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World Vision România 

Suntem creştini

Suntem devotaţi celor săraci

Preţuim oamenii

Suntem buni administratori

Suntem parteneri

Suntem receptivi

Valorile noastre fundamentale

Într-o lume a suferinţei şi a deznădejdii, aducem o rază 

de speranţă şi bucurie celor mai vulnerabili semeni ai 

noştri, copiii. World Vision România lucrează în strâns 

parteneriat cu comunitatea, cu biserica, cu autorităţile 

locale şi naţionale şi alte agenţii, pentru a defini şi a 

acoperi cât mai bine nevoile comunităţii.

World Vision România este membru cu drepturi egale 

în cadrul parteneriatului internaţional World Vision 

care activează în aproape 100 de ţări. În întreaga lume 

World Vision funcţionează după aceleaşi principii şi se 

bazează pe aceleaşi valori în activitatea sa.

Viziunea noastră pentru fiecare copil,

Pentru viaţă în toată plinătatea ei.

Ruga noastră pentru fiecare suflet,

Cu voinţa de a o împlini.

Viziunea noastră

World Vision România este o organizaţie creştină, 

care desfăşoară programe de intervenţie umanitară de 

urgenţă, dezvoltare şi advocacy. Organizaţia noastră se 

concentrează asupra muncii cu copiii, familiile şi 

comunităţile, în scopul depăşirii sărăciei şi nedreptăţii. 

Inspiraţi de valori creştine, lucrăm cu persoanele cele 

mai vulnerabile din lume, indiferent de religie, rasă, 

etnie sau gen.
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World Vision a fost mereu în avangarda societăţii civile 
aducând schimbarea de mentalitate legat de rolul 
comunităţii în viaţa copiilor.

În anii nouăzeci, World Vision România a iniţiat procesul 
de dezinstituţionalizare a copiilor din centrele de 
plasament din România devenind partenerul Guvernului 
în Reforma de Protecţie a Copilului. Modelul aplicat în 
România a fost considerat un succes la nivel European.

Începând cu implementarea în 1997 a primului proiect 
de dezvoltare comunitară la Iaşi, organizaţia a adus 
pentru prima dată în România conceptul de dezvoltare 
care transformă. 

În procesul de implementare a proiectelor sale de 
dezvoltare comunitară a aplicat standarde dezvoltate în 
peste 50 de ani de activitate a organizaţiei la nivel 
internaţional. Know-how-ul preluat şi aplicat de echipa 
din România, a consolidat relaţiile cu comunităţile, cu 
celelalte ong-uri şi administraţia.

Experienţă

Know-how

Credibilitate

Proiecte pe termen lung

Stabilitate

21 de ani

350.000 de copii şi adulţi

Peste 200 de comunităţi

Prezenţi în Braşov, Cluj,

Constanţa, Dolj, Ialomiţa, 

Vâlcea, Iaşi / Vaslui şi Bucureşti

Dragi prieteni,

Ca şi creştini, noi oferim sprijin celor 
nevoiaşi şi credem în şanse egale pentru 
copiii de la sate şi de la oraş. Pe acest 
lucru ne concentrăm activitatea, şi 
ajutăm copiii din rural nu doar financiar 
cât şi ca să se dezvolte şi să se adapteze 
la realităţile cu care se confruntă.

Ceea ce ne caracterizează este faptul 
că aducem speranţă pe termen lung.  
Ajutorul direct pe care World Vision 
România îl oferă comunităţilor prin lucrătorii noştri din 
comunitate este consolidat de viziunea şi prezenţa pe perioade 
lungi. Proiectele noastre de dezvoltare comunitară se întind pe 
12-15 ani după care le predăm mai departe comunităţii pentru 
a continua să îşi crească şi să îşi stimuleze copiii.

În 2011 am predat ştafeta comunităţilor din judeţul Iaşi, acolo 
unde în 1997 am deschis primul nostru biroul zonal. Am 
continuat proiectele dezvoltate cu fonduri structurale europene 
iniţiate în 2010 pentru prevenirea abandonului şcolar şi pentru 
sănătatea copiilor cu dizabilităţi. Chiar dacă greutăţile financiare 
ale perioadei ne-au afectat şi pe noi, am căutat alte soluţii.

Munca noastră îşi merită efortul. Copiii noştri iubesc şcoala, iar 
noi, alături de donatori, îi stimulăm să continue.  Adolescenţii  din  
proiectele noastre au învăţat să se organizeze, să îşi spună 
părerea, să acţioneze proactiv, să ia atitudine.  Asta înseamnă că 
am sădit sămânţa dezvoltării unei societăţi civile locale 
implicate. Adulţii, părinţii şi profesorii, au învăţat alături de noi 
cum să stimuleze copii să meargă mai departe. Adulţii au 
devenit conştienţi de drepturile copiilor cu dizabilităţi sociale.

Comunităţile au evoluat alături de noi. Membrii lor s-au implicat 
în structurile şi activităţile pilot pe care le-am adus. Unii au 
replicat modelul, alţii au preluat proiectul şi acum îl duc mai 
departe devenind independenţi financiar. 

Aş putea spune că suntem mândri aproape ca nişte părinţi 
atunci când iniţiativele World Vision România rodesc astfel. 
Sperăm ca experienţa trăită alături de noi să-i îmbogăţească 
spiritual şi pe cei care ni se alătură şi să le aducă împlinire 
sufletească prin binele făcut pentru „binele copiilor”.

Vă mulţumim tuturor - donatori, parteneri, voluntari, susţinători 
– că ne-aţi fost alături.

Avangardă. Schimbare. 

Dezvoltare. Transformare
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Cătălin Andrew Popa
D i r e c t o r  N a ţ i o n a l
World Vision România



Dezvoltare 
comunitară

baza experienţei 
complexe World Vision

Programele de dezvoltare 
comunitară sunt programe 
complexe, derulate pe termen lung 
şi bazate pe implicarea activă a 
membrilor comunităţilor partenere. 

Acest tip de programe promovează 
dezvoltarea durabilă a comunităţilor 
partenere şi îmbunătăţirea calităţii 
vieţii copiilor şi a familiilor. 

Realizarea acestor două obiective 
devine posibilă prin întărirea 
capacităţii membrilor comunităţii şi 
instituţiilor de la livel local de a 
face faţă problemelor, prin 
identificarea şi administrare mai 
eficientă a resurselor existente şi 
prin întărirea spiritului comunitar.

Dezvoltarea comunitară urmăreşte 
îmbunătăţirea calităţii vieţii copiilor 
şi a famiilor prin întărirea spiritului 
comunitar.  Programele de 
parteneriat cu comunitatea se 
concentrează pe îmbunătăţirea 
mediului educaţional, medical, 
economic, spiritual şi civic. Impactul 
major este adus de participarea 
comunitară şi implicarea 
membrilor comunităţii în viaţa 
satului în care trăiesc.

Programele sunt finanţate cu 
fonduri din ţările din parteneriatul 
World Vision Internaţional. 

Pentru a fi mai aproape de realităţile 
comunităţilor, aceste programe sunt 
coordonate de birourile zonale prin 
lucrătorii comunitari din localităţile 
partenere. 
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0 - 2 ani 2 - 6 ani 6 - 14 ani

CE FACEM PENTRU 
COPIII ROMÂNIEI

Legendă

În 2011
58.000
de copii

330 
de angajaţi

300
de voluntari

Birouri zonale: 
Cluj, Constanţa, Dolj, Ialomiţa, Vâlcea, 
Iaşi-Vaslui şi Bucureşti - Sectorul 5 

14 - 18 ani peste 18 ani
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Intervenţii umanitare 
de urgenţă

AdvocacyAgricultură şi 
dezvoltare rurală 

Sănătate şi 
protecţia copiluluiEducaţieDezvoltare comunitară

Credinţă şi 
Dezvoltare spirituală



Sărăcia de la ţară, decalajul 

între mediul rural şi cel 

urban fac ca foarte puţini 

copii să urmeze cursurile 

unui liceu şi chiar şi mai 

puţini să meargă la facultate. 

Noi credem că şansa 

continuării studiilor poate 

însemna o nouă treaptă în 

viaţa unui copil, un viitor mai 

bun.  Şi de aceea în 

programele noastre de 

dezvolatare comunitară sau 

în proiecte independente, 

acordăm un rol important 

educaţiei şi ne preocupă 

reducerea abandonului 

şcolar şi stimularea elevilor 

studioşi de la ţară.

Beneficiile pentru copii

Prin participarea la orele de cateheză ale şcolii de duminică”, la concursuri şi 
tabere de creaţie, copiii deprind comportamente şi atitudini pozitive faţă de 
şcoală şi semeni dând în final educaţiei un loc important în viaţa lor.

Şcoala de Duminică, pune accent pe  sentimente şi comportament nu pe 
capacitatea de memorare. Fiecare copil participă la minim 3 lecţii de educaţie 
alternativă. Grupele de lucru cuprind doar 9 copii pentru a stabili  o uniune de 
grup atât între participanţi cât şi între  elevi şi formator.

