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World Vision România a fost mereu în avangarda societăţii civile, 
străduindu-se să schimbe mentalitatăţile privind rolul comunităţii în 
viaţa copiilor. De aceea lucrăm cu comunităţile prin parteneriate de 
dezvoltare cu durata de peste 10 ani pentru a crea un mediu în care 
oamenii să-şi asume responsabilitatea pentru propriul destin şi pentru 
calitatea vieţii copiilor lor.

Noi credem în dreptul la şanse egale de dezvoltare pentru copiii de la 
sate şi oraşe. Astfel desfăşurăm ample programe de dezvoltare 
comunitară axate pe educaţie, sănătate, protecţia copilului, agricultură şi 
dezvoltare rurală. Stimulăm interesul şi implicarea familiilor şi 
comunităţilor în programele noastre. Le facilităm copiilor accesul la 
educaţie formală şi informală şi la condiţii mai bune de viaţă prin 
dezvoltarea durabilă a comunităţii în care trăiesc. Toate acestea pentru 
un viitor mai bun pentru copii şi pentru comunitate deopotrivă.

Partenerii noştri sunt autorităţile locale şi şcolile, de asemenea diverse 
asociaţii comunitare legal constituite,  grupuri de iniţiativă ale copiilor, 
tinerilor şi adulţilor dornici să se implice în îmbunătăţirea condiţiilor de 
viaţă din comunitate.

În procesul de implementare a proiectelor aplicăm standarde dezvoltate 
în peste 60 de ani de activitate la nivel internaţional. De aceea avem relaţii 
solide de parteneriat cu societatea civilă şi autorităţile locale.

Experienţă

Know-how

Credibilitate

Proiecte pe termen lung

Stabilitate

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

23 de ani

350.000 de copii şi adulţi

În 77 de comunităţi cu 394 de sate  

51 de proiecte comunitare

Prezenţi în judeţele Braşov, Cluj, Constanţa, Dolj, 
Ialomiţa, Vâlcea, Vaslui, Bucureşti - sectorul 5

20122012

Dragi cititori, 

Ca organizaţie creştină ne preocupă dreptatea şi egalitatea 
de şanse pentru copii, familiile şi comunităţile lor. Pentru noi  

„a face bine“ înseamnă să făcem ce e mai important 
pentru copii, să ne asigurăm că li se respectă drepturile, să-i 

ajutăm să se facă auziţi. 

Suntem aici ca să aducem speranţă şi bucurie celor mai 
vulnerabili semeni ai noştri, copiii de la sate sau cu 

dizabilităţi, cei pentru care suferinţa şi deznădejdea sunt o 
realitate. Vrem să schimbăm asta.

De aceea lucrăm în strâns parteneriat cu şcoala, 
comunitatea, biserica, cu autorităţile locale şi naţionale, cu 

alte agenţii şi organizaţii neguvernamentale, pentru a defini 
şi a acoperi cât mai bine nevoile comunităţii privind 

bunăstarea copiilor.

Vă invităm să aflaţi din raport cum „creştem“ copii 
sănătoşi, educaţi şi împliniţi.  Vă aşteptăm alături de noi.

Rodica Mocan
Preşedinte Consiliu Director World Vision România 

Dragi prieteni,

Anul 2012 a fost un an cu împliniri, dar şi cu 
obstacole.  Acest lucru ne-a ambiţionat să fim creativi 
ca să ne putem continua proiectele pentru bunăstarea 
copiilor. 

Suntem mândri de fiecare copil care nu abandonează 
şcoala, de fiecare familie care îşi întreţine copiii la 
studii, de fiecare tânăr şi adult care devin fermieri sau 
meşteşugari şi de fiecare asociaţie rurală care devine 
productivă. Suntem bucuroşi că au şanse pentru un 
viitor mai bun.

Împărtăşim aceste sentimente cu cei care ne ajută să 
dăm şanse copiilor. Ei trăiesc cu noi o experienţă de 
neuitat: împlinirea sufletească şi bucuria de a dărui. 

Vă mulţumim tuturor pentru că ne sunteţi alături - 
donatori, parteneri, voluntari şi susţinători.

Cătălin Andrew Popa
Director Executiv World Vision România

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, indiferent de 
religie,  rasă,  etnie sau gen.

World Vision România este membru al parteneriatului 
World Vision International care activează în aproape 100 de 
ţări. În întreaga lume organizaţia funcţionează după aceleaşi 
principii şi se bazează pe aceleaşi valori în activitatea sa.

Valorile noastre

Suntem creştini

Suntem devotaţi 
celor săraci

Preţuim oamenii

Suntem buni administratori

Suntem parteneri

Suntem receptivi

Viziunea noastr=

Viziunea noastr= pentru 
fiecare copil,

Via]a în toat= plin=tatea ei.

Ruga noastr= pentru       
fiecare suflet,

Voin]a de a o împlini.
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Suntem prezenţi în România 
din1990. De-a lungul timpului am 
lucrat cu peste 350.000 de copii şi 
adulţi, în 154 de proiecte.

În anii nouăzeci fundaţia a 
contribuit la procesul de 
dezinstituţionalizare a copiilor din 
centrele de plasament din România, 
în calitate de partener al 
Guvernului în Reforma Sistemului 
de Protecţie a Copilului. Modelul a 
fost considerat un succes la nivel 
european, iar în 2012 a fost aplicat 
de World Vision International şi în 
alte ţări.

În 1997,  World  Vision România a 
iniţiat la Iaşi primul proiect de 
dezvoltare comunitară din România, 
introducând astfel în ţara noastră  
conceptul de dezvoltare care 
transformă.  

38.598 de copii 

în programe şi proiecte

333 de angajaţi

853 de voluntari

Birouri zonale: 

Cluj, Constanţa, 

Dolj, Ialomiţa, 

Iaşi-Vaslui, Vâlcea şi 

Bucureşti - Sectorul 5

 C E  AM FĂCUT ÎN 2012
PENTRU COPIII ROMÂNIEI

Biroul Zonal Cluj
4.500 de copii 
2.420 de familii 
60 de tineri vulnerabili sau 
dezinstituţionalizaţi  
56 de angajaţi
179 de voluntari
13 comunităţi cu 79 de sate, 
1 oraş

Biroul Zonal Constanţa
1.267 de copii
115 de tineri adulţi
36 de angajaţi
80 de voluntari
6 comunităţi: 2 oraşe, 
4 comune cu 8 sate

Biroul Zonal Dolj
3.712 de copii
4.443 de adulţi
56 de angajaţi
275 de voluntari
13 comunităţi cu 59 de sate, 
1 oraş

Biroul Zonal Ialomiţa
3.948 de copii
2.865 de familii
130 de voluntari
31 de angajaţi
12 comunităţi cu 22 de sate, 
1 oraş

Biroul Zonal Iaşi & Vaslui
2.657 de copii
4.200 de adulţi
63  de voluntari
41 de angajaţi
15 comunităţi cu 116 sate

Biroul Zonal Vâlcea
3.664 de copii
500 de adulţi
66 de voluntari
56 de angajaţi
15 comunităţi (13 din 
judeţul Vâlcea şi 2 din Olt) 
cu 108 sate, 1 oraş
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Legendă:

Sănătate şi 
protecţia copilului

Educaţie Agricultură şi 
dezvoltare rurală 

Dezvoltare 
comunitară 

Advocacy Intervenţii umanitare 
de urgenţă

Credinţă şi 
dezvoltare spirituală

peste 18 ani14 - 18 ani

DEZVOLTAREA 
COMUNITARĂ

Desfăşurăm proiecte pe termen lung, care facilitează 
dezvoltarea durabilă a comunităţilor, pentru a le oferi copiilor 
şanse de educare şi progres. 

Impactul major este adus de participarea membrilor comunităţii 
în viaţa satului în care trăiesc. Un spirit civic puternic înseamnă 
cetăţeni şi instituţii capabile să facă faţă problemelor comunitare, 
să identifice şi să-şi administreze mai eficient resursele şi 
oportunităţile. 

Ne preocupă toate aspectele vieţii copiilor şi colaborăm cu 
comunitatea pentru a îmbunătăţi condiţiile educaţionale, 
medicale, economice, spirituale şi civice. Fondurile utilizate 
pentru asistarea copiilor provin de la donatori străini care fac 
donaţii lunare pentru câte un copil. De banii colectaţi în acest 
mod beneficiază întreaga comunitate.

Astfel, de sprijinul World Vision România se bucură atât cei 
19.598 de copiii cuprinşi în cele 7 programe de dezvoltare 
comunitară, precum şi comunitatea în ansamblu, adică 275.000 
de oameni, din care 42.881 sunt copii.

World Vision România are o prezenţă permanentă în toate 
comunităţile în care activează prin intermediul lucrătorilor 
comunitari din sate. 

Succesul programului de dezvoltare comunitară din Iaşi (1997 – 
2011) ne-a determinat să creăm un ghid prin care să împărtăşim 
experienţa acumulată, etapele proiectului, metodele de lucru, 
barierele şi reuşitele înregistrate. Ghidul de dezvoltare comunitară 
a fost publicat în noiembrie 2012. 

7 programe de dezvoltare comunitară 
în judeţele Cluj, Constanţa, Dolj, 

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

19.598 de copii înscrişi în programele de 
dezvolatre comunitară

Alţi 42.881 de copii beneficiari indirecţi

Biroul Bucureşti 
Sector 5
153 de copii cu vârste 
între 3 şi 14 ani 
20 de tineri cu vârste 
între 18 şi 25 de ani
100 de adulţi
10 angajaţi
50 de voluntari

Ferma demonstrativă 
AgroVision 
sat Criş, 
judeţul Braşov
195 de fermieri la cursuri 
şi demonstraţii practice 
250 de copii la şcoala 
de vară

Biroul Naţional Bucureşti 
60 de angajaţi
10 voluntari

3



4

EDUCAŢIE

De peste 20 de ani lucrăm 
pentru îmbunătăţirea accesului la 
educaţie al copiilor din mediul 
rural, inclusiv prin programe de 
educaţie non-formală. În prezent 
26.000 de copii din zonele de 
dezvoltare comunitară 
beneficiază de astfel de 
programe, desfăşurate în 
parteneriat cu şcolile şi 
inspectoratele şcolare judeţene. 
În acelaşi timp, pilotăm modele 
de bună practică, inclusiv de 
colaborare între serviciile de 
asistenţă socială şi sistemul 
educaţional prin dezvoltarea 
unor programe de tip „Şcoală 
după şcoală“ în mediul rural.

Toate programele noastre de 
educaţie au ca obiectiv central 
„Educaţia pentru viaţă“.  Vizăm 
accesul la educaţie de bază, 
competenţele de scris, citit şi 
socotit,  capacitatea copilului de 
a judeca şi de a se proteja, 
pregătirea adolescenţilor pentru 
oportunităţi economice şi viaţa 
profesională.

Pentru viitor ne propunem o 
abordare sistematică asupra 
unor probleme care influenţează 
accesul şi calitatea educaţiei din 
comunităţile în care lucrăm. Ne 
concentrăm eforturile pe 
crearea unui mecanism de 
prevenire şi identificare timpurie 
a abandonului şcolar, în care să 
se implice familia, şcoala şi 
asistenţa socială. De asemenea, 
vom continua să oferim soluţii 
pentru facilitarea accesului la 
educaţie liceală şi să intervenim 
pentru creşterea calităţii actului 
de predare în mediul rural.

