oferirea de dona]ii specifi ce, orice ajutor c\t de mic poate aduce schimb=ri importante `n via]a celor 
17.000 de copii defavoriza]i de care World Vision Rom\nia se ocup= deja de 20 ani.

Sus]inând proiectele noastre de s=n=tate, ne 
ajuta]i s= ne continu=m activitatea în acest 
domeniu, prin:

   Sprijinirea a 120 copii cu dizabilit=]i (0-16 ani), care benefi ciaz= 
de interven]ie direct= pentru recuperare fi zic= [i psihic= 

   Sprijinirea a 403 adolescen]i [i tineri (16-23 ani) cu dizabilit=]i 
care benefi ciaz= de consiliere psihologic= [i socio-profesional=

   Sprijinirea a 180 de tineri proveni]i din institu]ii, care primesc 
sprijin pentru a se integra pe pia]a muncii prin sesiuni 
informative [i structuri asociative create prin proiecte

planuri de viitor