 „

Pentru mărirea impactului educaţional al proiectului, temele de educaţie social-
morală sunt corelate cu realităţile mediului din care provine fiecare copil, 
pentru mărirea impactului educaţional al proiectului.

� 

� Rechizite şi calculatoare    

� Formare psiho-pedagogică pentru 1.100 de preoţi şi profesori de religie

� Manual de suport pentru adulţii formatori

� Materiale pentru desfăşurarea activităţilor şi aplicaţiilor practice

30.000  de copii sprijinişi din 39 de judeţe

“De când am făcut primii paşi în curtea mănăstirii am realizat, aş putea spune cu entuziasm, că avea să fie o săptămână ce îmi va 
schimba pur şi simplu felul de a gândi” povesteşte în eseul ei Florina Alexandra Catană, unul dintre copiii care au participat la taberele 
“Licăr de Lumină”. „Cand am aflat numele taberei, am realizat că această tabară va fi şansa noastră de a ne lumina sufletul, de a ne 
transforma în persoane mai bune, în persoane cu o conştiinţă pe care nu am avut-o până în acest moment.”

„Şcoală după Şcoală” - 
proiect pilot

de servicii interdisciplinare

� 
categorii sociale diferite din cadrul Şcolii cu 
clasele I–VIII nr. 126 din Sectorul 5, Bucureşti;

� supraveghere zilnică a copiilor din clasele primare, 

masă caldă, activităţi recreative, suport pentru 

efectuarea temelor, consiliere psihologică şi 

educaţională pentru copii şi părinţii lor, dezvoltare 

personală pentru copiii de la clasele V-VIII, asistenţă 

socială pentru copiii aflaţi în dificultate.

63 de copii cu vârstă de 6-14 ani, aparţinând unor  

5

- 202 absolvenţi de 12 clase

- 400 de copii din mediul rural din judetele Cluj, Iaşi,  Vâlcea, Dolj şi Ialomiţa au continuat studiile la liceu

- 198 de copii merg mai departe pentru a-şi continua finalizarea anilor de liceu

„Vreau 
în clasa
a noua!” 
în 2011 

„Vreau în clasa a noua” –
 program de burse la liceu susţinute de donatori români

2011 - prima generaţie de bursieri „Vreau în clasa a noua!”

Prevenirea abandonului şcolar
„Alege Şcoala!”

Proiectul se derulează în parteneriat cu Biserica Ortodoxă Română, iar 2011 a 

fost al treilea an de desfăşurare. Scopul său este prevenirea şi combaterea 

fenomenului de părăsire timpurie a şcolii şi combaterea delincvenţei juvenile 

prin dezvoltarea unor soluţii alternative de tip şcoala de duminică” necesare 

asigurării educaţiei de bază şi motivaţiei pentru studii a copiilor din mediul rural 

şi urban, cu vârste cuprinse între 6 şi 16 ani. 

„

4

În 2011 
Taberele „Licăr de Lumină” 
pentru 4.557 de copii
Desfăşurate pe parcursul a 12 
săptămâni, iunie – septembrie 
2011
Ateliere de lucru: creaţie, pictură 
şi religie 
Locaţii: 
�Centrul Cultural – Pastoral 

„Sfântul Daniil Sihastrul” – 
Durău

� Centrul Social – Cultural 
     „Sf. Ilie” – Miclăuşeni 
� Complexul turistic Sfântul 

Nicodim – Tismana 
� Centrul Social – Pastoral 

„Sfânta Cruce”, Mănăstirea 
Caraiman – Buşteni

 

World  Vision România promovează rolul educaţiei şi oferă şanse copiilor din mediul rural care au potenţial şi sunt motivaţi să 
îşi continue studiile la liceu sau la şcoala profesională. De aceea a iniţiat acest proiect în 2008 iar elevi din mediul rural au 
primit burse de studiu din partea unor donatori români individuali. În timp, „Vreau în clasa a noua!” a devenit unul dintre 
cele cuoscute proiete ale noastre. 

Elevii sunt sprijiniţi să obţină rezultate şcolare bune şi să se integreze în noul mediu şcolar şi social prin activităţi educative şi 
de socializare pentru a-şi atinge potenţialul maxim. Participînd la activităţi de socializare cum sunt întâlnirile de 
intercunoştere pe diverse teme educative adecvate vârstei, tabere, concursuri, excursii, copiii se adaptează mai repede la 
solicitările mediului social şi şcolar.

Prima generaţie de bursieri „Vreau în clasa a noua!” a absolvit în iunie 2011.

Proiectul continuă 

până în 2013 şi avem 

nevoie de susţinere 

financiară

În fiecare an alţi 
copii ar vrea la liceu 

dar nu 
îşi pot permite. 

Ei au nevoie 
de un donator.

Sperăm ca efortul nostru să-i ajute iar formarea pe care au primit-o la activităţile noastre să le asigure în continuare un 

start bun în viaţă şi să-i ajute să facă alegeri înţelepte.

EDUCAŢIE

Suportul World Vision pentru 

„Şcoala de duminică” în 2011



Educaţie pentru dezvoltare 
O dată cu aderarea la Uniunea 
Europeană, România a devenit 
stat donator şi deci este 
chemată să contribuie, alături 
de alte state dezvoltate, la 
eradicarea sărăciei din lume. 

Educaţia pentru dezvoltare 
explică modul în care 
problematicile globale afectează 
viaţa noastră de zi cu zi şi cum 
putem influenţa ceea ce se 
întâmpla în lume şi mai ales în 
ţările foarte sărace.

În calitate de membru activ al 
societăţii civile, în armonie cu 
valorile sale creştine şi 
beneficiind de experienţă şi 
know-how, World Vision 
România îşi propune să 
contribuie la conştientizarea 
tinerei generaţii cu privire la 
provocările dezvoltării globale 
şi importanţa implicării în lupta 
împotriva sărăciei. 

Organizaţia noastră este 
membru fondator al FOND - 
Federaţia organizaţiilo non-
guvernamentale pentru 
dezvoltare din România. 
www.fondromania.org

Conştientizare Publică pentru 

Solidaritate Internaţională (CPSI)

CPSI este un proiect cu finanţare europeană şi implementat de World Vision 

România  în parteneriat cu organizaţii din Cipru, Malta şi Grecia, care s-a 

finalizat cu succes în 2011. În cadrul acestui proiect s-a elaborat primul curs 

academic online din România care abordează cele 8 „Obiective de Dezvoltare 

ale Mileniului”. Cursul, care a fost elaborat în limba engleză, poate fi accesat 

online la www.developmenteducation.org alături de alte resurse educaţionale 

în domeniu. Cu ocazia acestui proiect, în 2011 am organizat seminarii şi 

workshopuri menite  să promoveze solidaritatea internaţională şi să dea acces 

studenţilor şi lectorilor la o serie de resurse în domeniul educaţiei pentru 

dezvoltare adaptate la contextul naţional actual.

2011
6 seminarii şi workshop-uri, 

în 3 centre universitare din 
ţară: Bucureşti, Timişoara şi Cluj,

200 de studenţi şi 
reprezentanţi ai mediului 
academic.

„

Este un proiect de educaţie care stimulează atitudinea proactivă a tinerilor de 
14 -18 ani din judeţul Cluj, cu privire la provocările dezvoltarii internaţionale. 

Proiectul este finanţat de Comisia Europeană şi implementat de World Vision 
România în parteneriat cu World Vision Austria şi World Vision Germania, pe o 
durată de 3 ani. Tinerii sunt invitaţi să afle, să dezbată şi să conducă campanii despre:

Combaterea HIV / SIDA – 2010

Sănătatea mamei şi a copilului – 2011

Securitatea alimentară – 2012

 www.peer-up.ro 

PeerUp! Tineri pentru Tineri“ 
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2011

Tinerii au realizat un film video pe care l-au prezentat membrilor Parlamentului 
României în cadrul Forumului Tinerilor pentru Dezvoltare Globală.

413 tineri de 14 – 18 ani au participat la activităţi de educaţie pentru dezvoltare şi sesiuni 
informative despre „Obiectivele de dezvoltare ale Mileniului”*

183 de tineri au participat la workshopuri.

43 dintre ei s-au implicat activ, devenind lideri.

51 de tineri au participat la Forumul  Tinerilor pentru Dezvoltare Globală 2011.

* Obiectivele de dezvoltare ale Mileniului” au ca scop principal eradicarea sărăciei extreme din întreaga lume până la sfârşitul 
2015. Ele sunt componenta principală a Declaraţiei Milenium-ului adoptată de 191 de ţări membre ale ONU, la Summit-ul din 
septembrie 2000. www.aod.ro

„

Educaţie şi Integrare Socială

Prevenirea traficului de fiinţe umane - prin educaţie, suport şi inserţie socială 

Scopul proiectelor este de a reduce riscul de traficare a tinerilor care fac parte din grupuri vulnerabile:  tineri care părăsesc 
sistemul de protecţie specializată - centre de plasament - sau tineri cu vârste între 14 şi 25 de ani din zone rurale, în care 
oportunităţile de dezvoltare economică sunt limitate.