Cluburile copiilor – model 
de educaţie non-formală

La cluburile World  Vision copiii îşi petrec timpul liber în mod constructiv: 
prin artă, meditaţii, educaţie ecologică, proiecte de implicare comunitară, 
educaţie creştină. 

Unul dintre principalele noastre obiective de educaţie este ca toţi copiii 
s= citeasc= și să scrie pân= la vârsta de 11 ani.  De aceea, în 2012 am ini]iat  
diversificarea tipurilor de activităţi prin adăugarea suportului pentru o 
înţelegere aprofundată a noţiunilor predate la şcoală. Activităţile se 
desfăşoară cu ajutorul voluntarilor din comunitate, care le explică 
copiilor şi îi ajută să-şi facă temele.

• Conform Studiului de Bunăstare a Copilului din Mediul Rural publicat de 
World Vision România în 2012, un sfert dintre adulţii intervievaţi consideră că 
decizia de a renunţa la studii este influenţată nu doar de sărăcie, ci şi de 
rezultatele proaste obţinute la învăţătură de către copii.  Absolvenţii claselor   •
I-VII au obţinut în medie doar 4,9 răspunsuri corecte din 10 întrebări la testul 
de matematică;  doar 40% dintre cei 1.340 de copii au citit corect un text 
simplu de 60 cuvinte,  iar 4% dintre ei nu au înţeles ce au citit. 

În urma evaluării făcute de fundaţie proiectelor din 27 de comunităţi din 4 
proiecte zonale, a reieşit că 95% dintre copiii înscrişi la programele de meditaţii 
şi-au îmbunătăţit performanţele şcolare la matematică şi limba română.

Nevoile educaţionale ale copiilor din comunităţi au impus implementarea 
unor programe punctuale de Astfel, am desfăşurat un educaţie remedială. 
program de recuperare şcolară pentru copiii cu dificultăţi majore la 
învăţătură,  în care au fost incluşi 55 de copii din Cămăraşu – Cluj şi 65 din 
Cobadin – Constanţa. Programul pune accent pe dezvoltarea abilităţilor 
de viaţă independentă şi a competenţelor de scris,  citit şi socotit a căror 
lipsă conduce la inadaptare şcolară şi socială.

Educaţie pentru 
dezvoltarea abilităţilor 
antreprenoriale ale 
copiilor
Mai multe şanse de succes în viaţă 
pentru elevii de la ţară

În noiembrie, 63 de profesori din 
judeţele Cluj, Constanţa, Dolj,  
Ialomiţa, Vâlcea şi Vaslui au 
participat la traininguri în cadrul 
proiectului „Tineri Antreprenori 
pentru Mediul Rural“, derulat de 
World Vision România în 
parteneriat cu Junior 
Achievement România. 

Profesorii participanţi au fost 
pregătiţi să susţină activităţile din 
programul „Este afacerea mea“ 
pentru cei peste 1.100 de elevi 
din mediul rural, cu vârste între 
12 şi 14 ani. Scopul programului a 
fost de a-i familiariza pe aceştia 
cu noţiuni necesare pentru 
administrarea unei afacerii şi 
pentru a le dezvolta abilităţile 
antreprenoriale.  Astfel profesorii 
au parcurs acelaşi proces de 
învăţare prin care au trecut 
ulterior elevii, de la producerea 
unei idei până la punerea acesteia 
în practică. 

„Cursul a fost interesant pentru 
că nu toţi profesorii participanţi 
sunt antreprenori.  Au fost 
informaţii noi şi interesante şi 
pentru noi, profesorii. După 
introducerea modulului „Este 
afacerea mea“ în cadrul Şcolii de 
Vară din comunităţile Dridu şi 
Armăşeşti, există posibilitatea ca şi 
copiii să afle mai multe informaţii 
despre cum să-şi dezvolte 
abilităţile de antreprenoriat – să 
înveţe să-şi conducă propria 
afacere, să devină profesionişti, să 
comunice eficient, să-şi 
administreze finanţele.“ - Mihaela 
Stan, profesor de limba română la 
Liceul Iordache Zossima din 
Armăşesti.

A doua generaţie de bursieri 
„Vreau în clasa a noua“

Din cauza sărăciei de la ţară, foarte puţini copii urmează 
cursurile unui liceu şi chiar mai puţini ajung la facultate

Acest proiect le-a oferit unor elevi cu potenţial din mediul rural şansa să-şi 
continue studiile la liceu sau la şcoala profesională prin intermediul 
burselor de studiu venite din partea unor donatori români individuali sau 
companii.

Pe baza unui plan de intervenţie personalizat, fondurile acoperă total sau 
parţial costuri de cazare, transport, îmbrăcăminte, încălţăminte, rechizite. 
Lunar elevii participă la întâlniri unde află cum să-şi administreze bursa:  
să-şi facă bugetul, să planifice, să fie responsabili şi independenţi.  Atunci 
când au nevoie, primesc consiliere psihologică. Sunt sprijiniţi să obţină 
rezultate şcolare bune şi să se integreze în noul mediu şcolar şi social prin 
diverse activităţi educative şi de socializare. Participând la concursuri, 
tabere, excursii, vizite la muzee, spectacole, copiii se adaptează mai repede 
la solicitările mediului social şi şcolar. 

Pe lângă suportul financiar, între bursier şi susţinătorul lui se creează o 
relaţie. De multe ori încurajările şi încrederea arătată îi stimulează pe 
tineri să continue şi să se auto-depăşească.

„Viaţa mea cu World  Vision este mai mult 
decât o bursă care mă ajută să termin liceul. 

Este o experienţă care mă împlineşte.“ 
- Sorina, 17 ani, bursieră „Vreau în 

clasa a noua!“ la un liceu din Urziceni.
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În fiecare an alţi copii 

vor să meargă la liceu, 

dar nu îşi pot permite. 

Ei au nevoie de 

susţinere financiară.

Rezultate: 
Peste 500 de bursieri în perioada 2008-2012. 
Absolvenţi 2012: 104 din Iaşi, Ialomiţa şi Dolj, 
din care 53% admişi la facultăţi

44 de cluburi în 27 de comunităţi din 5 judeţe: 
7 în Cluj, 20 în Dolj, 11 în Ialomiţa, 1 în Vaslui, 5 în Vâlcea.

„Îmi place să mă implic în toate activităţile de la Clubul Copiilor, deoarece 
mi-a schimbat viaţa şi încă mi-o schimbă. Participând la aproape toate 
activităţile, am descoperit multe lucruri interesante, cum ar fi: cum să joc 
o piesă de teatru, să respect programul, să-mi asum responsabilităţi,    
să-mi fac prieteni, să muncesc în echipă, etc.  Am aplicat la şcoală toate 
lucrurile pe care le-am învăţat aici şi rezultatele mele s-au îmbunătăţit.“ 
a spus cu mândrie  Andreea (12 ani) din  Adâncata,  judeţul Ialomiţa.
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World  Vision România  înlesneşte  
copiilor cu dizabilităţi accesul la 
recuperare prin servicii specializate 
de intervenţie timpurie, crescând 
astfel posibilitatea de a-i integra în 
sistemul de educaţie  de masă. 

În 2012 am pus la dispoziţia copiilor 
cu dizabilităţi din Bucureşti, judeţele 
Cluj, Constanţa, Dolj şi Vâlcea 
servicii specializate de ocrotire şi 
am creascut nivelul de  
conştientizare în comunitate asupra 
problemei copiilor şi tinerilor cu 
dizabilităţi. Familiile au participat la 
sesiuni de consiliere unde au primit 
sfaturi practice privind integrarea 
copilului în societate, 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. 

Programele noastre îi susţin pe 
copiii şi tinerii dezinstituţionlizaţi  
să-şi schimbe destinul şi să aibă o 
viaţă bună, cu un grad cât mai mare 
de independenţă faţă de sprijinul 
statului. 

Părinţi tineri aflaţi în dificultate, 
dezinstituţionalizaţi sau nu, au 
beneficiat de servicii alternative care 
să reducă riscul de a-şi abandona 
proprii copii şi au primit sprijin 
pentru a-şi găsi un loc de muncă. 

Dezinstituţionalizarea copiilor şi 
prevenirea abandonului

Îi susţinem pe copiii şi tinerii dezinstituţionlizaţi să-şi schimbe
destinul şi să aibă o viaţă bună, să evite marginalizarea

la tinereţe şi în viaţa de adult.

Apartamente sociale -  40 de copii dezinstituţionalizaţi locuiesc în 
apartamente sociale în sectorul 5 din Bucureşti într-un mediu apropiat de 
cel familial, sub atenta supraveghere şi îndrumare a educatorilor. Copiii 
merg la şcoli publice, primesc ajutor la realizarea temelor şi la depăşirea 
decalajelor din educaţia lor.  Aceşti copii au un stil de viaţă sănătos, învaţă 
să-şi administreze bugetul, sunt informaţi în legătură cu drepturile 
copilului şi sunt sprjiniţi de World Vision Rom nia să deprindă abilităţi de â
viaţă independentă şi de educaţie antreprenorială / vocaţională.  

SĂNĂTATE 
şi

PROTECŢIA 
COPILULUI

Şansa la viaţă şi la dezvoltare 
armonioasă începe din primii ani 
de viaţă cu o nutriţie 
corespunzătoare. Acest aspect  
al  depinde de sănătăţii copilului
nivelul de educaţie pentru 
sănătate a mamelor, direcţie ce 
se regăseşte în proiectele 
noastre pe sănătate din 2012. 

Protecţia şi siguranţa copilului  
este o prioritate, atât pentru noi 
cât şi pentru partenerii noştri. 
Astfel ne asigurăm că toţi copiii 
care sunt implicaţi în activităţi cu 
World  Vision România sunt 
mereu în siguranţă şi feriţi de 
pericole.

Ne implicăm în creşterea 
nivelului de conştientizare al 
populaţiei cu privire la protecţia 
copilului şi respectarea 
drepturilor sale. Întărim 
capacitatea structurilor 
comunitare informale (ex: 
Comisii Comunitare 
Consultative) pentru a fi capabile 
să recunoască situaţiile care pun 
în pericol siguranţa copiilor şi să 
se implice activ în rezolvarea lor 
la nivel comunitar.

De aceea angajaţii fundaţiei, 
voluntarii şi membrii structurilor 
informale şi formale din 
comunităţi, sunt pregătiţi să 
identifice eventualele cazuri de 
abuz, neglijare, exploatare sau 
trafic şi să le raporteze 
autorităţilor competente. 

PROTECŢIA SOCIALĂ  A COPIILOR 
ŞI A TINERILOR  VULNERABILI

Direcţii în 2012:

• Integrarea serviciilor 
sociale cu cele 
educaţionale    

• Dezinstituţionalizarea 
copilului prin 
apartamente sociale

• Recuperarea şi 
integrarea socială a 
copiilor şi tinerilor cu 
dizabilităţi

• Dezvoltarea  
deprinderilor de viaţă 
independentă

• Educaţia vocaţională a 
tinerilor şi integrarea 
pe piaţa muncii 

În cele 5 proiecte pilot „Şcoală după Şcoală“ destinate prevenirii 
abandonului şcolar al elevilor de şcoală generală, copiii primesc ajutor la 
realizarea temelor, participă la activităţi extraşcolare care le îmbogăţesc 
abilităţile de viaţă şi le stimulează competentele de lidership, activităţi 
recreative,  consiliere individuală şi de grup.  Copii primesc şi o masă 
caldă.  Pe lâng= componenta de educa]ie, programul asigur= [i petrecerea 
în siguran]= a timpului liber al copiilor [i consilierea p=rin]ilor contribuind 
astfel la prevenirea riscului de neglijare,  abuz [i exploatare. 

