
de
de
ani

RAPORT 
ANUAL 
2014

schimbarea
continuă

cu tine
www.worldvision.ro



Cuprins :
Invitaţie  1

Despre noi 2

2014 – Impactul nostru în cifre  3

Ce am facut pentru copiii României 

în 2014                                      4

Dezvoltare comunitară       6

Educație                             8 

Protecția copilului        13

Sănătate  20

Agricultură şi dezvoltare rurală  24

Credință și dezvoltare spirituală 29

Intervenţii de urgenţă  31 

Bilanțul programului de dezvoltare 

comunitară din județul Constanța  33 

Donator de Viitor   34

Advocacy  36

Fundraising și CSR  40    

Voluntariat  45

Parteneri  48

Ambasadori  50

Raport financiar 2014  52

CINE SUNTEM 

World Vision este o organizaţie creştină, care desfăşoară programe de intervenţie umanitară de 

urgenţă, dezvoltare comunitară şi advocacy, punând în centrul activităţii sale bunăstarea 

copilului. Organizaţia noastră se concentrează asupra muncii cu copiii, familiile şi comunităţile 

rurale, în scopul depăşirii sărăciei şi nedreptăţii. Inspirată de valori creştine, fundaţia lucrează 

cu persoanele cele mai vulnerabile din lume, indiferent de religie, rasă, etnie sau gen.

Fundația World Vision România face parte din parteneriatul World Vision International prezent 

în aproape 100 de ţări din întreaga lume. 

În 25 de ani de prezenţă în România am desfăşurat programe pentru mai mult de 500.000 de 

copii şi adulți, în 400 de comunităţi din 8 judeţe.

Viziunea noastră pentru fiecare copil, 

viaţa în toată plinătatea ei. 

Ruga noastră pentru fiecare suflet, 

voinţa de a o împlini.

Suntem creştini Suntem devotaţi 
celor săraci

Preţuim oamenii

Suntem buni 
administratori Suntem parteneri 

Suntem receptivi

VIZIUNEA  NOASTRĂ VALORILE NOASTRE
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             Invitaţie

A fost odată, într-un sat ca oricare altul, un 

băiat ghiduş, cu privirea luminoasă şi 

încărcată de bucurie şi speranţă, dornic să 

transforme lumea întreagă într-un loc de 

joacă – cam așa cum fac mai toți copiii. Îl 

chema Ionuț. 

La 3 ani Ionuţ, care de pe atunci era pus pe 

şotii, transforma sticla goală, scaunul şi 

chiar iarba din curte în jucăriile lui preferate. 

Casa bătrânească, întunecoasă și plină de 

igrasie, în care locuia împreună cu mama și 

cei trei fraţi, se transforma adesea într-un 

castel sau o corabie mare care-l purta în 

cele mai grozave aventuri. Acoperişul era 

spart iar pardoseala ... o bucată de pământ 

bătătorit. Unica sobă era folosită cu 

chibzuinţă căci banii de lemne erau puțini. 

Mama, prea ocupată cu grijile de fiecare zi, 

de asigurarea mesei și îngrijirea hainelor 

puține și ponosite pe care copiii le purtau cu 

rândul la școală, nu știa că în lumea lui Ionuț 

ea era cea mai frumoasă prințesă. Cu greu 

făcea față nevoilor fără un loc de muncă în 

satul lor izolat unde şansele de angajare 

sunt infime. Tatăl îi părăsise, plecând să-şi 

încerce norocul la oraş.

După ani, îl vedem pe Ionuţ la şcoală, înscris 

în programul World Vision România. Ionuț 

are și un ‘Donator de Viitor’, cu care 

corespondează. Așteaptă cu bucurie fiecare 

scrisoare care îi dă speranţă, chiar dacă 

donatorul lui locuiește departe.

Prin World Vision România, Ionuț primeşte în 

mod regulat rechizite, haine şi încălţăminte 

potrivită, merge la Clubul Copiilor sau la 

„Şcoală după Şcoală” unde şi-a descoperit 

talentul la desen. Şi-a păstrat vioiciunea şi 

seninătatea şi trece peste toate 

neajunsurile. În ciuda condiţiilor vitrege, nici 

el şi nici fraţii lui nu lipsesc de la ore, iar 

mama lor face tot ce poate să se asigure de 

acest lucru, pentru că știe că în viaţă doar 

”cine are carte are parte”.