„ ”
� parteneriat cu International Business Leaders Forum 

pentru proiectul  „Youth Career Innitiative”,  JW Marriot 
Hotel, Radisson Blue Hotel,  Athenee Palace Hilton 
Hotel, Institutul pentru Dezvoltarea Resurselor Umane

� 

� au participat 18 tineri cu vârste între 18 – 24 ani fără 
posibilităţi materiale, cu studiile liceale finalizate şi 
dornici să urmeze o carieră;

� tinerii parcurg timp de 8 luni programul inovativ 
„Youth Career Iniative” care îmbină teoria şi 
practica la cele mai înalte standarde. În final au 
obţinut o diplomă pentru a se angaja într-o activitate 
hotelieră.

Debutul tinerilor în carieră

cursul se finalizează în iunie 2012

„ Educaţie în şcoli - „Prevenirea traficului de 
� Pentru 36 de tineri proveniţi din centrele de plasament fiinţe umane” în judeţul Constanţa, 2011

Proiect pentru educarea şi conştientizarea a 750 de adulţi şi     s-au plătit chiriile,  alimente şi medicamente, consultaţii
copii din comuna Cobadin, privind riscul de trafic de fiinţe     medicale şi tratamentelor stomatolgice; 13 dintre aceşti
umane şi prevenirea acestui fenomen prin intervenţie activă     tineri au fost ajutaţi să îşi găsescă de lucru;
atunci când este identificat un pericol în acest sens.

� înfiinţarea centrului de dezvoltare a abilităţilor de viaţă � 30 tineri de 18 - 25 ani au beneficiat de orientare profesională 
independentă „Casa speranţei” - găzduir  cinci tinere cu şi cursuri de calificare şi au fost sprijiniţi în găsirea unui loc de 
uşoare dizabilităti mentale, provenite din centrul de muncă;
plasament. � în  comunele Cumpăna, Cobadin şi Corbu;

„ � Proiectul se derulează pe o perioada de 3 ani succesiv în       
asta. Şi-i bine s-o faci, că o câştigi pe toată viaţa, că dacă nu ştii să faci de    comunele Cumpăna, Cobadin şi Corbu .
mâncare nu eşti nimica-n lume”, declară Silvia, absolventă a unui curs de  „Am cunoscut noi persoane dar cel mai important este faptul că am 
bucătar facilitat de World  Vision România. acumulat o serie de informaţii utile în viaţa mea şi nu numai.  Acum ştiu cum 
„Aici - Casa Speranţei - am învăţat cum să trăiesc viaţa, cum să mă duc la să mă feresc de un traficant, ştiu cum să nu ajung o persoană traficată şi 
medicul de familie, să fac o programare când mă doare ceva. Şi-am mai ales datorită sesiunilor informative pe care le-am susţinut împreună cu 
învăţat să mă duc să-mi cumpăr tratamente şi să fac de mâncare”,  spune alţi voluntari, acum sunt şi alte persoane care ştiu să se ferească de unele 
Sabina, rezidentă în Casa Speranţei. dintre cele mai importante pericole ale vieţii” Alexandru, 18 ani.  „Proiectul 

anti-trafic m-a învaţat să am mai multă grijă în cine să am incredere şi să nu 
mă las păcălită de oricine”, Nicoleta, 20 de ani. 

Tineri în Tranziţie” în judeţul Cluj,  2011

ea a

Îmi place la bucătărie acolo unde suntem, că-i fain, că-nveţi în meseria 

În cadrul proiectului de Prevenire a traficului de 
fiinţe umane” dezvoltat la nivel naţional în judeţul 
Constanţa s-au derulat campaniile: „Viaţa nu are preţ! 
Traficul de minori lasă urme adânci!”, „Copii nu 
se pierd, ajung la Radio Vacanţa”.

Totodată, cu ocazia zilei Zilei Europene de Luptă Impotriva 
Traficului de Persoane, în cadrul mişcării internaționale, 
aproximativ 300 persoane din Cluj-Napoca, Craiova, 

Bucureşti, Iaşi au participat la flash mob-ul „Traficul de 

persoane încalcă dreptul la libera alegere”. 

„



Direcţii în 2011

� 
prevenire şi la asistenţa medicală 

primară a mamei şi copilului cu 

efecte pozitive pe termen lung 

asupra dezvoltării fizicii şi mentale 

a copiilor,

� Informarea asupra metodelor 

de nutriţie adaptate vârstei,

� Pregătirea integrării sociale a 

persoanelor cu nevoi speciale,

� Acces la educaţie pentru 

sănătate şi la servicii medicale de 

specialitate pentru copii cu nevoi 

speciale şi familiile lor,

� Educarea populaţiei şi 

consolidarea societăţii civile 

pentru sprijin social în favoarea 

persoanelor cu nevoi speciale 

(dizabilităţi, HIV-SIDA, tinerii care 

au fost instituţionalizaţi în trecut)

Accesul la iinformaţii de 
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SĂNĂTATE ŞI 
PROTECŢIA COPILULUI

„Mame bune, copii sănătoşi” 
Este o campanie de educaţie dedicată sănătăţii mamei şi copilului de până la doi 
ani. Programul se axează pe două componente: instruirea asistenţilor medicali 
şi informarea viitoarelor mame şi a tinerelor mămici.

Proiectul a fost lansat în ianuarie 2011 în judeţele Vâlcea şi Dolj în urma unui 
studiu făcut de World Vision care a evidenţiat că mamele din zona rurală nu 
efectuează un control de specialitate în timpul sarcinii, renunţă la alimentaţia la 
sân înainte de vârsta de 6 luni a copilului,  diversifică alimentaţia nou-născutului 
în mod haotic,  nu recunosc semnele de alarmă ale bolilor micuţului.

Partener în proiect a fost Ordinul Asistenţilor Medicali, Moaşelor şi Asistenţilor 
Medicali Generalişti din România (OAMMAMGR). 

Rezultate în 2011: 
� 

activitate promovarea drepturilor persoanelor cu 
dizabilităţi;

� 10 evenimente şi acţiuni de informare privind drepturile 
persoanelor cu dizabilităţi;

� 24 de tineri au fost integraţi pe piaţa muncii şi consiliaţi în 
prima etapa de angajare;

� 8 centre multifuncţionale fixe în care se desfăşoară 
activitatea de recuperare, consiliere socio-profesională şi 
educaţională a persoanelor cu dizabilităţi, consiliere 
vocaţională şi formare profesională; 

� 4 echipe mobile de recuperare care îşi desfăşoară activitatea 
în mediul rural în peste 30 de comunităţi din judeţele Dolj, 
Vâlcea, Constanţa, Cluj. 

S-au format 2 asociaţii de părinţi care au ca obiect de 

Anul 2011 a fost primul an de desfăşurare a acestui proiect cu finanţare europeană în judeţele Vâlcea, Dolj, Constanţa şi Cluj. 
Proiectul se desfăşoară până în 2013 şi oferă acces la educaţie şi la piaţa muncii pentru 700  de copii şi tineri cu dizabilităţi 
fizice, psihice şi sociale din Regiunea Nord-Vest, Sud-Vest Oltenia şi Sud-Est, precum şi o viaţă mai bună pentru familiile lor.
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Proiectul continuă 

până în  31 iulie 2013 

şi avem în continuare 

nevoie de finanţare

 „Centru multifuncţional” 

La Cluj, activităţile s-au desfăşurat în sediile Asociaţiei Caritas 
Eparhial Greco-Catolic, iar în celelalte judeţe în parteneriat cu 
direcţiile locale de asistenţă socială şi protecţie a copilului.

Proiectul a fost lansat în ianuarie 2011 în judeţele Vâlcea şi Dolj în urma unui 
studiu făcut de World Vision care a evidenţiat că mamele din zona rurală nu 
efectuează un control de specialitate în timpul sarcinii, renunţă la alimentaţia la 
sân înainte de vârsta de 6 luni a copilului,  diversifică alimentaţia nou-născutului 
în mod haotic,  nu recunosc semnele de alarmă ale bolilor micuţului.

Partener în proiect a fost Ordinul Asistenţilor Medicali, Moaşelor şi Asistenţilor 
Medicali Generalişti din România (OAMMAMGR). 

Asistenţii medicali instruiţi au împărtăşit în mod adecvat 
cunoştinţe gravidelor şi tinerelor mame despre cum să se 
pregătească pentru naştere, care sunt semnele alarmante 
pentru ele şi copil, cum să facă faţă acestor probleme, cum să 
îngrijească copilul, cum să îl hrănească natural şi sănătos. La 
„Şcoala mămicilor” participantele au primit şi materiale tipărite. 