Proiectele se desfăşoară în cadrul Cluburilor Copiilor din localitate sau în 
cadrul şcolii. Cele mai noi programe s-au deschis în 2012 în Draxeni din  
judeţul  Vaslui şi  Vlădeni din judeţul Iaşi.

În baza experien]ei din cele 5 proiecte [i a studiului realizat pe un 
e[antion reprezentativ la nivel na]ional care a fost publicat în 2011, 
milit=m pentru generalizarea accesului copiilor la programul integrat 
socio-educa]ional „{coal= dup= [coal=“. 

„Şcoală după Şcoală“

Copiii şi tinerii cu 
dizabilităţi fizice, 
psihice şi sociale

Complexul de Servicii Sociale „Sfânta Maria“, fost centru de 
plasament, care oferă este primul complex modern  servicii sociale şi 
educaţionale integrate în sprijinul copiilor aflaţi în dificultate şi al părinţilor 
acestora.   după revoluţie în sectorul 5  moment  se află în A fost deschis , an
proces de transmitere a bunelor practici de la specialiştii World Vision 
Rom nia către specialiştii şi personalul DGASPC Sector 5. În complex îşi â
desfăşoară activitatea Centrul Rezidenţial pentru 20 copii cu dizabilităţi 
severe, Centrul Maternal cu o capacitate de 8 cupluri mamă-copil,  
Centrul de Zi pentru copii cu vârste între 2 – 4 ani din familii aflate în 
dificultate şi cu nevoi sociale  .

În martie 2012,  aici s-a deschis primul Centru de Zi pentru Recuperarea 
Copiilor cu Dizabilităţi din sectorul 5.  Aici 40 copii cu dizabilităţi cu vârste 
între 0 şi 10 ani fac recuperare înainte de a merge mai departe la grădiniţă 
şi şcoală. În mai World  Vision România a completat gama de servicii de 
recuperare prin proiectul „Centrul multifuncţional, o şansă pentru viitorul 
copiilor şi tinerilor cu dizabilităţi fizice, psihice şi sociale din regiunea Nord-Vest, 
Sud-Est şi Sud-Vest Oltenia“derulat cu fonduri europene. 

Proiect în parteneriat cu fundaţia International Business Leaders Forum şi 
Hotel JW Marriot, Hotel Radisson Blu, Hotel Athene Hilton împreună cu 
Institulul pentru Dezvoltarea Resurselor Umane în care 18 tineri cu vârste 
între 18–24 ani, fără posibilităţi materiale, cu studiile liceale finalizate şi 
dornici să urmeze o carieră în industria hotelieră au parcurs un program 
inovativ de 8 luni, teoretic şi practic, la cele mai înalte standarde, iar la 
sfârşit au obţinut certificate CNFPA şi diplome. La 6 luni de la absolvire 
75% dintre ei s-au angajat. 

Proiecte pilot „Şcoală după Şcoală“:

•  Draxeni, judeţul Vaslui - 20 de copii de 7-11 ani

•  Vlădeni, judetul Iaşi - 20 de copii de 7-11 ani

•  Aghireşu, judeţul Cluj - 45 de copii de 7 şi 11 ani

•  Cămăraşu, judeţul Cluj - 70 de copii, dintre care 11 preşcolari  
de 4 - 6 ani şi 59 de elevi cu vârsta de 7-11 ani 

•  Şcoala 126 din Sectorul 5, Bucureşti - 60 de copii de 6 -14 ani

„Debutul tinerilor în carieră“ 



 „Săptămâna Globală de Acţiune“ 

SĂNĂTATEA 
COPIILOR 

În România, rata mortalităţii 
infantile (0-1 an) este de peste 
9‰, adică de două ori mai mare 
decât media Uniunii Europene. 
De cele mai multe ori, cauzele 
îmbolnăvirii sunt o consecinţă a 
condiţiilor de sărăcie în care 
trăieşte copilul şi familia lui, fiind 
legate de igienă şi alimentaţie 
necorespunzătoare, precum şi de 
lipsa de informaţii cu privire la 
educaţia pentru sănătate. 

World  Vision România susţine 
dreptul copiilor români de a avea 
acces la servicii de sănătate şi la  
vaccinare în forma în care este 
legiferată în prezent. Considerăm 
că orice discontinuitate în 
asigurarea vaccinurilor pe plan 
local poate constitui un risc 
pentru sănătatea copiilor. 

La nivel mondial World Vision 
Internaţional susţine creşterea 
numărului de copii mai mici de 5 
ani care să fie bine hrăniţi şi 
protejaţi de boli şi de infecţii 
pentru a contribui la reducerea 
mortalităţii copiilor sub 5 ani din 
cauze prevenibile. 

În 2012 a fost extins proiectul 
pentru sănătatea şi nutriţia 
mamei şi copilului Mame bune, 
copii sănătoşi în comunităţile din 
Ialomiţa şi Vaslui, în parteneriat 
cu Ordinul Asistenţilor Medicali 
Generalişti, Moaşelor şi al 
Asistenţilor Medicali din 
România. De asemenea, date fiind 
statisticile alarmante cu privire la 
vaccinare,  ne-am alăturat 
Coaliţiei pentru o Nouă 
Prevenţie. 

Mai multă educaţie pentru sănătatea
mamei şi copilului înseamnă copii în viaţă

Proiectul „Mame bune, copii sănătoşi“ 
Extins în judeţele Ialomiţa şi Vaslui

În 2012, 28 de asistenţi medicali şi asistenţi medicali comunitari din 
Ialomiţa au participat la cursuri. Ulterior au susţinut sesiuni de informare 
în 13 comunităţi cu impact asupra 202 mame şi 40 de gravide. În Vaslui 14 
asistenţi medicali şi asistenţi medicali comunitari din 8 comunităţi au 
participat la training.

  • 48 de milioane de oameni din 82 de ţări • 2 milioane de fotografii online

Susţinem „Coaliţia pentru o nouă prevenţie“
Vaccinarea copiilor ca măsură de prevenţie

Atât la nivel mondial cât şi în România, un sfert din decesele copiilor cu vârsta sub 
un an sunt provocate de pneumonie, în timp ce în 23 de state membre ale Uniunii 
Europene schema de vaccinări deja include vaccinul antipneumococic, care 
protejează copiii de afecţiuni grave precum meningita, pneumonia sau otita.

În august 2012  World  Vision România a devenit membru al „Coaliţiei 
pentru o nouă prevenţie“, un parteneriat public – privat care militează 
pentru dreptul copiilor români de a beneficia de un  program de prevenţie a 
bolilor pneumococice, necesităţii vaccinării copiilor şi beneficiile unui astfel 
de program naţional. 

Proiectul a fost lansat iniţial în martie 2011 în judeţele Vâlcea şi Dolj în 
urma unui studiu făcut de World  Vision România care a arătat că mamele 
din zona rurală nu efectuează nici un control de specialitate în timpul 
sarcinii, renunţă la alimentaţia la sân înainte ca bebeluşul să împlinească 6 
luni,  diversifică alimentaţia nou-născutului în mod haotic, nu recunosc 
semnele precoce ale bolilor.

7 milioane de copii mai mici de 5 ani mor anual din cauza unor boli ce pot fi 
prevenite:  pneumonie,  diaree,  malarie,  malnutriţie.

Evenimentul desfăşurat pe plan global în noiembrie face parte din 
campania mondială „Child Health Now“ lansată în 2009 de  World  Vision 
la nivel internaţional pentru reducerea mortalităţii infantile şi 
îmbunătăţirea accesului copiilor la servicii de sănătate. Pentru a 
demonstra creşterea interesului cetăţenilor privind sănătatea copiilor şi 
reducerea numărului celor care mor înainte de 5 ani din cauze care pot fi 
prevenite World  Vision a transmis materialele video şi foto liderilor de 
state şi cabinetului Secretarului General al ONU,  Ban-Ki Moon.

În România campania s-a desfăşurat online.

Prevenirea traficului 
de fiinţe umane prin 
educaţie, suport şi 
integrare socială

Scopul proiectului este integrarea 
socială a tinerilor cu dizabilităţi 
mentale şi sociale după ce aceştia 
părăsesc centrele de plasament. 
Proiectul vizează  tinerii cu vârste  
între 18 - 25 de ani cu risc potenţial 
de a fi traficaţi datorită faptului ca 
odată cu dezinstituţionalizarea ei se 
confruntă cu lipsa unei locuinţe,  a 
unui venit şi a unei reţele de sprijin 
social sau relaţii de familie.

„Tineri în Tranziţie“            
în judeţul Cluj, 2012

•   Pentru 36 de tineri proveniţi din 
centrele de plasament,  World 
Vision România a asigurat plata 
chiriilor,  alimente şi 
medicamente, consultaţiilor 
medicale şi a tratamentelor 
stomatolgice; susţinerea lor    
prin consiliere psihologică şi 
orientare profesională,  
participare la acţiuni de 
socializare şi implicare în acţiunile 
de voluntariat; 22 dintre aceşti 
tineri şi-au găsit un loc de muncă

•   Centrul de dezvoltare a 
abilităţilor de viaţă independentă 
Casa speranţei a găzduit şi a oferit 
asistenţă şi educare pentru cinci 
tinere cu uşoare dizabilităţi 
mentale, provenite din centrul de 
plasament 

Proiectul cu finanţare europeană Centrul Multifuncţional lansat în 2011, 
se va încheia în iulie 2013 şi oferă servicii de recuperare şi integrare pentru 
mai mult de 700 de copii şi tineri cu dizabilităţi fizice, psihice şi sociale care 
trăiesc în Regiunea Nord-Vest, Sud-Vest Oltenia, Sud-Est, Bucureşti - Ilfov 
(Bucureşti) precum şi suport pentru ca familiile lor să aibă o viaţă mai bună. 

Copiii cu dizabilităţi sunt asistaţi de către specialiştii fundaţiei - psihologi, 
logopezi, kinetoterapeuţi şi asistenţi sociali – care aplică cele mai moderne 
tehnici de recuperare, completate cu activităţi de incluziune socială pentru 
părinţi şi copii prin terapii complementare în care folosim arte vizuale, jocuri, 
muzică, dans;  suport spiritual şi emoţional; îndrumare în creşterea şi îngrijirea 
copilului cu dizabilităţi.

„Centrul multifuncţional“
O şansă pentru viitorul a peste 900 de copii şi tineri cu 

dizabilităţi fizice, psihice şi sociale

În perioada 2011-2012, prin acest proiect 324 de copii au avut acces la 
educaţie, iar 288 de tineri şi 495 de părinţi şi adulţi în situaţie de risc au fost 
consiliaţi pentru piaţa muncii.  Activităţile s-au desfăşurat în cadrul a nouă 
centre multifuncţionale din Bucureşti, Cluj, Dolj, Constanţa şi Vâlcea. În 
2012 s-au desfăşurat două campanii de informare şi educare a publicului.