Anii au trecut, iar Ionuţ învaţă bine şi acum e 

la liceu, cu ajutorul programului de burse 

‘Vreau în clasa a noua’. A mers în tabere şi 

excursii, şi-a făcut prieteni, a fost chiar şi la 

mare, descoperind cât de mare este lumea 

care în copilărie se oprea la marginea 

satului. În plus, este un membru foarte activ 

în Consiliul Copiilor din World Vision alături 

de care construiește planuri care să schimbe 

lumea şi destinul copiilor din comunitatea 

sa. Între timp, mama lui Ionuț nu a găsit un 

loc de muncă, dar și-a deschis o mică 

afacere. A învăţat să crească albine de la 

colegii noştri din fundaţie şi, împreună cu alţi 

consăteni, a format o asociaţie, iar familia 

trăieşte din mierea pe care o produce.

Ionuţ a ajuns student la Asistenţă Socială, 

pentru că îşi doreşte o lume mai bună şi mai 

dreaptă – pentru toţi copiii, indiferent de 

locul în care se nasc şi cresc. Vrea ,,să dea 

înapoi” ceva din ceea ce a primit. 

Aceasta este călătoria de 20 de ani pe care 

Ionuț, alături de World Vision, a făcut-o către 

viitorul său. El e băiatul cu vise din satul 

sărac. Ca el sunt mulţi alţii, căci din cei 4,2 

milioane de copii din România, aproape 

jumătate locuiesc la ţară, acolo unde unul 

din doi copii se confruntă cu sărăcia 

extremă. Situaţia lor este alarmantă, iar 

decalajul faţă de copiii de la oraşe este 

major.

De aceea, vă invităm să aflaţi din paginile 

acestui raport mai multe despre ceea ce 

facem şi mai ales să descoperiţi cum puteți 

fi parte din povestea copiilor din satele 

noastre. O poveste în care ne dorim să 

triumfe binele, să sporim bunăstarea 

copiilor şi să îndreptăm actualele inegalităţi 

dintre rural şi urban.

Daniela Buzducea

Director Executiv World Vision România
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În 25 de ani de prezenţă în România, am fost alături de semenii noștri cei mai vulnerabili, aducând bucurie şi speranța unei lumi mai bune în 

inimile şi în casele lor; la început am lucrat cu copiii abandonați, acum lucrăm cu copiii din mediul rural,  cu persoane cu dizabilităţi, cu 

familiile lor. Pentru toți aceștia, suferința și disperarea sunt adesea o realitate cotidiană, iar noi luptăm să schimbăm acest lucru. 

Pentru a răspunde cât mai bine nevoilor copiilor și a le asigura bunăstarea, colaborăm cu școlile, comunitatea, biserica, cu autoritățile locale 

și naționale, cu alte agenții și organizații neguvernamentale. 

•  106.000 de copii au primit rechizite pentru activitățile școlare

•  Am încălțat și am îmbrăcat 76.000 de copii ca sa meargă la școală

•  38.430 de copii au desfășurat activități recreative, au învățat să cânte și să  picteze, și-au descoperit talentul la Cluburile Copiilor

•  Am trimis în tabere 18.000 de copii 
•  Am contribuit la reducerea abandonului școlar prin consiliere pentru 19.000 de copii și părinți
•  Am renovat și utilat 200 de școli și grădinițe
•  Am ajutat  1.400 de copii să-și îmbunătățească rezultatele școlare prin meditații 

200 DE PROIECTE FINALIZATE ÎN 25 DE ANI, 50 ÎN DESFĂŞURARE ÎN 2014

DESPRE NOI

EDUCAȚIE

•  Cămine pentru 3.000 de copii din orfelinate 

•  Tratament gratuit pentru 1.100 de copii infectați cu HIV/SIDA  
•  Servicii de recuperare psiho-motorii pentru 1.200 de persoane cu dizabilități

PROTECȚIA COPILULUI

•  Am utilat cabinetele locale și astfel 500.000 de persoane pot merge la doctor în satul lor. 