Rezultate în 2011
� 130 de copii cu vârsta între 0 i 2 ani
� 130 de gravide şi mame 
� 103 asistenţi medicali 
� 14 comunităţi rurale din judeţele Dolj şi Vâlcea
� 2600 de copii ca beneficiari indirecţi

ş

Şanse pentru viitorul copiilor şi tinerilor 
cu dizabilităţi fizice, psihice şi sociale 

În 2011, World Vision România a pus la dispoziţia copiilor cu dizabilităţi din 

Bucureşti, judeţele Cluj, Constanţa, Dolj şi Vâlcea servicii specializate de 

ocrotire, încă de la vârste mici asigurând intervenţia timpurie, prin care 

handicapul poate fi atenuat, urmând ca mai apoi copilul să se poată integra într-o 

şcoală normală. Familiile copiilor au participat la sesiuni de consiliere unde au 

primit sfaturi practice legat de îngrijirea micuţului şi sprijin emoţional şi spiritual. 

Pentru a deveni independenţi financiar, tinerii cu probleme speciale sau care au 

părăsit sistemul de protecţie a copilului au beneficiat de formare vocaţională şi 

profesională în vederea integrării pe piaţa muncii. 

Părinţii în dificultate au beneficat de servicii alternative care să reducă riscul 

instituţionalizării copiilor lor şi au primit sprijin în găsirea unui loc de muncă.

Multiple proiecte în sectorul 5, Bucureşti 
„Un viitor mai bun pentru copiii vulnerabili” 
� 
� 60 de copii cu dizabilităţi;

� Înfiinţarea Serviciului de Intervenţie Timpurie pentru Copii cu Dizabilităţi cu 

vârste de 0–6 ani, realizat cu sprijinul Fundaţiei Vodafone România şi a unui 

Centru de Zi pentru recuperarea copiilor cu dizabilităţi 3–10 ani; 

� şcoala de vară pentru 25 de copii;

„ ”

� suport material, financiar, psihologic pentru 33 de mame şi 75 de copiii, 
fete şi băieţi, în scopul unei mai bune creşteri a copiilor, depăşirii situaţiilor 
de criză întâmpinate şi a păstrării familiilor unite;

� suport în găsirea unui loc de muncă.

„Î ”

� 25 de copii cu dizabilităţi institutionalizaţi în Centrul Rezidenţial pentru Copiii cu Dizabilităţi Severe din sectorul 5;
� socializare, incluziune socială, pregătire pentru viaţa şi suport pentru recuperarea copiilor prin instruirea personalului care 
lucrează zi de zi cu aceşti copii;

3 apartamente sociale pentru 35 de copii; 

Programul de susţinere a mamelor aflate în dificultate 

mpreună pentru copiii din Bucureşti

Categorie Servicii / Judeţ Cluj Constanţa Dolj Vâlcea Total

59 70 72 68 269

60 52 83 43 238

93 90 85 85 353

212 212 240 296 860

Intervenţie timpurie şi recuperare - educaţie 
specializată, logopedie, kinetoterapie, consiliere 
psihologică şi socială,  suport financiar

Tineri cu dizabilităţi şi 
vulnerabili sociali din 
grupa de vârstă 18 - 23 ani

Consiliere psihologică şi socială, suport financiar, 
integrare pe piaţa muncii prin orientare vocaţională şi 
facilitarea accesului la cursuri de formare profesională

Total

Părinţi şi adulţi în situaţie 
de risc 

Consiliere psihologică şi socială, suport financiar şi 
consolidarea capacităţii comunităţii şi a societăţii civile 
pentru sprijin social

Copii 0 – 16



Scopul acestui program 
economic este de a încuraja şi 
susţine investiţiile private în 
mediul rural pentru dezvoltarea 
unei economii locale 
competitive, sustenabile pe 
termen lung şi în acord cu 
valorile şi tradiţiile locale.

Se desfăşoară  în comunităţi 
rurale din 7 judeţe: Braşov, Cluj, 
Constanţa, Dolj, Iaşi - Vaslui şi  
Vâlcea. 

Servicii integrate 

Instruire: oferă participanţilor 
posibilitatea de a dobândi 
cunoştinţe, abilităţi şi 
deprinderi în domenii precum: 
tehnologii agricole, organizarea 
lucrărilor în fermă, 
managementul de fermă 
agricolă în scopul creşterii 
competitivităţii economice a 
exploataţiei.

Asistenţă tehnică: facilitează 
accesul beneficiarilor către 
experţi şi specialişti pe 3 
paliere; consultanţă tehnică, 
consultanţă în afaceri şi 
obţinere de finanţări 
nerambursabile; consultanţă în 
marketing şi vânzări: găsirea 
unor metode adecvate de 
acces pe piaţă şi creştere a 
vânzării produselor pe piaţă.

Suport financiar: pune la 
dispoziţia producătorilor 
resursele începerii unei mici 
afaceri agricole sub forma de 
„pachete tehnologice”; fiecare 
familie beneficiară rambursează 
un procent din valoarea 
pachetului pentru finanţarea 
unor alţi producători din 
comunitate, intervenţia WVR 
având astfel un efect 
multiplicator.  Tot în cadrul 
acestui tip de serviciu se 
implementează şi „Rural 
bussines – Schema de granturi 
pentru dezvoltare economică în 
mediul rural”. Schema este 
destinată micilor producători şi 
asociaţiilor agricole, fiecare 
solicitant având oportunitatea 
de a beneficia de o finanţare 
nerambursabilă în sumă de 
4.000$ de proiect.
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AGRICULTURĂ ŞI 
DEZVOLTARE RURALĂ

Ferma demonstrativă de creştere a vacilor de lapte a fost înfiinţată în anul 2006 
cu scopul de a oferi un model de bune practici şi constituie un cadru ideal 
pentru experimentarea şi promovarea diverselor metode şi instrumente pe 
care ştiinţa modernă le pune la îndemana celor care lucrează în agricultură. 
Centrul de consultanţă găzduieşte cursuri de calificare acreditate în meseriile 
„Lucrător în agroturism” şi „mecanic în ferma agro-zootehnica”, seminarii şi 
mese rotunde pe probleme specifice.

� 400 de participanţi la seminarii şi prezentări de tehnologii moderne, loturi 
demonstrative;

� Audit operaţional şi recomandări pentru 12 ferme din judeţele Mureş şi 
Braşov;

� 10 sesiuni de informare pe teme legislative, despre oportunităţi de 
finanţare sau subvenţii pentru 3000 de fermieri;

� 60 de fermieri au participat la sesiuni de etică în afaceri;

� 75 de bovine din care 45 vaci cu lapte.

Ferma localizată în satul Criţ, Comuna Buneşti, Judeţul Braşov este o investiţie 
finanţată de Fundaţia Bolthouse USA,  World Vision USA şi fondurile de 
preaderare SAPARD.

Proiecte pentru apicultură şi dezvoltarea economică 
în mediul rural

Proiect dezvoltat de World Vision România în judeţele Dolj, Vâlcea, Vaslui şi Iaşi cu finanţare de la partenerul World Vision 

Canada şi desfăşurat în parteneriat cu Oficiile judeţene de consultanţă agricolă, Universitatea de Ştiinte Agronomice Iaşi şi 

Institutul de Apicultură. Obiectivul proiectului este stimularea şi susţinerea fermierilor din mediul rural de a practica 

apicultura la un nivel eficient astfel încât aceasta să devină o activitate generatoare de venituri şi o alternativă viabilă la 

agricultura de subzistenţă.

Realizări 2011

� 200 de participanţi;

� 200 fermieri calificaţi în meseria de „Apicultor” absolvenţi ai cursurilor acreditate CNFPA;

� 60 de pachete tehnologice necesare începerii unei mici afaceri sau a dezvoltării celei existente – de la stupi, 

roiuri de albine, mătci pană la echipamente de procesare de tipul centrifugelor – din judeţul Dolj şi Vâlcea;

� S-au format 8 asociaţii apicole locale;

� 50 traininguri de lidership şi management cu scopul de a susţine apicultorii în generarerea de venituri, dar şi 

pentru accesarea de fonduri guvernamentale sau europene; 

� Schimb de experienţă cu apicultorii din Bosnia şi Herţegovina.

� Dotarea a 5 sedii de asociaţii cu mobilier şi aparatură IT

„World Vision România ne-a oferit oportunitatea de a participa la cursuri de instruire în domeniul apicol. Ne dorim ca în comuna Frânceşti să 

înfiinţăm o asociaţie a apicultorilor menită să susţină toţi apicultorii din zonă. Cel mai important pas pentru noi este acela de a fi susţinuţi în 

procesele de elaboarare şi depunere a documentaţiei în vederea accesării de finanţări nerambursabile în domeniul apiculturii. De asemenea tot 

suportul tehnic şi financiar, primit de la fundaţie, ne-a ajutat să ne dezvoltăm să mărim numărul persoanelor din viitoarea asociaţie, dar în 

special să aducem un venit substanţial în comunitatea noastră”, a declarat Bogdan Tăcutu din comuna Frânceşti, judeţul Vâlcea.
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Ferma demonstrativă şi 
centrul de consultanţă 
agricolă - „Agrovision”



La nivel zonal au 

existat şi multe alte 

iniţiative de 

dezvoltare rurală şi 

agronomie incluse în 

proiectele de 

dezvoltare 

comunitară derulate 

cu fonduri de la 

parterii World  Vision 

International

judeţul Cluj 
� 800 de familii au primit solarii, promi fructiferi, echipament de apicultuă, vaci 

cu lapte, scroafe de prăsilă, seminţe pentru legume;
� 150 de mici fermieri au primit consultanţă şi au accesat fonduri europene în 

valoare totală de 1.300 000 euro. 
� 300 de copii au participat la activităţi de ecologizare, reciclare a deşeurilor, 

plantare de copaci şi învăţare a comportamentului de protejare a mediului 
înconjurător. 