Rezultate în 2012:

•   cu 3 asociaţii noi de părinţi
obiect de activitate promovarea 
drepturilor persoanelor cu 
dizabilităţi

•  24 de evenimente şi acţiuni de 
informare privind drepturile 
persoanelor cu dizabilităţi

•  48 de tineri au fost integraţi pe 
piaţa muncii şi consiliaţi în prima 
etapă de angajare

 

•  în  9 centre multifuncţionale fixe
care se desfăşoară recuperare, 
consiliere educaţională şi socio-
profesională, consiliere 
vocaţională şi formare 
profesională 

•  4 echipe mobile de recuperare 
în mediul rural în peste 35 de 
comunităţi cu 263 de sate din 
judeţele Dolj,  Vâlcea, Constanţa, 
Cluj şi Sectorul 5 - Bucureşti 

•   556 de persoane au fost 
informate şi consiliate in domeniul 
economiei sociale 98
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AGRICULTURĂ 
ŞI DEZVOLTARE 

RURALĂ

Proiectul „Produsul de fermă în 
lanţul valoric“ în Vaslui şi Cluj

Dată fiind preocuparea noastră 
continuă pentru bunăstarea 
copiilor şi a familiilor sărace din 
mediul rural, „Agricultura şi 
dezvoltarea rurală“ reprezintă o 
direcţie de acţiune pentru 
organizaţie încă din anul 2000. 

Programul încurajează şi susţine 
investiţiile private în mediul rural 
pentru dezvoltarea unei 
economii locale competitive, 
sustenabile şi în acord cu valorile 
şi tradiţiile locale, care să ducă la 
îmbunătăţirea condiţiilor de trai 
ale agricultorilor şi familiilor lor. 

Obiectivul principal este de a 
contribui la bunăstarea copiilor 
din mediul rural, oferindu-le 
şanse sporite de educare şi 
dezvoltare. 

Serviciile integrate oferite includ: 
instruire si modele de bune 
practici; asistenţă tehnică – 
consultanţă în afaceri şi 
obţinerea de finanţări 
nerambursabile, consultanţă în 
marketing şi vânzări; suport 
financiar pentru începerea unei 
mici afaceri agricole.

World Vision are rolul de 
facilitator al activităţilor derulate 
în comunitate.

Programul se deşfăşoară în 
comunităţi rurale din 8 judeţe: 
Braşov, Cluj, Constanţa, Dolj, Iaşi, 
Vaslui şi Vâlcea.

100 de familii vasluiene devin apicultori şi 80 de familii clujene 

crescători de capre

În judeţul Vaslui, proiectul s-a lansat în august 2012 şi vizează utilarea a 

100 de familii din comunele Dumeşti, Todireşti şi Rafaila cu  câte 5 stupi 

compleţi şi un pachet tehnologic pentru începerea activităţii de 

apicultor. Participanţii beneficiază de asistenţă tehnică şi instruire în 

tehnologia creşterii albinelor până în 2014.

În judeţul Cluj, proiectul a demarat în iulie 2012 şi va continua până în 

2014. Crescătorii de animale beneficiază de asistenţă tehnică şi de cursuri 

de instruire în tehnologia creşterii caprinelor.

În 2013 proiectul îşi propune să le faciliteze producătorilor accesul la 

pieţele de desfacere prin organizarea de întâlniri cu ceilalţi actori din 

lanţul de producţie, înscrierea lor în asociaţii de profil şi participarea la 

târguri şi expoziţii de produse tradiţionale.

Bilanţ la închiderea proiectului 
de dezvoltare economică Iaşi

150 de fermieri şi crescători de animale din 9 asociaţii aflate în 5 

comunităţi ieşene au atras 1.284.500 Euro pentru activităţile lor

Anul 2012 a marcat închiderea activităţii economice din proiectul 

desfăşurat în comunele ieşene Aroneanu, Cepleniţa, Costuleni, Golăeşti şi 

Vlădeni în perioada 2007 - 2012, în cadrul căruia 400 de fermieri au 

beneficiat de cursuri de formare profesională autorizate de Ministerul 

Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale ş Ministerul Educaţiei Naţionale 

pentru următoarele meserii: lucrător în cultura plantelor, lucrător în 

creşterea animalelor, lucrător în pomicultură, tractorist în brazdă şi 

apicultor.

Vâlcenii şi doljeni descoperă noi oportunităţi 
de dezvoltare rurală

În 2012, mai mulţi beneficiari ai fundaţiei din judeţele Vâlcea și Dolj au 

participat la exerciţiile RAIGO - „Evaluarea rapidă a oportunităţilor de 

dezvoltare economică locală“. cooperativă de producție 

RAIGO este un exerciţiu de dezvoltare economică locală participativă, 

prin care membrii comunităţilor rurale – fermieri, mici intreprinzători, 

autorităţi publice – identifică o viziune comună de dezvoltare pentru un 

sector economic din zonă. Participanţii propun măsuri concrete de 

acţiune,  pe care le aplică împreună.

În judeţul Vâlcea beneficiarii au fost apicultori şi pomicultori, iar în Dolj, 

apicultori şi meşteşugari, participanţi în proiectele de Agricultură şi 

Dezvoltare Rurală ale  World  Vision România.

Oportunităţi identificate 
în Vâlcea

magazin apicol 

un brand vâlcean de miere 

înfiinţarea de plantaţii pomicole

Oportunităţi          identificate 
în Dolj

atelier mixt de croitorie-ţesătorie

cooperativă de producţie apicolă 

schimburi de experienţă 
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În timpul proiectului, 239 de 
fermieri au promovat cursurile şi  
au înfiinţat 9 asociaţii agricole cu 
ajutorul World Vision România. 
Astăzi 200 dintre ei sunt înscrişi 
în aceste asociaţii.

Astfel, în Costuleni au fost 
create două asociaţii, una 
pentru pomi-viticultori în satul 
Hiliţa şi o alta pentru apicultori; 
în Vlădeni sunt 3 asociaţii, câte 
una pentru crescătorii de ovine 
şi cei de taurine şi o a treia 
legumicolă; 2 asociaţii pentru 
apicultori şi crescătorii de 
bovine în Cepleniţa, o asociaţie 
agricolă în Aroneanu şi una de 
legume–fructe în Golăeşti.

Cei mai merituoşi 150 de 
membri ai asociaţiilor au 
accesat fonduri din Programul 
Naţional de Dezvoltare Rurală 
2007 – 2013 pentru ,,Sprijinirea 
fermelor de semisubzistenţă“ 
(măsura 141) şi pentru 
„Instalarea tinerilor fermieri“ 
(măsura 112).  

Valoarea totală a proiectelor în 
perioada 2009 – 2013 a fost de 
1.284.500 Euro.

80 de familii din comunele clujene Iara, Băişoara,  Aghireşu şi 
Cojocna au primit,  prin donaţie, câte 5 capre şi 1 sau 2 ţapi, precum şi 

În 2012,  World  Vision România a organizat la Râmnicu-Vâlcea primul 

târg de apicultură din Oltenia al=turi de autorit=]ile locale [i de câteva 

asocia]ii apicole.
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Învăţământul agricol  
o şansă pentru România

În ultimii ani  World Vision România 
s-a concentrat pe educaţia  
vocaţională, antreprenorială şi 
morală a adolescenţilor şi tinerilor 
din mediul rural.

Lipsa de profesionalism în 
meseriile agricole face ca statutul 
de agricultor sau fermier în 
România să nu fie perceput ca 
atractiv, ci perceput ca inferior şi, 
deci, indezirabil pentru tineri. O 
schimbare de mentalitate ar trebui 
să înceapă în perioada copilăriei în 
aşa fel încât tinerii să poată lua în 
considerare învăţământul şi o 
carieră în agricultură şi dezvoltare 
rurală. Pentru aceasta, ei trebuie să 
aibă acces la metode inovative de 
învăţare îmbinate cu o pregătire 
practică relevantă care să le 
asigure competenţa cerută de piaţa 
muncii. 

În 2013 intenţionăm să facem 
propuneri concrete Ministerelor 
Educaţiei Naţionale şi Agriculturii 
pentru îmbunătăţirea 
învăţământului tehnic agricol 
preuniversitar şi universitar, prin 
consultarea specialiştilor.

Referindu-se la importantele 
oportunităţi pentru agricultură şi 
dezvoltare rurală oferite de 
Comunitatea Europeană în 
perioada 2014-2018, Comisarul 
european pentru agricultură 
Dacian Cioloş declara: 

„Toate aceste instrumente financiare 
care vor fi şi la dispoziţia României 
din 2014 încolo nu vor putea fi puse 
în valoare dacă nu există un sistem 
de învăţământ profesional adaptat 
nevoilor de practică.“

 „Agrovision” – ferma demostrativă 
pentru dezvoltarea micilor fermieri

Ferma de vaci cu lapte „Agrovision“ a fost înfiinţată în 2005 pentru a le 
oferi un cadru de învăţare şi dezvoltare micilor fermieri din judeţul 
Braşov şi din judeţele limitrofe.  Având un efectiv de 85 de animale, din 
care 45 vaci cu lapte,  şi un teren în exploatare de 120 de ha, ferma oferă 
un model de bune practici şi este locul ideal pentru experimentarea şi 
promovarea tehnologiilor şi echipamentelor moderne pentru agricultori. 

Centrul de consultanţă oferă cursuri de calificare acreditate în meseriile 
„lucrător în agroturism“ şi „mecanic în fermă agro-zootehnică“, precum 
şi seminarii şi mese rotunde pe probleme specifice. La „Agrovision“ se 
organizează şi activităţi pentru copii şi femei. Atelierul de ţesătorie 
înfiinţat în anul 2011 le spijină pe femeile din comunitate care doresc să 
înveţe o meserie şi să aibă o sursă de venit.

Ferma este localizată în satul Criţ, comuna Buneşti, judeţul Braşov, 
investiţia fiind finanţată de Fundaţia Bolthouse USA şi fondurile de 
preaderare SAPARD.

Ferma Agrovision în 2012:

• 37 absolvenţi ai cursului acreditat CNFPA de lucrător în agroturism

• 106 de fermieri participanţi la demonstraţii practice şi schimburi de 

experienţă 

• Etică în afaceri pentru 53 participanţi

• 250 de copii participanţi la campionate sportive şi şcoli de vară

• 32 de expozanţi şi peste 300 vizitatori la „Târgul de pe hotar“

„Valorificarea potenţialului agricol din România, pe termen mediu şi 
lung, nu se poate face fără curaj în reformarea sistemului de învăţământ 
agricol, la Ministerul Educaţiei şi Cercetării şi la Ministerul Agriculturii.“ - 
a declarat Dacian Cioloş Comisarul European pentru Agricultură. 

Îmbunătăţirea 
guvernanţei locale 

în folosul comunităţilor
 şi populaţiei rurale

Grupurile de acţiune locală 
(GAL) sunt instrumente foarte 
importante finanţate prin Planul 
Naţional de Dezvoltare Rurală 
(PNDR), care au ca scop 
diversificarea şi dezvoltarea 
economiei rurale. GAL-urile sunt 
entităţi care reprezintă toţi 
actorii dintr-un teritoriu: 
autorităţi publice, ONG-uri, 
mediul de afaceri.  Abordarea 
„de jos în sus“ contribuie la 
îmbunătăţirea guvernanţei locale 
în folosul comunităţilor şi 
populaţiei rurale.

World Vision România a depus 
eforturi intense pentru 
stimularea guvernanţei locale şi a 
contribuit la înfiinţarea a cel 
puţin 2 GAL-uri în care este 
membru fondator.

GAL „Câmpia Transilvaniei“ 
- asociaţie formată din 15 
membri, administraţii publice 
locale, societate civilă şi parteneri 
privaţi din 9 unităţi teritorial-
administrative din judeţul Cluj: 
Căianu, Cămăraşu, Cătina, 
Cojocna, Geaca, Mociu, Palatca, 
Suatu şi Ţaga, cu denumirea 
„Asociaţia Microregională Câmpia 
Transilvaniei judeţul Cluj“.