•  150 de școli și grădinițe au apă potabilă și toalete igienice 

•  Am instruit 400 de medici și asistente
•  Am învățat 2.000 de mame cum să-și hrănească copiii corect

SĂNĂTATE

•  Am susținut 2.675 de persoane să-și înceapă propria afacere

•  4.980 de persoane au învățat o meserie 

•  500 de familii de la sat trăiesc din propriile afaceri cu miere

•  2,5 milioane ron investiți în mici afaceri mesteșugărești

•  Peste 1.800 de persoane instruite în proiecte de revigorare a mesteșugurilor populare

DEZVOLTARE ECONOMICĂ RURALĂ

•  Asistență umanitară pentru 12.522 de persoane dintre care 4.308 copii 
•  2.765.834 de USD în campanii umanitare în România

•  Simulări pentru pregătire contra dezastrelor în 19 comunități unde trăiesc 1.824 de copii
•  475 de adulți au învățat despre managementul dezastrelor şi protecția copiilor în caz de calamităţi

•  Am construit 31 de case
•  Am furnizat materialele pentru repararea a 150 de case, dintre care  15 dispensare medicale

INTERVENȚII DE URGENȚĂ ÎN CAZ DE CALAMITATE
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2014 - IMPACTUL 
NOSTRU ÎN CIFRE

6 PROGRAME ZONALE DE 
DEZVOLTARE  COMUNITARĂ 
în curs de desfășurare

1 PROGRAM DE DEZVOLTARE
COMUNITARĂ FINALIZAT
în Constanța

339 DE COMUNITĂȚI

21.387 copii și 25.880 adulți

6 PROIECTE CU FONDURI
EUROPENE

ÎN 28 DE JUDEȚE

2.931 de copii și adolescenți
5.260 de adulți

World Vision România înseamnă mentalități 
schimbate și comunități transformate
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Suntem prezenţi cu programe de dezvoltare comunitară în  cele mai 

sărace comunităţi, unde locuiesc familii defavorizate cu mulţi copii şi 

unde sunt mulţi şomeri. Am fost prima organizaţie  neguvernamentală 

care a pătruns în aceste zone şi a lucrat cu comunităţile. 

Programele noastre de dezvoltare comunitară se desfăşoară în judeţele 

Cluj, Dolj, Ialomiţa, Vaslui şi Vâlcea și integrează activități pentru 

educație, sănătate, protecție și participarea copilului, dezvoltare 

economică, credință și dezvoltare spirituală, advocacy local și reducerea 

riscului la dezastre.

În 2014 am continuat tradiţia de a desfăşura proiecte cu fonduri 

europene cu care să completăm intervenţia noastră pentru a aduce 

schimbări semnificative în vieţile copiilor vulnerabili şi a familiilor lor.

Prevenim abandonul prin proiectul Alege Şcoala! desfășurat pentru  

1.325 de elevi cu risc de părăsire timpurie a şcolii, 318 care au părăsit deja 

şcoala, 1.314 de părinți din județele Alba, Arad, Bihor, Bistrița-Năsăud, 

Caraș-Severin, Cluj, Dolj, Gorj, Olt, Mehedinți, Timiș, Vâlcea.

Consiliem și orientăm vocațional 1.090 de copii și adolescenți prin 

proiectele:

• Elevul EDI din județele Vâlcea, Dolj, Olt 

• Elevul de azi, fermierul de mâine: județele Brașov,  și Harghita.

Organizăm cursuri pentru ca 3.864 de tineri și adulți aflați în dificultate 

să învețe noi meserii și să se integreze pe piața muncii și oferim sprijin 

pentru dezvoltarea unei mici afaceri rurale prin proiectele:

•   Atelierul de meserii desfășurat în județele Alba, Argeș, Bacău,     

     Botoșani, Brăila, București-Ilfov, Buzău, Cluj, Constanța, Dolj, Giurgiu,  

     Ialomița, Iași, Mehedinți, Mureș, Prahova, Sibiu, Vaslui, Vâlcea

•   Inclusiv din județele Cluj, Dolj, Constanța

•   Made in Rural din judeţele: Alba, Bistriţa-Năsăud, Braşov,     

     Constanţa, Cluj, Dolj, Harghita, Ialomiţa, Iaşi, Ilfov, Sibiu, 

     Vaslui şi Vâlcea

Desfăşurăm programe în comunităţi rurale cu scopul de a creşte bunăstarea copiilor, în special a celor mai vulnerabili, cei proveniţi din familii 

foarte sărace, monoparentale, cu părinţii plecaţi la lucru în străinătate, de etnie romă, copii cu dizibilităţi.
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BIROUL NAŢIONAL BUCUREŞTI: 115 angajaţi, 50 de voluntari, proiecte de  
Cluj Dolj Vâlcea Constanţa

Sediul central

435 de angajați, 1.330 de voluntari

Cluj-Napoca Craiova Râmnicu-Vâlcea Constanţa

3.236 copii 3.114 de copii 925 de copii

4.731 de copii, 6.000 de adulţi 4.400 de copii, 2.000 de adulţi 3.407 copii,1465 de adulţi 925 de copii, 

339 de comunităţi: 70 de sate din 13 comune 69 de sate din 13 comune 66 de sate din 14 comune 20 de sate din

Finanţări
World Vision USA (2001-2013;  2014-2023); 

Donator de Viitor -  România 
(din dec. 2014)

World Vision Canada (2000-2017); 
Donator de Viitor - România (din oct. 2013)

World Vision Canada (2000-2017); 
Donator de Viitor - România 

(din dec. 2014)

World Vision
(2001 - 2014)

·  educaţie

· sănătate

·  protecţia și participarea copilului

· agricultură şi dezvoltare rurală 

· dezvoltare spirituală

· intervenţii în caz de urgenţă

5 programe SDS, 150 de copii  1 program SDS, 20 de copii - -

42 de bursieri 35 de bursieri 54 de bursieri -

REDUCEREA ABANDONULUI ȘCOLAR

-

- -

- - - -

- INCLUSIV

Legendă: Dezvoltare comunitară Educatție Protecția și Participarea  Copilului Sănătate Agricultruă și Dezvoltare rurală

ELEVUL EDI - activități de dezvoltare a abilităților 
antreprenoriale pentru 800 de elevi

44 de inițiative au fost puse în aplicare de către bisericile locale pentru educația spirituală a 6.434 de copii și 681 de părinți  

633 de familii din județele Vaslui și Cluj au primit stupi / capre /scroafe gestante,  

21.387 de copii și 25.880 de adulți și tineri din familiile lor ·  339 de comunităţi  în care trăiesc

 INTEGRAREA SOCIALĂ A PERSOANELOR CU 
DIZABILITĂŢI 

PROGRAME DE DEZVOLTARE COMUNITARĂ

Proiecte in cadrul programelor 
de dezvoltare comunitară: 

 2.371 de copii şi 385 de adulţi instruiți pentru 

educație non-formală și activități extrașcolare pentru 9.040 de copii · educație remedială pentru

 7 campanii de sănătate şi 2 sesiuni de informare pentru 1.182 de părinţi, 585 de copii  și I. 754 de adolescenţi

20.428 de copii înscrişi în programele noastre de dezvoltare comunitară au fost monitorizați astfel încât 

 INCLUSIV - consiliere, dezvoltare personală, orientare 
vocațională și cursuri pentru integrarea pe piața muncii a 

1.200 de adulți cu dizabilități

ATELIERUL DE MESERII - 1.068 de adulţi au fost consiliaţi şi orientaţi 
OAMENI CALIFICAȚI,
COMUNITĂȚI MAI PROSPERE

MADE IN RURAL - 500 de oameni din satele României au fost sprijiniţi să-şi

ALEGE ȘCOALA! - 53 de centre în biserici și cluburi ale copiilor pentru activităț de tip SDS și 
consiliere pentru părinții celor aflați la risc de abandon școlar • 1.643 de copii și tineri sunt ajutați să 

rămână în școală • 2.957 de copii, tineri și părinți vor participa de-a lungul 1 1,5 ani la activități

"EDUCAȚIE PENTRU CARIERĂ" 