� 800 familii au sere, pomi fructiferi, echipament pentru apicultură, pui pentru 
carne, vaci de lapte şi scroafe de prăsilă, seminţe pentru legume.

judeţele Iaşi şi Vaslui 
� 400 fermieri beneficiari
� Primul Centru de procesare a fructelor  inaugurat de către Asociaţia 

pomiviticolă Hiliţa, comuna Costuleni, Iaşi;
� 10.000 de borcane de dulceţuri a însemnat triplarea producţiei Asociaţiei 

Pomiviticole Hiliţa faţă de 2010;
� Atragerea unei investiţii în valoare de 55.000$ din partea Fudaţiei Româno-

Americane, însemnând dotarea Centrului de procesare al Asociaţiei 
pomiviticole Hiliţa cu utilaje agricole; 

� Înfiinţarea a 3 Asociaţii de apicultură în comunele Costuleni, Cepleniţa,
     judeţul Iaşi şi comuna Negreşti, judeţul Vaslui;   
� Deschiderea a 5 centre de informare de apicultură şi dotarea lor cu 

aparatură IT, mobilier şi cărţi de specialitate;
� 150 de mici fermieri au accesat fonduri europene în valoare totală de 

1.300 000 euro 
� 7 asociaţii agricole au participat la 8 târguri şi expoziţii de produse 

tradiţionale organizate în diverse locaţii din ţară;
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Dezvoltare rurală - Meşteşuguri
În ultimii ani, ne-am propus să oferim comunităţilor din mediul rural oportunităţi prin care acestea pot valorifica tradiţia 
populară şi îşi pot diversifica sursele de venit. Peste 40 de femei au participat la cursuri pentru a învăţa să ţeasă la război şi au 
început lucrul în Atelierele de Ţesătorie înfiinţate la Argetoaia (Dolj) şi Criţ (Braşov).  Pornind de la această experienţă 
reuşită, în 2011, World Vision a obţinut finanţare europeană pentru a desfăşura două proiecte de anvergură prin Programul 
Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane. Acestea se vor derula în regiunile de dezvoltare Sud –  Vest şi Nord – 
Vest în următorii doi ani şi vor avea ca beneficiari 520 de persoane din mediul rural care vor participa la cursuri de ţesătorie, 
artizanat textil şi antreprenoriat, iar ulterior vor fi susţinute în dezvoltarea şi implementarea unor planuri de afaceri.

Cursuri desfăşurate în 2011

Pe lângă agricultură, dar strâns legate de mediul rural, organizaţia noastră desfăşoară cursuri acreditate CNFPA de 
„ ;   „ .Lucrător în pensiune agroturistică” „Mecanic în fermă agro-zootehnică”; Ţesător”

Advocacy reprezintă o tradiţie 

pentru noi. Încă de la începutul 

anilor 90 de când ne-am implicat 

în dezinstituţionalizarea copiilor 

din centrele de plasamente.

Drepturile copilului

În calitate de membri în Consiliile 

Directoare ale FONPC şi FOND 

am participat la dialogul cu 

reprezentanţii autorităţilor 

centrale, susţinând teme de 

interes pentru ONG-urile din 

România şi pentru asigurarea 

respectării drepturilor copilului.

Protecţia socială a copilului

Pentru ca în România nu există o 

reţea de servicii sociale pentru 

protecţia copilului la nivel local, 

World Vision România a militat 

pentru introducerea programului 

„Şcoală după Şcoală” ca program 

socio-educaţional care să asigure 

minimum de servicii necesare 

evitării abandonului şcolar, al 

abuzului, neglijării sau exploatării 

copilului. 

Sănătate

În sectorul sănătate World  Vision 

a dezvoltat, pilotat şi implementat 

în parteneriat cuOrdinul 

Asistenţilor Medicali, Moaşelor şi 

Asistenţilor Medicali Generalişti 

din România - OAMMAMGR - un 

program acreditat de pregătire a 

asistentelor medicale comunitare 

pentru creşterea conştientizării 

părinţilor cu privire la sănătatea şi 

nutriţia gravidei, a mamei şi a 

copilului mic. Acesta a stat la baza 

programului de sănătate pentru 

mamă şi copilul mic din rural 

„Mame Bune, Copii Sănătoşi”.

Contribuţii privind respectarea drepturilor copilului
�

asistenţa socială; 

�Dialogul pentru realizarea unei legisla ii unice cu privire la finan area serviciilor 
sociale; 

�Semnatar al raportulului FONPC „
ş ”

�Propuneri pentru desemnarea ţărilor prioritare pentru Asistenţa Oficială 
pentru Dezvoltare;

�  Am realizat cercetarea „Bunăstarea copiilor din mediul rural în 2011” care va fi 
prezentată public în cursul anului 2012.  Acest raport completează imaginea de 
ansamblu, longitudinală, cu privire la evoluţia indicatorilor de bunăstare a 
copiilor din mediul rural în perioada 2005 – 2011 incluşi în alt studiu şi care au 
stat la baza dezvoltării programelor World  Vision România la nivel local. 

Analiza propunerilor legislative pentru reforma sistemului de educaţie şi 

ţ ţ

Analiza Structurilor de Monitorizare, Promovare 
i Protecţie a Drepturilor Copilului ;

Rezultatele program  pilot , precum i analiza modelelor de interven ie 
din alte state membre ale Consiliului Europei, analiza serviciilor existente în România 
pentru îngrijirea copilului pe timpul zilei şi cercetarea reprezentativă la nivel naţional cu 
privire la percepţia elevilor şi părinţilor faţă de impactul programului naţional „ ş
Laptele” au stat la baza studiului de politici publice „Şcoala, inima comunităţii”.

ului  de after school ş ţ

Cornul i 

World Vision România este membru al Federa iei Organiza iilor Neguvernamentale 
Pentru Copil (FONPC) al Federaţiei Organizaţiilor Neguvernamentale pentru 
Dezvoltare (FOND), al Federaţiei  VOLUM şi al  Federaţiei RENASIS. 

ţ ţ

În cadrul parteneriatului cu 
Ministerul Educaţ ş
Inovării şi cu Ministerul Muncii, 
Familiei şi Protecţiei Sociale – 
Direcţia Generală de Protecţie a 
Copilului, am testat cu success un 
program integrat tip after-school 
desfăşurat în Şcoala nr. 126 din 
Sectorul 5, Bucureşti. 

iei, Cercetării i 
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ADVOCACY 



15

Pentru a-şi îmbunătăţi abilităţile de comunicare cu copii şi adolescenţii, preoţii şi 
profesorii de religie ortodoxă din România au participat la sesiuni de formare psiho-
pedagogică, pentru a le transmite mai uşor învăţăturile creştine şi a-i ajuta să atingă 
maturitatea spirituală. În activităţile de educare alternativă, copii au deprins astfel modele 
pozitive de comportament. În 2011 programul a inclus 30.000 de copii şi 1.100 preoţi şi 
profesori de religie  din 39 de judeţe.
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CREDINŢĂ ŞI 
DEZVOLTARE
Pentru noi promovarea misiunii 
creştine şi a învăţăturii de 
credinţă este de cea mai mare 
importanţă. 
Într-o lume aflată continuu în 
viteză şi legată excesiv de 
aspectele materiale, dezvoltăm 
parteneriate cu biserici şi 
organizaţii creştine pentru a crea 
şi a încuraja programele de 
formare spirituală, atât pentru 
credincioşi, în special copii, dar şi 
dedicate clerului şi pastorilor din 
diferite confesiuni creştine. 
Programele de  angajament 
creştin vizează  promovarea,  
încurajarea, sprijinirea şi 
creşterea capacităţii bisericilor 
locale de a contribui la formarea 
spirituală a copiilor, familiilor şi 
comunităţilor. 
În virtutea valorilor şi a 
experienţei sale, World Vision 
este principala organizaţie non-
guvernamentală partener al 
Bisericii Ortodoxe Române – 
B.O.R pentru programe de 
educaţie creştină. 
Deasemenei, World Vision 
Romania colaborează cu 
Bisericile Evanghelice din 
România în vederea dezvoltării şi 
organizării de evenimente locale, 
naţionale şi internaţionale pentru 
formarea caracterului creştin şi 
încurajarea transformării 
personale şi comunitare conform 
învăţăturii biblice.

„Alege Şcoala”, este un proiect de 
anvergura al parteneriatului World Vision 
Romania - B.O.R, care se va încheia în 2013. 
Scopul lui este deprinderea unor obiceiuri şi 
atitudini pozitive faţă de şcoală şi societate care 
să ducă în final la reducerea abandonului şcolar. 