GAL „Ştefan cel Mare“ - 
asociaţie constituită din 40 
membri, administraţii publice 
locale, societate civilă şi parteneri 
privaţi din 14 unităţi teritorial-
administrative din judeţele Iaşi şi 
Vaslui. Localităţile incluse în GAL 
sunt comunele Aroneanu, 
Golăieşti, Ungheni, Ţuţora, 
Prisăcani, Comarna, Costuleni, 
Ciorteşti, Dobrovăţ din judeţul 
Iaşi, iar din judeţul Vaslui, 
Comunele Codăeşti, Rebricea, 
Tăcuta, Dăneşti şi oraşul 
Negreşti. 

Reînviem arta populară în  
„Atelierul de meşteşuguri“

La sfârşitul anului 2012, 219 de beneficiari ai proiectelor „Atelierul de 
meşteşuguri“ au obţinut calificarea în ţesătorie manuală. Cei mai mulţi 
dintre ei sunt părinţii copiilor cu care World Vision România lucrează deja 
de câţiva ani. 
Obiectivul nostru este să le oferim familiilor din mediul rural o alternativă 
pentru suplimentarea veniturilor,  astfel încât să dobândească resursele de 
care copiii lor au nevoie ca să fie educaţi şi să se dezvolte armonios. 
Proiectele „Atelierul de meşteşuguri“ sunt cofinanţate din fonduri 
europene şi se desfăşoară în perioada februarie 2012 – ianuarie 2014 în 
regiunea Sud – Vest Oltenia, respectiv aprilie 2012 – martie 2014 în 
regiunea Nord – Vest. 

În 2013, participanţii la „Atelierul de meşteşuguri“ împreună cu alţi 
meşteri vor învăţa să administreze o afacere în domeniu şi vor primi 
finanţare pentru a-şi deschide propriul atelier. Pe termen lung, vor fi 
susţinuţi prin crearea unor mecanisme de stimulare a artei populare în 
mediul rural şi de promovare adecvată.  Vor fi inaugurate două ateliere - 
pilot de meşteşuguri şi trei Centre de Informare care vor acorda asistenţă 
profesională celor ce doresc să înceapă o afacere cu meşteşuguri. 

Vom înfiinţa şase asociaţii de meşteşugari şi o reţea de colaborare cu 
pensiunile rurale şi vom contribui la extinderea pieţei de desfacere prin 
crearea primei platforme e-business destinată exclusiv promovării 
artizanilor din mediul rural pe internet.

„În ultima vreme oamenii din sat nu au unde să se adune, fiecare îşi vede 
de treaba lui, de familie. De când au început cursurile de ţesut, e ca la 
şezătoare.  Mă bucur că de acum vom avea cu ce ne ocupa iernile.“ 
(Ana Kelemen,  56 ani,  Mera,  judeţul Cluj) 
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ADVOCACY

World Vision România a continuat 
în 2012 să iniţieze şi să susţină 
iniţiative menite să asigure 
bunăstarea copiilor României, în 
special a celor care locuiesc în 
mediul rural.  Aceştia sunt adesea 
copii foarte vulnerabili din cauza 
sărăciei accentuate şi a accesului 
dificil la servicii de bază – educaţie, 
sănătate, protecţie socială.

În mai 2012 am lansat studiul 
„Bunăstarea copilului din mediul 
rural“ în urma unei cercetări pe un 
eşantion reprezentativ la nivel 
naţional pentru familiile cu copii 
din mediul rural. Studiul a reliefat 
principalele probleme cu care se 
confruntă copiii din România şi a 
fost publicat în peste 700 de 
exemplare. 

Au fost create trei  grupuri de 
dezbatere formate din specialişti 
pentru a găsi soluţii la problemele 
de sănătate, educaţie şi protecţie a 
copilului identificate în lucrare.

Vocea şi Acţiunea  Cetăţenilor

În 2012 am testat cu succes o 
metodă de consultare participativă 
a cetăţenilor pentru a identifica 
cele mai bune soluţii de rezolvare 
a problemelor cu care se 
confruntă comunitatea. Testarea a 
avut loc într-o comunitate cu 
probleme legate de calitatea apei.  

Astfel cetăţenii – copii şi adulţi – 
au participat la ecologizarea 
surselor comune de apă potabilă şi 
la prioritizarea de către Consiliul 
Local a proiectului de construire a 
reţelei de apă potabilă.
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Contribuţie la diseminarea experienţei 
României în reformarea sistemului de 

protecţie a copilului

În mai 2012 am lansat în Parlamentul European, cu sprijinul reţelei 

regionale World Vision pentru Dezinstituţionalizare şi al Biroului World 

Vision de la Bruxelles, studiul „Welcoming Europe's Youngest: How the 

EU Accession Process Transformed Child Protection in Romania and 

Lessons for Current EU Enlargement and Neighborhood Policies to 

Increase the Impact of Child Protection Reform in the Region“. Studiul 

susţine utilizarea lecţiilor valoroase învăţate în România în cadrul 

procesului de reformare a sistemului de protecţie a copilului pentru a 

ajuta dezvoltarea reţelei de servicii pentru copii din statele în proces de 

aderare sau parte din politica de vecinătate a UE.

Participarea copiilor

Copilul de azi, abilitat să-şi susţină punctul de vedere şi echipat cu 

cunoştinţe, va fi cetăţeanul responsabil şi participativ de mâine.  

Aşa se naşte o generaţie de tineri implicaţi în propriul viitor.

Lucrăm în parteneriat cu cei mai valoroşi beneficiari ai programelor 
noastre:  copiii.  În toamna lui 2012 s-a constituit la nivel naţional Consiliul 
Consultativ al Copiilor,  în cadrul căruia 10 copii din comunităţile în care 
lucrăm fac sugestii pentru creşterea calităţii activităţii noastre,  precum şi 
pentru elaborarea unor noi programe care să corespundă mai bine 
nevoilor lor concrete. 

Consiliul  Consultativ al Copiilor a fost format în urma unui proces  democratic 
prin care copiii din comunităţi şi-au delegat reprezentanţii în relaţia cu World 
Vision România şi cu Parteneriatul  internaţional  World  Vision. 

Consiliul Consultativ al Copiilor, cele mai importante momente din 2012:

•   Septembrie - Întâlnirea de la Bucureşti în cadrul căreia s-a discutat despre 
„Obiectivele de dezvoltare ale mileniului“, stabilite la ONU în 2000, şi s-au 
ales reprezentanţii. 

•   Septembrie – noiembrie - Consultările cu consiliile elevilor din alte 
comunităţi din România,  precum şi cu consiliile similare din Cambogia şi 
Palestina. 

•   Noiembrie - Participarea celor 6 reprezentanţi ai Consiliului Consultativ la 
Euro Forumul din Cipru, unde copiii români şi palestinieini au dialogat cu 
reprezentanţi World Vision din Europa şi Orientul Mijlociu. Copiii au 
prezentat opiniile lor despre problemele cu care se confruntă şi au semnat 
o declaraţie.

Euro Forumul Regional din Cipru a urmat unui alt eveniment de anvergură,     
„The World Youth Want“, desfăşurat în Armenia în septembrie, unde au participat 
alţi 5 tineri din programul de dezvoltare comunitară din judeţul Vaslui. Scopul 
ambelor evenimente a fost de a facilita implicarea tinerilor şi copiilor în evaluarea 
atingerii obiectivelor de dezvoltare ale mileniului, precum şi implementarea unei 
platforme care să le ofere posibilitatea de a influenţa stabilirea acestor obiective şi 
după anul 2015.

 

„Datorită prietenilor noştri de la World Vision şi a oamenilor din jur,  voi continua 

să merg mai departe şi mă voi strădui să realizez cât mai multe lucruri în viaţă. 

Sper că visele mele pentru un „mâine“ mai bun nu au fost ca „nisipul purtat de 

vânt“, spune Dana, reprezentant în Consiliul Elevilor din Negreşti – Vaslui şi 

membru în Consiliul Copiilor  Word  Vision România.

Declaraţia copiilor din 

Palestina şi România la 

Euro Forumul din Cipru

Noi, copii şi tinerii din 

România şi din Palestina, 

în numele copiilor şi 

tinerilor din regiunea 

noastră, declarăm:

Ne dorim să ne ajutaţi astfel:

- Să intensificaţi participarea 

noastră

- Să creşteţi numărul locurilor 

de joacă sigure

- Să aplicaţi metode 

educaţionale non-violente

- Să ne îmbunătăţiţi accesul la 

sănătate

- Să eradicaţi sărăcia

Iată ce vă putem noi oferi:

- Idei inovatoare

- Participare activă

- Energie

- Soluţii creative

- Timp

- Dragoste

- Ajutăm alţi copii să înveţe

- Implicăm şi alţi copii

- Informăm persoanele din 

localităţile în care trăim 

- Facem campanii de advocacy 

cu părinţi şi adulţi

Vă rugăm să ne ascultaţi, să ne 

ascultaţi, să ne ascultaţi – pentru 

că vrem să vă încurajăm să nu 

renunţaţi! 

De acum înainte, când veţi dori 

să faceţi ceva pentru copii, să   

o faceţi cu noi, copiii! Nimic   

nu e imposibil dacă lucrăm 

împreună, umăr lângă umăr! 

Copiii din Palestina şi din 

România,

30 noiembrie 2012
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Reducerea riscului de dezastre – Am continuat să susţinem 
traininguri pentru profesori pe teme de măsuri de protecţie a copilului şi 
reducere a riscului de dezastre în judeţul  Vaslui.  În comunităţile din Vâlcea 
am organizat, în parteneriat cu şcoala şi autorităţile locale, simulări de tipul 
„Child friendly Space“, un spaţiu prietenos unde copiii îşi continuă 
activităţile în timp ce adulţii rezolvă problemele legate de calamitate.

Paza bună trece primejdia rea

Răspuns la situaţii de urgenţă - Ninsorile abundente şi viscolul din 
februarie 2012 au blocat drumurile, astfel încât multe comunităţi rurale au 
rămas izolate timp îndelungat. În unele judeţe a fost declarată stare de 
urgenţă. World Vision România a intervenit cu ajutoare în valoare de 
50.000 USD, pentru 4.300 de persoane dintre care 2.333 copii, din 75 de 
localităţi aflate din judeţele Cluj, Constanţa, Dolj, Ialomiţa, Iaşi,  Vâlcea, 
Vaslui şi Buzău.  Au fost ajutate familiile cu copii rămase fără resurse în casă. 
Am apelat la solidaritatea concet enilor pentru a distribui cât mai multe ăţ
pachete cu alimente i p turi. Alimente de la Carrefour şi 8.900 de euro ş ă  
dona i online au completat fondurile alocate interven iei de către funda ie.ţ ţ ţ

Principalele activităţi ale fundaţiei 

pentru intervenţiile de urgenţă:

•  Considerând că managementul 

dezastrelor şi al riscurilor 

acestora este responsabilitatea 

tuturor, ne asumăm rolul de 

mobilizator de resurse

•  Mobilizăm comunităţile pentru 

a reduce impactul cauzat de 

dezastre şi pentru a îmbunătăţi 

răspunsul în astfel de situaţii 

•  Pe lângă intervenţiile 

propriu-zise după dezastre, 

organizăm trainguri împreună 

cu autorităţile pentru a reduce 

riscul în situaţii de urgenţă.

Deoarece schimbările climatice 

şi poziţia geografică a României 

o expun calamităţilor, pentru noi 

este o prioritate să pregătim 

populaţia să asigure în caz de 

dezastre siguranţa copiilor şi 

continuarea activităţilor lor. De 

aceea susţinem în comunităţi 

sesiuni de pregătire teoretică, 

completate de testarea 

planurilor de evacuare şi 

răspuns.