 Investim în copii,  şi în părinţii lor, pentru că în acest fel înţelegem să avem dar
o influenţă benefică asupra comunităţii de mâine.
Astfel împreună cu Şcoala Generală din Buneşti şi cu Fundaţia Veritas din Sighişoara, am 
implementat un program de dezvoltare personală pentru elevii claselor V-VIII. În cadrul 
cursului de prevenţie a violenţei 150 de copii au învăţat cum să îşi stăpânească mânia şi 
frustrarea. De asemenea au învăţat despre pericolul consumului de droguri, alcool şi tutun, 
şi cum să se ferească de acestea. 
Organizarea de evenimente comunitare contribuie la întărirea relaţiilor dintre oameni şi 
creează ocazii de a ne bucura împreună cu prilejul acestor sărbători ale comunităţii. Cele 
12 evenimente Serbările Crăciunului şi Anului Nou, 8 Martie, Paşti, Târgul de pe Hotar, 
Cupa World Vision la fotbal, au antrenat sute de participanţi de toate vârstele din Criţ, 
Buneşti,  Viscri şi Meşendorf.
150 de copii au participat la taberele cu tema Descoperirea comorilor din fiecare 
dintre noi şi din lumea creată de Dumnezeu“ organizate în lunile iunie şi iulie 2011. 

„

INTERVENŢII ÎN 
CAZ DE URGENŢĂ

În anul 2011 ne-am concentrat 

pe acţiuni de îmbunătăţire a 

capacităţilor de a răspunde la 

situaţii  în caz de dezastre prin 

pregătiri teoretice şi testarea 

planurilor de evacuare şi 

răspuns la dezastre.

În anul 2011 ne-am concentrat pe trei direcţii:

1. 153 de profesori din judeţele Dolj, Constanţa şi Vâlcea au fost pregătiţi 
pentru  

    managementul dezastrelor şi metodologia „Child friendly space” în cadrul  

    proiectului „Reducerea riscului la dezastre în şcoli”.

2. Exerciţii şi sesiuni de pregătire pentru birourile World  Vision România prin  

   testarea planurilor de evacuare şi răspuns la dezastre în birourile zonale şi   

   cel naţional. Pregătirea echipei de răspuns rapid în situaţii de dezastre în 

   conformitate cu standardele internaţionale pentru situaţii de dezastre.

3. „View from the front line”- VFL este un studiu desfăşurat în comunităţile  

    din birourile zonale care a măsurat percepţia cetăţeanului cu privire la  

    cunoaşterea  măsurilor de reducere a riscurilor la dezastre implementate 

    de autorităţile locale.  Aceste măsuri sunt aplicate de statul român în 

    calitate de semnatar al planului de acţiune privind reducerea riscului la 

    dezastre adoptat la Hyogo în 2005.

“View from the front 

line” (VFL)
� 

5 al capitalei şi în judeţele 
Cluj, Constanţa, Dolj, Iaşi, 
Ialomiţa, Vâlcea, în oraşul 
Dorohoi

� 250 chestionare;
� 6 grupe de focus
� Partener Inspectoratul 

General pentru Situaţii de 

Urgenţă
� Rezultele studiului au fost 

prezentate la conferinţa 

UNISDR
� Analizele pentru proiectul  

VFL vor continua şi în 2012 

în comunităţile din 

proiectele noastre

în comunităţile din Sectorul 

� Campania Naţională de Citire a Bibliei – Bucureşti, 7 mai, a avut ca scop încurajarea 
oamenilor să citească Cuvântul lui Dumnezeu şi să-I permită acestuia să le călăuzească tot 
mai mult viaţa. Organizator Biserica Baptistă Sfânta Treime.   

�   

� Conferinţa Naţională de Tineret - Braşov, 25-28 august a fost organizată în parteneriat cu 
Uniunea Bisericilor Creştine după Evanghelie. Au participat peste 1.400 de tineri din 
toate regiunile ţării. Tema: Chemarea la slujire - scopul fiind provocarea tinerilor la o 
relaţie personală cu Hristos care să-i ducă la o implicare directă în slujire.

� 

Au participat 30 de biserici
evanghelice bucureştene, 1.000 de voluntari, 28 de pavilioane, 300 de echipe mobile.

65 de adolescenţi şi tineri, dintre care jumătate din familii defavorizate, au participat la
    două tabere organizate în parteneriat cu biserici baptiste din Bucureşti 

200 de copii, părinţi ai acestora şi cadre didactice au participat la proiectul „Act and 
Rejoice” derulat în Şcoala Reformată Montessori, Cluj şi împrejurimi. S-au organizat 
activităţi de mediatizare a învăţării creative, pentru copii şi părinţi. 

Pentru a-şi îmbunătăţi abilităţile de comunicare cu copii şi adolescenţii, preoţii şi 
profesorii de religie ortodoxă din România au participat la sesiuni de formare psiho-
pedagogică, pentru a le transmite mai uşor învăţăturile creştine şi a-i ajuta să atingă 
maturitatea spirituală. În activităţile de educare alternativă, copii au deprins astfel modele 
pozitive de comportament. În 2011 programul a inclus 30.000 de copii şi 1.100 preoţi şi 
profesori de religie  din 39 de judeţe.

Participări în 2011 la acţiuni
comune cu bisericile reformate 

CREDINŢĂ ŞI 
DEZVOLTARE 
SPIRITUALĂ



Voluntariatul promovează 
crearea de legături care să 
ajute la depăşirea diferenţelor 
care ne despart, astfel încât să 
trăim împreună în 
comunităţi sănătoase şi 
solide, să muncim împreună 
la găsirea unor soluţii 
inovatoare pentru 
provocările noastre comune 
şi să modelăm destinele 
noastre colective.

În 2011 am avut alături de noi 
306 voluntari dintre care 126 
s-au implicat în mod direct în 
activităţile cu copii iar restul au 
fost animatori în campaniile de 
strângere de fonduri şi au 
promovat cetăţenia activă în 
comunităţile partenere. 
Voluntarii noştri doresc să 
aducă o schimbare în viaţa lor 
şi a comunităţii în care trăiesc, 
sunt persoane ambiţioase, 
active şi sociabile. Ei sunt în 
principal elevi de liceu şi 
studenţi sau au profesii 
potrivite pentru a lucra cu noi.

2011 a fost un an cu activitate 

intensă pentru strângerea de 

fonduri locale de la donatori 

individuali şi companii cu scopul 

de a susţine proiectele derulate 

în peste 200 de comunităţi 

rurale

Pentru că

300.000 de copii din 

mediul rural se zbat în 

sărăcie extremă.

Rata abandonului şcolar 

este în creştere.

1 din 4 copii din mediul 

rural nu termină gimnaziul.

1 din 2 copii nu-şi mai 

continuă studiile la liceu

De aceea, în 2012 continuăm să 

strângem fonduri pentru 

integrare socială, acces la 

educaţie şi la sănătate ale 

copiilor defavorizaţi din mediul 

rural.

� 

� 

� 

� 

VOLUNTARIAT

Ce fac voluntarii noştri
Adulţii din oraşe lucrează cu copiii şi cu 
tinerii cu probleme speciale participând la 
jocuri de grup, ajutându-i la teme, 
organizând serbări şi picnicuri sau activităţi 
pentru timpul liber la Clubul copiilor. 
Studenţii la educaţie fizică fac kinetoterapie.  
Alţii sunt implicaţi în campaniile noastre de 
sensibilizare şi informare a opiniei publice, 
ne ajută în cadrul unor evenimente sau 
traduc scrisorile copiilor către sponsorii lor 
din străinătate.

În comunităţile partenere, pe lângă adulţi 
avem ca voluntari şi copii. Aceştia formează 
grupuri şi sub conducerea unui lider local - 
preot sau cadru didactic - desfăşoară diferite 
activităţi spre folosul comunităţii şi pentru 
împlinirea lor:  acţiuni de ecologizare, 
plantare de pomi, refacerea zonelor verzi, concursuri sportive, mărţisoare, felicitări 
de Paşte, expoziţii de artă plastică chiar şi cu vânzare, spectacole la Serbarea de 
Crăciun din şcoală, sprijină bătrânii vizitându-i acasă sau cu ajutor în gospodărie. 
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Doamna Renee McDannel, Doctor în Terapie Ocupaţională, voluntar de excepţie
Doamna McDannel, PhD, OTR/L este membră a Federaţiei Mondiale a Terapeuţilor Ocupaţionali. Din 2004 colaborează  
cu noi pe diferite programme pentru recuperarea copiilor cu dizabilităţi şi pentru formarea continue a personalul 
specializat. În România a acordat sute de consultaţii de terapie ocupaţională pentru copii cu dizabilităţi din familii şi din 
instituţii, a militat pentru drepturile lor şi a susţinut eforturile părinţilor alături de World Vision România. Renee ne-a 
învăţat să mergem mai departe şi să înţelegem că, deşi uneori ni se pare imposibil, puterea rugăciunii face minuni.

A doua ediţie a campaniei estivale constănţene „Copiii nu se pierd, ajung la Radio 
Vacanţa”,  s-a derulat în parteneriat cu Radio Vacanţa. “Brăţările de vacanţă” 
distribuite de cei 30 de  voluntari copiilor cu vârste sub 6 ani au permis micuţilor 
să îşi regăsescă părinţii în cazul în care s-ar fi pierdut de aceştia.
World Vision le mulţumeşte tuturor celor care şi-au oferit cu generozitate 
cunoştinţele, timpul, resursele şi disponibilitatea emoţională.
Cu ocazia Zilei Europene de luptă împotriva traficului de persoane şi în parteneriat 
cu Agenţia Naţională Antitrafic,  300 de persoane din Cluj-Napoca, Craiova, 
Bucureşti şi Iaşi au participat la flas-mob-ul organizat pe 18 octombrie 2011.

CAMPANII 
DE FUNDRAISING

20.000 euro din campania 2% Nu-i lăsa să 
ajungă în stradă”, martie - mai 2011

Derulată pentru susţinerea la liceu a 168 de copii 
nevoiaşi din mediul rural, înscriţi în proiectul 
„Vreau în clasa a noua” şi pentru recuperarea a 

400 de copii cu dizabilităţi din proiectul „Centrul 
multifuncţional, o şansă pentru viitorul 
copiilor şi tinerilor cu dizabilităţi fizice, 
psihice şi sociale”.

„

Dă-le o şansă 

copiilor de la ţară. 

Vino alături de noi  

şi sponsorizează 

campaniile 

noastre!

35.000 euro din Campania  Donează 1 leu,

clădeşte viitorul meu”,  octombrie 2011

A patra ediţie a campaniei derulată în toate 
restaurantele KFC şi Pizza Hut cu scopul de a strânge 
fonduri pentru a le asigura accesul la educaţie copiilor 
defavorizaţi din mediul rural.  În 2011 banii au mers în 
proiectul „Vreau în clasa a noua” pentru a sprjini pe 
copiii de la sate cu posibilităţi reduse să îşi continue 
studiile la liceu.

„

Campania Mame bune, copii sănătoşi”,

iunie-octombrie 2011

Extinderea proiectului cu acelaşi nume dedicat

îmbunătăţirii stării de sănătate şi nutriţie a 
gravidelor şi copiilor defavorizaţi din mediul rural.  
„Brăţara Bunătăţii”, acţiune derulată împreună cu 
partenerii nostri, KFC, Pizza Hut, Medicover şi 
REGINA MARIA reţeaua privată de sănătate. 

„

„

august – septembrie 2011

Pentru copiii şi familiile din Africa afectate de cea mai gravă 
secetă din ultimii 60 de ani, World Vision România s-a 
alăturat eforturilor internaţionale de strângere de fonduri 
pentru ajutoarele de urgenţă care să le salveze viaţa: 
asistenţă medicală,  apă potabilă şi  hrană etc.

Dăruieşte speranţă copiilor din Africa”,  

Startul campaniei “Eu cum ajung la şcoală?” 
decembrie 2011 – mai 2012

Obiectivul campaniei este strângerea de fonduri pentru 
un microbuz care să asigure transportul a 150 de copii 
din comuna Rebricea, judeţul Vaslui, copiii nevoiţi să 
parcurgă zilnic câte 10 km pentru a merge la şcoală. 

Cele mai importante acţiuni ale 
voluntarilor World  Vision în 2011
Biroul zonal din judeţul Cluj a creat o reţea de 6 
grupurilor de voluntari care au făcut schimburi de 
experienţă atât între ele cât şi cu alte grupuri. 
Tinerii au interacţionat aflând astfel idei noi 
pentru activităţile lor din comunitate. Iniţiativa 
biroului zonal Cluj a fost răsplătită cu titlul de 
„Proiectul de voluntariat al anului 2011 în 
domeniul Activismului Civic şi al 
Drepturilor Omului” la Gala  Naţională a 
Voluntarilor din decembrie 2011.
Pentru ca cei mai nevoiaşi copii din comuna 
Cobadin să nu abandoneze şcoala din pricina 
sărăciei, voluntarii biroului zonal din Constanţa au 
organizat o colectă publică în şcolile constănţene, 
mall-uri şi instituţii. Campania "O masă dintr-un 
biscuit" s-a desfăşurat timp de 6 săptămâni chiar 
înainte de Sărbătoarea Crăciunului. Donatorii au 
primit în schimbul a 5 lei un mic pachet cu un 
biscuit.  Cei 35 de voluntari au  muncit 550 
de ore, au adunat 10.000 Euro ca să ofere 
celor 70 de copii o masă caldă timp de un 
an de zile.
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PARTENERI

Au venit alături de noi cu susţinere 
financiară a proiectelor:

Bloggeri care au dat mai multe şanse promovării cauzelor noastre:

Ne-au sprijinit în promovarea campaniilor pentru ca mesajul nostru să fie auzit 

de cât mai multe persoane:

DISTINCŢII ŞI PREMII 

Biserica Ortodoxă Română

Asociaţia Caritas Eparhial Greco-Catolic

Şcolile şi Inspectoratele Şcolare Judeţene

Primăriile comunităţilor partenere

Ordinul Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România 

Direcţiile de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului

Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă

Partenerilor în implemetarea proiectelor de educaţie şi de inserţie socială:

andreeaburlacu.ro claudiatocila.ro 
www.mamicaurbana.ro www.toane.ro 
siblondelegandesc.ro obisnuit.eu 
www.chinezu.eu www.ralucaduta.ro
printesaurbana.ro  www.carmenrusu.ro 
www.foodiefamily.ro www.pietricel.ro 
amainbucatarie.ro vjmiruna.blogspot.ro 
www.simonatache.ro soringrumazescu.ro 
printreranduri.eu gospodini.blogspot.com

Atunci când apar situaţii 
speciale sau când iniţiază 
noi proiecte, World Vision 
România lansează 
campanii de colectare de 
fonduri. Acestea în mod 
normal se mulează pe 
proiectele existente sau 
pe situaţii speciale legate 
de educaţie, sănătate sau 
intervenţii de urgenţă în 
caz de calamitate.

Ne dorim întotdeauna nu 
doar să strângem 
fondurile necesare ci şi să 
contribuim la mobilizarea 
oamenilor pentru a 
îmbunătăţi condiţiile 
sociale şi de educaţie ale 
copiilor defavorizaţi. Este 
important să învăţăm să 
dăruim celor vulnerabilii. 

Ne simţim onoraţi că că 
proiecte şi campanii 
World Vision au fost 
distinse cu premii caure 
au recunoscut valoarea 
eforturilor noastre.

Suntem onoraţi să fim 
susţinuţi de personalităţi 
cunoscute şi foarte 
apreciate din România. 
Gestul lor reprezintă un 
îndemn la acţiune şi 
pentru ceilalţi. Le 
mulţumim pentru 
generozitatea de care dau 
dovadă. Ne reamintesc 
prin implicarea lor că 
niciodată nu trebuie să 
uităm de copii şi şansele 
pe care  stă în puterea 
noastră să le dăruim. 

Distincţie pentru organizaţie

Organizaţia ne-guvernamentală World Vision 
România a fost laureată a celei de a doua ediţii a 
Premiilor de Excelenţă IER. Premiul de excelenţă 
primit din partea Institutului European din România 
(IER), în parteneriat cu Reprezentanţa Comisiei 
Europene în România, a recompensat efortul pentru 
promovarea spiritului şi a valorilor europene.

Cele doua componente esenţiale luate în 
consideraţie la evaluarea celor 60 de ong-uri au fost 
voluntariatul şi politicile publice, iar domeniile de 
intervenţie ale organizatiilor vizate au fost: drepturile 
fundamentale, democraţia participativă, incluziunea 
socială, educaţia şi protecţia mediului.

Birou zonal premiat

Organizaţia World Vision Romania, Biroul Zonal Cluj, a primit premiul de 
excelenţă din partea Instituţiei Palatului Copiilor din Cluj. 

Premiu pentru voluntari

Reţeaua grupurilor de voluntari din mediul rural din Cluj a primit distincţia 
„Proiectul de voluntariat al anului 2011 în domeniul activismului civic şi al 
drepturilor omului”.

Două campanii premiate

În anul 2011 campania „Mame bune, copii sănătoşi” 
derulată de World  Vision România în colaborare cu agenţia 
Rogalski&Grigoriu PR a caştigat premiul II în cadrul competiţiei 
PR Awards, secţiunea „Organizaţii non-guvernamentale, 
societate civilă” - Competiţia a fost stransă, fiind înscrise mai 
multe ONG-uri mari, cu campanii răsunatoare, însa campania 
noastră s-a evidentiat prin originalitate dar şi prin rezultatele 
obţinute. La festivalul internaţional de advertising Cannes Lions 
campania 2% „Ajută-i să nu ajungă în stradă” derulată 
anul trecut în colaborare cu agenţia Tempo Advertising s-a 
evidenţiat pentru cea mai bună campanie de outdoor obţinând 
şi un premiu în acest sens.