World Vision România joacă 

rolul de expert pentru 

problemele de siguranţă a 

copiilor în cadrul grupului de 

Lucru pentru Asistenţă 

Umanitară alcătuit sub umbrela 

Federaţiei Organizaţiilor 

Neguvernamentale pentru 

Dezvoltare - FOND. 
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CREDINŢĂ ŞI 
DEZVOLTARE 
SPIRITUALĂ

În 2012:

•   activităţi de formare 
spirituală a copiilor şi 
tinerilor, în parteneriat cu 
biserici locale, pentru ca 
aceştia să experimenteze 
dragostea de Dumnezeu şi 
iubirea pentru semeni în 
mijlocul comunităţii

•   creşterea capacităţii 
comunităţilor de a practica 
principiile biblice ale eticii şi 
moralei creştine în cadrul 
familiei şi gospodăriei lor, 
precum şi la lucru sau în 
afaceri 

•   dezvoltarea culturii 
organizaţionale creştine prin 
cursuri de formare spirituală 
a angajaţilor

Pentru viitor ne propunem 
continuarea parteneriatelor cu 
bisericile la nivel local şi naţional 
în vederea formării spirituale a 
copiilor şi tinerilor. De 
asemenea, ne dorim să creştem 
capacitatea comunităţilor şi a 
angajaţilor organizaţiei de a crea, 
acolo unde se află, oaze ale 
dragostei lui Dumnezeu şi a 
bunei înţelegeri între semeni.

„Plănuiam împreună cu soţul să 
mergem să vizităm mănăstirile din 
nordul Moldovei şi cu acea ocazie 
să ne cumpărăm o Biblie.  Acum nu 
mai este nevoie să o cumpărăm - 
trebuie doar să o citim!“ a spus  
Anca, participantă în proiectul 
„Cuvântul lui Dumnezeu pentru 
fiecare casă“

  

INTERVENŢII 
DE URGENŢĂ

Alege şcoala! 
18.200 de copii • formare 
pentru 250 de educatori 

Proiect cu finanţare europeană pentru 
prevenirea abandonului şcolar la copiii 
de 6-16 ani, desfăşurat în parteneriat cu 
Biserica Ortodoxă Română. 

Participând la Şcoala de Duminică sau la 
tabere, copiii îşi recâştigă respectul de 
sine şi încrederea în propriile abilităţi şi 
descoperă noi modalităţi de a se exprima. 

În 2012:

18.200 de copii au participat la ateliere 
de desen,  pictură,  compunere,  muzică. 

3.355 de copii au mers în taberele 
estivale de creaţie „Licăr de lumină“ de la 
Centrele Pastorale din Durău şi Buşteni. 

S-au organizat traininguri de formare 
psiho-pedagogică pentru 250 de preoţi 
şi profesori de religie.

„Cuvântul lui Dumnezeu în fiecare casă“ - proiect în 
parteneriat cu peste 60 de biserici locale, prin care peste 10.000 de 
persoane din 75 de comunită i au primit Sfânta Scriptură. ţ

Conferinţa naţională pentru pastori şi lideri de biserici 
evanghelice a avut ca scop întărirea capacităţii liderilor de biserici de  
a-şi conduce enoriaşii cu smerenie, înţelepciune şi perseverenţă întru o 
mai adâncă înţelegere a harului lui Dumnezeu şi a modului în care acesta 
trebuie să se reflecte în comportamentul în familie, la şcoală, la muncă şi în 
societate.  Au participat peste 1.000 de persoane din ţară şi străinatate. 

Cinci conferinţe regionale pentru adolescenţi şi tineri pe 
tema: relevan a mesajului cre tin ntr-o societate post-modernă  Au ţ ş î .
participat peste 1.800 de persoane.

Cursul de cateheză Ortodoxă „Calea“, elaborat la Institutul de 
Studii Creştine Ortodoxe din Cambridge.  Au participant cei peste 200 de 
angajaţi, precum şi o serie de invitaţi care au contribuit la înţelegerea mai 
profundă a Sfintei Scripturi şi a conceptelor creştine. 

„Am lucrat compuneri, poezii, 
am cântat şi am desenat. 
Prima compunere s-a numit 
„Dincolo de cer“ şi în ea am 
scris că dacă facem fapte bune 
vom avea şi noi cheia pentru a 
intra în Împărăţia  cerurilor“ a 
spus Petronela, participantă la 
tabăra „Licăr de lumină“.

 

 

 

 

„Am găsit oameni minunaţi, o mână salvatoare, care ne-a schimbat vieţile. 
Nu există cuvinte să poată descrie tot ce înseamnă World Vision pentru noi. 
În primul rând siguranţă,  speranţă,  încredere  în oameni,  revenirea la o 
viaţă normală.“ - Fam. G din Urziceni, judeţul Ialomiţa, beneficiară a 
ajutorului de urgenţă.

Încredere, dragoste, speranţă. 
Pentru copii şi tineri!
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Renee McDannel, doctor în 
Terapie Ocupaţională,  voluntar 

Doamna McDannel, PhD, OTR/L este 
membră a Federaţiei Mondiale a 
Terapeuţilor Ocupaţionali. Din 2004 
colaborează cu noi pe diferite 
programe pentru recuperarea copiilor 
cu dizabilităţi şi pentru formarea 
continuă a personalului 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.
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VOLUNTARIAT
CLUJ – Voluntarii au desfăşurat diverse acţiuni de prevenţie a traficului de fiinţe 
umane: informări în şcoli, flash-mob şi au participat la activităţile grupurilor de 
tineri proveniţi din centrele de plasament. Grupul de voluntari „DupăNică“ a 
realizat întâlniri socio-educative cu copiii romi din centrul „Şcoală după şcoală“ de 
la Cămăraşu şi un training de animaţie pentru tinerii din Negreşti - Vaslui. În mai au 
desfăşurat activităţi în cadrul „Săptămânii Naţionale a Voluntariatului“. În 
octombrie au participat la târgul de promovare a drepturilor copiilor cu dizabilităţi.  
De Crăciun au lucrat cu copiii decoraţiuni care au fost vândute firmelor.

CONSTANŢA - Cei 30 de voluntari au distribuit copiilor sub 6 ani de pe plajă 
„Brăţări de vacanţă“, în timpul campaniei estivale constănţene „Copiii nu se 
pierd, ajung la Radio Vacanţa“. Aceste brăţări le permit copiilor să îşi 
regăsescă părinţii dacă se pierd de ei. Voluntarii au strâns fonduri în cadrul 
Săptămânii Mondiale a Spaţiului Cosmic (4 -11 octombrie) şi a campaniei 
din decembrie - „Pufoşeniile luptă împotriva abandonului şcolar“.  În perioada 
verii au organizat activităţi sportive de vacanţă în comunităţi.

DOLJ - Voluntarii şi angajaţii fundaţiei au fost prezenţi cu produse realizate de 
copiii de la Centrul Multifuncţional la trei ediţii ale târgului Hand-Made Bizarre 
Bazaar, unde s-au strâns fonduri.  Tot împreună cu copiii şi tinerii de la Centrul 
Multifuncţional Craiova voluntarii au participat la activităţi ocupaţionale şi în 
vacanţă.  De asemenea s-au implicat în campanii sociale,  au completat chestionare 
în cadrul unor cercetări şi au realizat designul materialelor de promovare.

IALOMIŢA – Voluntarii s-au implicat în activităţile de la Cercurile de 
Cateheză şi Cluburile Copiilor din comunităţi, au făcut meditaţii cu elevii, au 
participat la campanii de informare despre sănătate şi au scris şi implementat 
proiecte legate de protecţia mediului pentru comunităţile lor. Pe 12 mai, 27 de 
bursieri ialomiţeni din proiectul „Vreau în clasa a noua“,  sponsorizaţi de  
Cargill Switzerland,  au participat la Ziua Naţională de Curăţenie,  alături 
de voluntari Let's Do It România şi au ecologizat Valea Cerbului, în apropiere de 
Cabana Gura Diham din Buşteni,  adunând 84 de saci mari de gunoi.

IASI şi VASLUI - Voluntarii au organizat traininguri pentru grupe de tineri pe 
diferite teme: educaţie pentru un stil de viaţă sănătos, voluntariat, team building, 
comunicare, animaţie, instrumente de cercetare. În mai au promovat World 
Vision România în campania „Săptămâna Naţională a Voluntariatului“ şi 
în noiembrie în campania „Iaşi voluntariază“. În primele patru luni au 
contribuit la două cercetări sociologice.

VÂLCEA - 20 de voluntari au fost implicaţi în activităţile de strângere de fonduri 
din cadrul evenimentului „Turneul de Handbal Mixt Amatori - Handbal 
pentru Educaţie“, ediţia a II-a. Fondurile au fost direcţionate către elevii din 
proiectul „Vreau în clasa a noua“.  Voluntarii au participat la campanii stradale de 
informare cu ocazia Zilei Internaţionale pentru Lupta anti SIDA şi Zilei 
Internaţionale a persoanelor cu dizabilităţi sau nevoi speciale. Cu ocazia 
Zilei Internaţionale a Copilului, voluntarii au organizat activităţi de comunicare şi 
socializare cu copiii de la grădininţa Geamăna, Stoileşti. De asemenea, voluntarii au 
participat la atelierele de creaţie din cadrul Centrului Multifuncţional Râmnicu 
Vâlcea şi la promovarea Târgului Apicol Oltenia-Vâlcea 2013.

Voluntariatul promovează 
crearea de legături care să ne 
ajute să depăşim diferenţele 
care ne despart, astfel încât să 
trăim împreună în comunităţi 
sănătoase şi solide, să găsim 
soluţii inovatoare pentru 
provocările comune şi să ne 
modelăm destinele colective.

Voluntarii noştri sunt ambiţioşi,  
activi şi sociabili.  În oraşe ei 
sunt elevi de liceu şi studenţi sau  
persoane dornice să dedice timp 
şi energie unor cauze sociale. În 
sate ei sunt copii, profesori sau 
preoţi.

În 2012 am avut alături de noi 
853 voluntari dintre care mai 
mult de o treime s-au implicat în 
mod direct în activităţile cu copii. 

Voluntarii adulţi lucrează cu copii 
şi cu tineri - participă la jocuri de 
grup, ajută la teme, organizează 
serbări şi picnicuri sau alte 
activităţi pentru timpul liber al 
copiilor. Studenţii la educaţie 
fizică fac kinetoterapie cu cei 
mici.  Alţi voluntari se implică în 
campanii de sensibilizare şi 
informare a opiniei publice, ne 
ajută la evenimente sau participă 
la munca de birou. 

În comunităţile rurale partenere, 
voluntarii copii formează grupuri 
şi participă la activităţi în folosul 
întregii comunităţii sub 
conducerea unui lider local - 
preot sau cadru didactic. Fac 
ecologizare, plantează pomi, refac 
zonele verzi, organizează 
concursuri sportive, 
confecţionează mărţisoare, 
felicitări de Paşte şi Crăciun, 
participă la expoziţii de artă şi la 
spectacole şcolare de Crăciun, 
sprijină bătrânii vizitându-i acasă 
sau oferindu-le ajutor în 
gospodărie. 

Le  mulţumim tuturor celor 
care cu generozitate şi-au 
oferit cunoştinţele, timpul şi 
resursele.

În permanenţă avem voluntari care îşi oferă timpul şi cunoştinţele pentru 
activităţi administrative din birourile noastre. Cele  mai de succes acţiuni 
sunt, însă, evenimentele de strângere de fonduri şi campaniile de 
promovare a activităţilor noastre concomitent în mai multe oraşe. 