SUSŢINĂTORI

Călin Goia
 Împreună cu trupa Voltaj sunt alături de 
World Vision de aproape 5 ani şi cu drag 
mă implic în continuare în proiectele care 
susţin educaţia copiilor de la sate. Toţi copiii 
au dreptul să meargă la şcoală”

„

Inna
 „
World Vision pentru o cauză care 
aduce un zambet şi puţinăa speranţă 
ţîn sufletele copiilor din Africa şi sper 
ca în continuare să fim cu toţii solidari 
cu cei încercati de foamete şi sărăcie”.

Mă bucur că am fost alături de 

Proconsul 
„
” ”
derulată de World Vision 
din dorinţa de a ajuta şi 
noi la salvarea copiilor 
malnutriţi. Fiecare viaţă 
este importantă! ''

Am susţinut campania 
Stop Foametei în Africa  

Florin Piersic Jr 
„
în iniţiativele prin care 
World Vision sprijină copiii 
vulnerabili ori de câte ori 
timpul îmi permite.  Am 
colaborat foarte bine în 
campania „Stop 
Foametei în Africa” şi vă 
voi susţine şi în viitor.  Vă 
doresc mult succes.”

Sunt gata să mă implic 
Daniela Nane 
 Sunt alături de World Vision de 
5 ani şi cu drag mă implic în 
susţinerea proiectelor pe care le 
derulează pentru copiii din 
mediul rural, pentru că am văzut 
şi rezultate. Sunt asistaţi copii 
silitori şi harnici, care altfel ar fi 
condamnaţi la sărăcie şi ei, dar şi 
viitoarele lor familii. Îi putem 
ajuta acum, împreună!” 

„

Şi în anul 2011 am stabilit 

colaborări frumoase şi trainice 

cu multe companii cu programe 

de responsabilitatea socială. 

De multe ori ajutorul lor a 

făcut diferenţa! 

Le mulţumim pentru susţinere 

şi  suntem recunoscători 

pentru inima deschisă şi 

generozitatea cu care s-au 

implicat în acţiunile noastre.

Pentru a răspunde mai prompt 

nevoilor copiilor din 

comunităţile din programele 

noastre,  parteneriatele cu  

actorii sociali locali sunt 

importante. Le mulţumim 

acestora pentru sprijin şi 

pentru răspunsul prompt. 

Comunicarea are un rol 

important în susţinerea unei 

cauze. Mulţumim “vocilor” şi 

bloggerilor care au considerat 

că merită să ilustreze munca 

noastră în folosul copiilor.

Mulţumiri tuturor acelora care 

au direcţionat 2% din impozit 

către World Vision  România 

pentru a da o şansă copiilor 

nevoiaşi de la ţară.



Prezenţi în judeţele: Braşov, Cluj, Constanţa, 

Dolj, Ialomiţa, Vâlcea, Vaslui, Iaşi şi Bucureşti - Sectorul 5 

Suntem peste 600 de oameni dedicaţi copiilor,
330 de angajaţi şi 300 de voluntari.

 

 În 2011 am am desfăşurat programe 

pentru 58.000 de copii

 Am asistat mai mult de 350.000 de copii şi adulţi,
 în peste 200 de comunităţi rurale din 8 judeţe 
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Lucrăm în Romania din 1990

Biroul Zonal Vâlcea
Str. Henri Coandă, Nr. 12 A, 
240 224, Râmnicu-Vâlcea
 Judeţul Vâlcea
Tel: 0250 73 77 11, 0350 40 99 69, 
      0372 744 695, 0350 40 99 69
Fax: 0250 73 77 11

3.884 de copii
500 de adulţi
50 de voluntari
15 comunităţi (13 din judeţul Vâlcea 
şi 2 din judeţul Olt)

Biroul Zonal Iaşi - Vaslui
Str. Sărărie, Nr 222, 700452, 
Iaşi, Judeţul Iaşi 
Tel: 0232 233 906; 0332 806 736/7,
      0372 744 694
Fax: 0232 233 906

Str. Mihail Sadoveanu, Nr 4, 
Oraş Negreşti, Judeţul Vaslui
Tel: 0731 444 624   

2.500 de copii
400 de adulţi
100 de voluntari
8 comunităţi

Bucureşti - sector 5
Str. Trompetului Nr 117,  Sector 5, 
Bucureşti, 052275 
Complex Servicii Sociale Sfânta Maria
RDS. Tel: 031 425 12 61
Mobil: 0731 444 643 
Email: receptie_sector5@wvi.org

de 90 copii cu vârste între 6-14ani
100 de adulţi 
30 voluntari 

Biroul Zonal Ialomiţa
Str. Barbu Mumuleanu, Nr. 29, 
020542, Sector 2, Bucureşti
Tel: 031 41 56 183, 0731 444 662
Fax: 031 41 55 077
Email: receptie_Ialomita@wvi.org

3.462 de copii
2.842 de familii
140 de voluntari
13 comunităţi

Biroul Zonal Cluj
Str. Republicii, Nr 70, 400015,
Cluj-Napoca, Judeţul Cluj 
Tel: 0264 420 028, 
     0364 401 775/6,     
     0372 744 684
Fax: 0264 420 533

6.097 de copii 
2.456 de familii 
53 de tineri dezinstituţionalizaţi  
7 tineri cu dizabilităţi sociale 
137 de voluntari
13 comunităţi rurale

Biroul Zonal Constanţa
Str. Bucovinei, Nr. 3, 90061
Constanţa, 
Judeţul Constanţa
Tel: 0241 549 866, 
     0341 803 520/1, 
     0372 744 652
Fax: 0241 549 867

2.190 de copii
255 de adulţi
150 de voluntari
11 comunităţi

Biroul Zonal Dolj
Str. Mirceşti, Bl. M5, Sc. 1, Ap. 1, 
200506, Craiova, Judeţul Dolj
Tel: 0251 592 815, 0351 801 008/9; 
      0372 744 666
Fax: 0251 545 646; 
4.600 de copii
3.500 de adulţi
70 de voluntari
13 comunităţi

Educaţie

Sănătate şi protecţia copilului

Agricultură şi 
dezvoltare rurală 

Advocacy

Intervenţii umanitare 
de urgenţă

Legendă

Dezvoltare comunitară

RAPORT FINANCIAR 

Cca. 1,4 milioane dolari din finanţările în cash atrase au rămas 
necheltuiţi în principal, ca urmare a faptului ca finanţările au 
venit în ultima parte a anului şi nu au mai putut fi integrate în 
proiecte. Suma a fost reportată integral în anul următor. 
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PROTECŢIA 
COPILULUI 
19%

PROGRAME  
EDUCAŢIE 

40%PROGRAME  
DE Ă Ă  

8%
S N TATE

PROGRAME  
DEZVOLTARE

LĂ  1%SPIRITUA

PROGRAME  
DE 

Ă  0%
INTERVENŢIE

UMANITAR

PROGRAME  
EDUCAŢIE PENTRU
DEZVOLTARE
INTERNAŢIONALĂ  1%

SOCIETATE CIVILĂ 11%

PROGRAME DE 

RURALĂ ŞI
AGRICOLĂ 7%  

DEZVOLTARE

COSTURI

IMPLEMENTARE A
PROIECTELOR 13%   

INDIRECTE DE

Venituri  2011 - CashWorld Vision România
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Venituri World Vision România 2011 - Total 

USD
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Credinţă şi
Dezvoltare spirituală

Cheltuieli 13.512.609

 

Austria

Canada

Germania

Olanda

Elveţia

   Taiwan

   SUA

   Fonduri colectate local

   Fonduri europene 

România

   SUA

  

 

Venituri în cash

   

   

   

   

   

Donaţii în natură (DIN)

   

 

66.411

2.347.085

96.753

21.328

678.808

490.313

3.010.706

1.001.963

3.217.370        

13.396

3.968.476

         

10.930.737

3.981.872

 

Venituri şi cheltuieli în 2011

Venituri 14.912.609

Cheltuieli pe programe                           

Bunuri în Natură Distribuite                  3.981.872

Cheltuieli indirecte                                  1.266.003

8.264.734

   Protecţia copilului                                      1.821.775

   Programe educaţie                                     3.783.604

   Programe educaţie pentru dezvoltare             109.631

   Programe de sănătate                                   704.629

   Programe dezvoltare spirituală                         85.211

   Programe de intervenţie umanitară                  25.387

   Societate civilă                                           1.041.607

   Programe de dezvoltare rurală şi agricolă       659.118

Proiecte de scurtă durată 1 - 3 ani 

Proiecte de lungă durată

Sume în USD



www.worldvision.ro

World Vision România
Biroul Naţional

 Str. Rotaşului, Nr. 7, Sector 1, 
CP 012167 Bucureşti, 
Tel: +4.021/222.91.01 
Fax: +4.021/224.29.72 
E-mail: rom_office@wvi.org

Miracolul vieţii şi credinţa în Dumnezeu ne motivează să creştem copii sănătoşi, educaţi şi împliniţi. Ne asumăm misiunea 

cu responsabilitate şi competenţă. Vino să trăieşti experienţa aceasta cu World Vision Romania!

Pentru copii. Pentru mai bine. Pentru viitor. Prin tine.
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