În 2012, spiritul Crăciunului le-a insuflat voluntarilor din Cluj, 
Constanţa, Dolj, Iaşi-Vaslui şi Vâlcea dorinţa de a se implica în 
campaniile locale de strângere de fonduri. 

Flashmob  pentru reducerea abandonului şcolar - În fiecare an 
voluntarii ne ajută să strângem formulare de 2%. În 2012 ei au adus 
fonduri de 57.902 de lei pentru proiectul „Alege Şcoala!“, dedicat 
prevenirii abandonului şcolar. Pe 26 aprilie, voluntarii din Craiova, 
Constanţa şi Iaşi au participat la flash mob-ul pentru 2 %, menit să atragă 
atenţia şi să implice publicul în lupta contra abandonului şcolar.

6.000 ore de voluntariat pentru „Ghiozdanul plin de vise“ - La 
„Family Olympics“ au participat peste 170 de voluntari din Cluj, Iaşi, 
Constanţa, Bucureşti, dar şi din Timişoara şi Ploieşti. Aceştia ne-au ajutat  
la organizarea proiectului prin care s-au str ns fonduri pentru 18.000 de â
ghiozdane destinate copiilor săraci de la ţară.

Voluntarii cu record mondial - În septembrie 50 de bursieri şi 
voluntari din Ialomiţa şi Bucureşti împreună cu angajaţii fundaţiei au 
participat la evenimentul de pregătire a celei mai mari salate 
vegetariene.  Noul record de 19.05t a fost înscris în Guiness Book.

Voluntari militanţi - Pe 18 octombrie, voluntarii din Craiova şi Cluj  au 
participat în oraşele lor la flash mob-urile pentru Ziua Europeană de 
Luptă Împotriva Traficului de Persoane, aderând la mişcarea 
internaţională iniţiată de Centrul Raţiu pentru Democraţie şi organizată 
în parteneriat cu  Agenţia Naţională Împotriva Traficului de Persoane.

Voluntarii din BUCUREŞTI - Au mers 10 km pe jos la marşul 
campaniei „Eu cum ajung la şcoală“, atrăgând astfel atenţia asupra 
problemei copiilor de la ţară nevoiţi să străbată kilometri pentru a ajunge 
la şcoală. Au participat la activităţile cu copiii cu dizabilităţi care fac 
recuperare la Centrul de Servicii Sociale „Sf nta Maria“ şi la taberele de â
vară. 

„Reacţia copiilor când te văd şi 

iubirea pe care ţi-o dăruiesc 

necondiţionat este cea mai mare 

satisfacţie pe care o poţi avea. De 

aceea sfătuiesc pe oricine poate şi 

are măcar puţin timp liber să facă 

voluntariat... chiar dacă nu sunt 

recompense materiale, cele 

sufleteşti sunt mai mult decât 

suficente.  Vă garantez că nu veţi 

regreta!“, spune Andrada Mihaela 

Amărăşteanu, masterand la 

Facultatea de Educaţie Fizică şi 

Sport, Universitatea din Craiova, şi 

care face kinetoterapie cu copiii.
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Prin campaniile de strângere de 
fonduri World Vision România 
face apel la generozitatea 
oamenilor şi a companiilor 
pentru a susţine proiectele 
desfăşurate în beneficiul 
copiilor.  

Atunci când apar situaţii de 
urgenţă, cum sunt calamităţile 
naturale, ne mobilizăm rapid şi 
încercăm să implicăm cât mai 
mulţi susţinători astfel încât 
intervenţia noastră să fie cât 
mai rapidă. 

În 2012 am organizat campanii 
pentru educaţie şi prevenirea 
abandonului şcolar deoarece:

- 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.

- La ţară, 1 din 2 copii nu-şi 
mai continuă studiile.

Campania pentru   direcţionarea 
a 2% din impozitul individual 
către fundaţia noastră a adus 
15.000 Euro pe care i-am folosit 
în proiectul de prevenire a 
abandonului şcolar „Alege 
şcoala“.

Campania a fost concepută pentru a-i ajuta pe cei peste 150 de copii din 
comuna Rebricea - Vaslui, care mergeau zilnic pe jos mai mult de 10 
kilometri ca să ajungă la şcoală. Principalul obiectiv al campaniei a fost 
strângerea de fonduri pentru achiziţionarea unui microbuz care să le 
asigure transportul. Totodată, World Vision România a dorit să atragă 
atenţia asupra accesului dificil la educaţie pentru copiii defavorizaţi din 
mediul rural.

S-au strâns 27.000 de euro cu care am cumpărat un autobuz de 45 de 
călători pe care l-am donat copiilor în prag de nou an şcolar.

Campania a fost promovată de multe vedete autohtone: Andreea 
Răducan, Daniela Nane, Andreea Ibacka, Diana Dumitrescu, Roxana 
Ciuhulescu, Mădălina Drăghici, Cabral şi Călin Goia, care au încurajat 
donaţiile în cadrul acţiunilor World Vision România sau pe paginile 
personale de pe site-urile de socializare. Totodată, proiecte şi acţiuni 
precum „Minipoliticienii din Rebricea“ – un minisite interactiv despre 
visele copiilor din comunitate - sau „Marşul celor 100 de copii“,  susţinut 
de alţi copii şi de voluntarii World Vision România, au contribuit la 
succesul campaniei. 

Parteneri: KFC, Pizza Hut, Little London, Rogalski & Grigoriu PR, Kinecto, The 
Geeks, Radio România  Actualităţi,  TVR  Iaşi,  Garbo,  Ejobs.

„Donează 1 leu, împreună avem puterea să 
schimbăm vieţi“ 

 Campanie derulată împreună cu KFC şi Pizza Hut în luna octombrie, 
când clienţii reţelelor de restaurante au donat cel puţin un leu fără a fi 
condiţionaţi de achiziţionarea unui produs. S-au strâns 37.000 de euro 
pentru bursierii fără posibilităţi materiale din mediul rural înscrişi în 
proiectul de burse pentru liceu „Vreau în clasa a noua“ .

Evenimente  sportive pentru familie le
şi prieteni desfăşurat timp de 5 s-au 
weekend-uri estivale în 10 oraşe,  şi 
au susţinut campania „Ghiozdanul 
plin de vise“, prin care am strâns 
fonduri pentru 18.000 de ghiozdane 
destinate copiilor din proiectul 
„Alege şcoala“. 

Parteneri: 11even; Sponsori: Medicover, 
Kaufland, Keepcalling; Parteneri media: 
Radio România Actualităţi, Radio 
Vacanţa, Radio Constanţa, Radio 
România  Junior,  RFI

„O carte pentru un 
copil, o şansă pentru mai 

departe“

Peste 3.500 de elevi de şcoală 
generală din satele ialomiţene şi 
v lcene s  bucura  de cărţile â -au t
primite la bibl oteca şcoliii  în urma 
campaniei desfăşurată la finele anului 
2012 împreună cu UPS România. 
Cărţile au fost donate în Bucureşti, la 
librăriile C rtureşti, Mihai Eminescu ă
şi în peste 20 de şcoli şi grădiniţe 
partenere.
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FUNDRAISING CAMPANII NAŢIONALE

Campania „Eu cum ajung la şcoală“

Dă o şansă  
copiilor 

de la ţară. 
Donează!

CAMPANII LOCALE 

S-a desfăşurat în octombrie sub tutela Agenţiei Spaţiale Române. În cadrul 
acestei campanii, Biroul Zonal Constanţa a organizat evenimente 
educativ-distractive pentru copii: o dezbatere pe teme stiinţifice, vizite la 
Planetariu şi la observatorul astronomic, un mini-cros, un concurs pe 
teme de astronomie şi de desene. Banii strânşi din vânzarea biletelor sunt 
folosiţi pentru activităţile atelierului de creaţie din Medgidia, unde 15 
tineri seropozitivi confecţionează de cinci ani obiecte de decor, bijuterii şi 
lumânări decorative. 

Parteneri: Consiliul Judeţean Constanţa, Inspectoratul Şcolar Judeţean Constanţa, 
Complexul Muzeal de Ştiinte ale Naturii şi Colegiul Naţional „Mircea cel Bătrân“          
• Sponsori: Cofetaria Angelo, SC Sultan Prodimpex SRL, Hotel Vera, jucării Noriel, SC 
Stelian, designer-ul Liliana Cornila de la Casa de Moda „Licor” creatorul costumului 
mascotei  Parteneri media:  TV Neptun, Radio Constanţa şi evenimente-constanta.ro•

„Săptămâna Mondială a Spaţiului Cosmic“ 

A doua ediţie a turneului de handbal mixt de amatori s-a desfăşurat la 
Râmnicu-Vâlcea în ianuarie 2012 şI a reunit 11 echipe din Bucureşti, Cluj, 
Argeş si Vâlcea. Turneul sportiv a fost organizat ca un eveniment de 
strângere de fonduri pentru a suplimenta activităţile de timp liber dedicate 
tinerilor din proiectul de burse de liceu  „Vreau în clasa a noua“ din judeţul 
Vâlcea.  În urma evenimentului au fost donaţi 5.000 de lei.

Parteneri şi sponsori: Primaria Municipiului Râmnicu Vâlcea, Inspectoratul Şcolar 
Judeţean Vâlcea, Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Vâlcea, Clubul Rotract, Vizal, 
Diana SRL, Sanovita,  Jumbo Style,  Domeniile  Vânju Mare,  Olt Group. 

„Campionatul de handbal de amatori“ 
pentru bursierii din programul 

„Vreau în clasa a noua“

„Ne dorim ca acest eveniment să devină unul de tradiţie, urmând ca în 
fiecare an fondurile atrase să fie utilizate pentru finanţarea proiectelor 
World Vision România“ a declarat Sebastian Tălăbuş, preşedinte HCA 
Handbal Fan Râmnicu –Vâlcea. 

7 decembrie 2011 – 31 mai 2012

„Family Olympics“



Între 3 şi 16 decembrie, Biroul Zonal 
Iaşi&Vaslui a desfăşurat  campania 
„Crăciunul vine pentru toţi copii i . 
Dăruieşte!“ şi a amplasat în Palas Mall un 
stand cu obiecte realizate de copii, iar la 
Casa de Cultură din Negreşti – Vaslui a 
organizat un concert caritabil. S-au strâns 
6.086 lei, fonduri necesare desfăşurării 
activităţilor de Crăciun din comunităţile 
văsluiene. Sponsorul evenimentului a fost 
Masterprint.

La Craiova, în timpul campaniei „Anul 
acesta Fii şi Tu Moş Crăciun!“, trecătorii au 
fost invitaţi să aleagă din bradul amplasat în 
Electroputere Parc Mall câte un card cu 
dorinţa unui copil şi să facă o donaţie 
pentru a o împlini. Filarmonica Oltenia a 
găzduit un spectacol caritabil iar la finalul 
campaniei, cu ajutorul unor companii, şcoli, 
persoane fizice, Moş Crăciun  a mers la 
2.056 de copii din mediul rural cu cadouri: 
jucării, dulciuri,  rechizite  şi  îmbrăcăminte. 
La finalul campaniei „Pufoşeniile luptă 
împotriva abandonului şcolar“  din 
Constanţa, organizată cu sprijinul firmei 
de dulciuri Sultan Prodexim din Medgidia, s-
au strâns 17.580 de lei, sumă care va 
completa suplimentul zilnic de hrană 
pentru 60 de copii nevoiaşi din satul Vadu 
iar copiilor din satele Negreşti şi Conacu, 
Moş Crăciun le-a adus cadouri în valoare de 
3.000 de lei.  S-au implicat elevi din 13 şcoli 
şi angajaţii a două companii private.

CRĂCIUNUL ŞI DORINŢA DE A DĂRUI

La Cluj cu ocazia campaniei firme şi angajaţi ai „Fii şi tu Moş Crăciun!“, 
lor - Steelcase, Emerson, ISDC, Arxia, PremiereM, Procredit - au răspuns 
scrisorilor trimise lui  Moş Crăciun de 263 de copii săraci, cărora le-au 
dăruit cadouri de 10.500 de lei.  Coroniţe de Crăciun realizate de copii şi 
voluntari,  au adus de la compania Brinel 7.500 de lei pentru haine groase 
ce au fost donate către 117 copii din comunităţi izolate. La evenimentul 
„Innovate Networking – Christmas Foto & Charity“ organizat în 
parteneriat cu JCI s-au adunat 1.500 de lei pentru bursierii din proiectul 
„Vreau în clasa a noua“. Angajaţii firmei Bombardier au organizat un târg 
intern la care s-au cumpărat mărgele, icoane pe sticlă, globuri îmbrăcate în 
mărgele, ştergare şi feţe de masă în valoare de 1.000 de lei din care s-a cumpărat 
materie primă pentru atelierele unde creează copiii.

La , Moş Crăciun a chemat în ajutor Râmnicu Vâlcea „Campioanele 
pentru educaţie“, valoroasele handbaliste foste jucătoare la echipele C.S.  
Chimistul şi C.S. Oltchim Râmnicu Vâlcea care au participat la un meci  
demonstrativ unde s-au strâns 2.373 de lei pentru cadourile de Crăciun 
dăruite către 51 de bursieri vâlceni din proiectul „Vreau în clasa a noua“.   
Alţi „suporteri“ inimoşi din lumea business-ului au făcut donaţii sau au 
prestat servicii în valoare de 5.000 de lei şi au primit ca răsplată şansa de a 
arunca de la 7 metri în poarta apărată de cel mai bun portar de handbal 
din lume, Luminiţa Huţupan Dinu.22 23

Şi în anul 2012 am stabilit 

colaborări frumoase şi trainice cu 

multe companii cu programe de 

responsabilitate 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 

noastre,  parteneriatele cu  

instituţiile locale 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 impozitul 

pe salariu sau 20% din impozitul 

pe profit pentru ca World Vision  

România să dea o şansă copiilor 

nevoiaşi de la ţară.

PARTENERI

Dă-le și tu o 
şansă copiilor 

de la ţară. 
Vino alături 

de noi!



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 de 
şansele pe care stă în puterea noastră să le dăruim. 

Suntem mândri că eforturile  
ne-au fost recunoscute şi că 
munca noastră a fost distinsă 
cu premii.

„Eu cum ajung la şcoală“ - 
Campanie multipremiată

Campania „Eu cum ajung la 
şcoală“ desfăşurată de World 
Vision România în colaborare cu     
agenţia Rogalski & Grigoriu PR     
a câştigat 3 premii:

• „Cea mai bună campanie 
de atragere de fonduri a 
unui ONG mare“ la Gala 
Oameni pentru Oameni 

• Golden Award for 
Excellence la categoria 
„Buget minus,  Creativitate 
+“ şi la categoria Eveniment 
de la Gala PR Awards

Daniela Nane

„Mă bucur că am putut 
încă o dată să susţin o 
cauză World Vision. 
M-a impresionat 
povestea acestor
copii şi m-am bucurat că, prin 
implicarea tuturor, au putut beneficia 
de un autobuz şcolar. Campania de 
strângere de fonduri lansată de 
World Vision Romania le oferă 
acestor copii un dram de speranţă în 
plus, iar nouă, celorlalţi, ne îngăduie 
să fim buni, să dăruim, să mulţumim 
vieţii pentru ceea ce avem, 
întorcându-ne recunoştinţa printr-un 
mic exerciţiu de generozitate.“

Călin Goia 

„Nu credeam că 
astăzi mai există
copii care fac 
atâtea sacrificii 
pentru a ajunge la
şcoală. Şi pentru că sunt părinte şi
ştiu cât de importantă este educaţia 
pentru un copil, m-am alăturat şi în 
2012 campaniei derulate de World 
Vision România pentru a-i ajuta pe 
copii să ajungă mai uşor la şcoală. 
Am avut alături de mine şi susţinerea 
fanilor Voltaj din social media şi mă 
bucur că am reuşit să-i mobilizez şi 
împreună să contribuim şi noi la 
autobuzul şcolar care astăzi îi duce 
pe elevii din Vaslui la şcoală. La cât 
mai multe proiecte reuşite împreună!“ 

Andreea 

Răducan

„M-am bucurat foarte 
mult că am avut 
posibilitatea să mă 
implic în proiectul 
iniţiat de World Vision pentru copiii 
din Rebricea. Însă m-am bucurat şi 
mai tare atunci când am aflat ca s-au 
strâns suficiente fonduri pentru 
autobuzul şcolar de care aveau atâta 
nevoie.”

„Pe lângă asigurarea transportului 
la şcoală pentru copiii din câteva 
sate din judeţul Vaslui, au 
demonstrat că modalitatea cea  
mai potrivită de abordare şi 
rezolvare a nevoilor acestor copii 
depinde de solidaritatea şi sprijinul 
cetăţenilor.“ – citat de pe site-ul 
evenimentului Gala Oameni pentru 
Oameni.

Roxana 

Ciuhulescu 

„Când am citit poveştile 
acestor copii, am simţit 
că trebuie să fac ceva 
pentru ei. Este  nedrept
să se confrunte  cu  asemenea greutăţi 
la  o vârstă atât de fragedă. Cu 
bucurie m-am alăturat campaniei de 
strîngere de fonduri iniţiate de World 
Vision România. Noi, cei care am avut 
norocul să fim apăraţi de foame şi de 
frig, trebuie să-i ajutăm pe aceşti copii 
nu doar să spere, ci şi să aiba condiţii 
pentru o viaţă mai bună. Iar pentru ei 
educaţia este singura şansă pentru un 
viitor mai bun.“

DISTINCŢII 
ŞI PREMII

SUSŢINĂTORI

Andreea şi 
Cabral Ibacka

„Viaţa nu este 
echitabilă întotdeauna 
şi ştim asta cu toţii. 
Insă atunci când auzi ca 150 de 
copii sunt nevoiţi să meargă kilometri 
pe jos, indiferent de vreme, doar pentru 
a ajunge la şcoală, ieşi din orice zonă 
de confort şi te implici astfel încât 
situaţia acelor copii să se schimbe. 
Ne-am implicat amândoi cu mult drag 
în acest demers fiind convinşi că 
lucrurile se pot schimba în bine dacă 
ne implicăm cu toţii. Şi-aşa a fost.“

Diana 

Dumitrescu

„Sunt foarte fericită 
că mi s-a oferit 
oportunitatea de a 
participa la acest marş, alături de cei 
100 de copii. Îmi doresc ca micuţii din 
Rebricea să-şi poată continua studiile, 
fără a mai fi nevoiţi să meargă pe jos 
kilometri întregi.  Am dovedit că dacă 
fiecare dintre noi a contribuit cu puţin, 
i-am putut ajuta.” 

RAPORT FINANCIAR 

* Întârzierea încasării sumelor a fost generată de disfuncţionalităţi ale sistemului de rambursare a plăţilor pentru proiectele 
finanţate prin POSDRU şi a fost acoperit printr-un împrumut extern.

World Vision România a asigurat continuitatea proiectelor în folosul copiilor, tinerilor şi părinţilor, respectând unilateral 
contractele de finanţare şi angajamentul faţă de grupurile ţintă. 
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Venituri World Vision România 2012  
USD

USD
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2012

2012

Cheltuieli     11.588.581 

Venituri şi cheltuieli în 2012

Venituri     11.588.581 

Sume în USD

Venituri in cash                                  9.357.746     

Austria 25.949                                                        

Australia                                                  20.000    

Canada                                                1.908.478

Germania                                                 15.000    

Olanda                                                     14.803    

Elveţia                                                    558.302    

Taiwan                                                   606.545    

SUA                                                    2.973.464    

Fonduri colectate local                            530.335

Programe Europene şi 

Fonduri Structurale                              2.704.870

Venituri din dona ii ţ

în natură (DIN) 2.230.835                                 

Canada                                                    65.893

Taiwan                                                     43.399    

SUA                                                    2.121.543

Cheltuieli pe programe                     8.047.748      
Protecţia copilului                                3.113.237      
Programe de educaţie                          2.987.519      
Programe de educaţie pentru 
dezvoltare internaţională                           87.860      
Programe de sănătate                              312.741      
Programe de angajament creştin              114.929      
Programe de intervenţie umanitară            66.036      
Societate civilă                                        586.311      
Programe de dezvoltare 
economică şi agricolă 779.115                               
Cheltuieli indirecte                           1.309.998 
Donaţii în natură distribuite             2.230.835

Programe europene şi fonduri structurale

Buget planificat în 2012

Alege Şcoala!                                        2.217.755          Total rambursări                                                 2.704.870       

Centru Multifuncţional                          1.462.424          Total cheltuieli programe                                     3.762.160       

Atelierul de Meşteşuguri zona NV              54.249          Total cheltuieli indirecte                                         271.283       

Atelierul de Meşteşuguri zona SV             141.046          Total sume de încasat din rambursări în 2013*     -1.509.758       

Proiecte europene                                   157.969    
Total                                                  4.033.443    
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Cheltuieli pe proiectele World  Vision România 2012



www.worldvision.ro

Biroul Naţional

Str. Rotaşului, nr. 7, Sector 1, 012167 Bucureşti, 
Tel: 0040 21 222 91 01; Fax: 0040 21 224 29 71 
email: 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 România!

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

Cluj
Str. Republicii nr. 70, 400015, 

Cluj-Napoca, Jud. Cluj  
Tel:  0040 264 420 028
Fax: 0040 264 420 533

Constanţa 
Str. Bucovinei nr. 3, 900615, 
Constanţa,  Jud. Constanţa 

Tel:  0040 241 549 866 
Fax: 0040 241 549 867

Birouri Zonale

 Dolj 
Str. Mirceşti nr. 24, Bl. M5, Sc. 1, 
Ap. 1, 200506, Craiova, Jud. Dolj 

Tel:  0040 251 592 815
Fax: 0040 251 545 646

Ialomiţa 
Str. Barbu Mumuleanu nr. 29, 
Sector 2, 020542, Bucureşti

Tel:  0040 314 156 183
Fax: 0040 314 155 077 

Iaşi-Vaslui 
Str. Sărărie, nr. 222, 
700452, Iaşi, Jud. Iaşi 

      Tel:  0040 232 233 906 
Fax: 0232 233 906

Str. Mihail Sadoveanu, nr. 4
Oraş Negreşti, Jud. Vaslui

Tel: 0731 444 624
 

Sector 5     
Complex Servicii Sociale „Sf. Maria“
Str.  Trompetului nr. 117,  Sector 5, 

052275,  Bucureşti, 
Tel:  0040 314 251 261

Vâlcea 
Str. Henri Coandă, nr. 12 A,
 240167, Râmnicu Vâlcea,  

Jud.  Vâlcea 
Tel: 0040 250 73 77 11
Fax: 0040 250 73 77 11

Desen realizat de unul dintre copiii de la Centrul Multifuncţional
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