PROIECTE CU FINAŢĂRI DIN FONDURI 

Copii înscrişi în program

Programe Școală după Școală (SDS)
pentru 250 de copii

Burse la liceu pentru 224 de elevi

CE AM FĂCUT ÎN 2014 PENTRU    COPIII ROMÂNIEI

76 de angajaţi, 363  de voluntari 55 de angajați, 686 de voluntari 49 de angajaţi, 57 de voluntari 18  angajaţi

4.375 de copii 

4

BIROURI ZONALE 

Participanţi la proiecte

ACCES - scaune rulante adaptate nevoilor pentru 204 adulti si 23 copii



Ialomiţa  Vaslui Sector 5 Braşov

Bucureşti Iaşi, Negreşti Bucureşti
Ferma demonstrativă 

de la Criţ 

3.900 de copii 4.725 de copii 163 de copii de 3-16 ani

115 adulți
tineri

5 comune, 
4 orașe 

3.940 copii, 7.000 de adulţi 4.909 copii, 9.200 adulţi 163 de copii, 100 de adulți

22 sate din 12 comune
și un oraș

87 de sate din 13 comune
și un oraș

1 comunitate 1 comunitate

World Vision USA (2003 - 2018)  Elveția World Vision USA (2012 - 2027); 
Donator de Viitor - 

România (din dec 2014) 

World Vision USA (2007 - 2014)
World Vision Germania (2014 - 2016)

Educație non fornală și extrașcolară Practică agricolă pentru elevi 

Profilaxie și controale medicale

Educație pentru deprinderi de 
viață, servicii pentru copii cu dizabilități 

Orientare vocațională pentru 40 
de adolescenţi

85 de animale dintre care 
44 de vaci cu lapte, teren 
de 112 ha în exploatare

Educație spirituală pentru 40 de 
copiii din apartamente sociale

- 1 program SDS, 20 de copii 1 program SDS, 60 de copii -

38 de bursieri 55 de bursieri -

-

-
Alte judeţe unde se desfăşoară

proiecte cu fonduri europene

- - - -
Alba, Arad, Bihor, Bistrița-Năsăud, 
Caraș-Severin, Cluj, Dolj, Gorj, Olt, 

Mehedinți, Timiș, Vâlcea 

- - - - Dolj, Gorj, Vâlcea

- - -
ELEVUL DE AZI, 

FERMIERUL DE MÂINE
Practică pentru 500 de elevi 

Elevi  din jud. Braşov şi Harghita

Alba, Bistriţa-Năsăud, Braşov, 
Constanţa, Cluj, Dolj, Harghita, 

Ialomiţa, Iaşi, Ilfov, Sibiu,   

- -

- - - - Cluj, Dolj, Constanța

- Cluj, Dolj, Constanța, 
Ialomiţa, Vaslui, Vâlcea

Credință și Dezvoltare Spirituală Intervenții în caz de calamitate Advocacy

1.493 de copii au desfășurat campanii ecologice 

PROIECTE LOCALE

-

-

-
-situații de urgență în caz de calamitate

1.352 de copii ·  54 de cluburi ale copiilor 

  ·Traininguri de nutriție pentru 39 de cadre medicale

Alba, Argeș, Bacău, Botoșani, Brăila, 
București-Ilfov, Buzău, Cluj, Constanța, 

Dolj, Giurgiu

CE AM FĂCUT ÎN 2014 PENTRU    COPIII ROMÂNIEI

profesional, au fost organizate 16 cursuri de calificare 

 caute de lucru şi au urmat cursuri de meşteşuguri tradiţionale, turism sau antreprenoriat 

EUROPENE SAU ALTE GRANTURI

asistență tehnică și instruire

să prevenim abuzurile, neglijarea şi încălcarea drepturilor lor

 în total 236.299 de oameni din care 47.596 copii 

36 de angajaţi, 147 de voluntari 33 şi 23 de angajaţi, 107 de voluntari 30 de angajaţi, 50 de voluntari 7 angajati 

World Vision Taiwan (2009 - 2023);  
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• cursuri de formare pentru 55 de specialişti pentru produse de mobilitate (grant)



DEZVOLTARE COMUNITARĂ
La World Vision credem că dezvoltarea comunitară 
este cel mai puternic mod de a lupta împotriva 
sărăciei. 

Pornind de la ideea că bunăstarea copilului este strâns legată 

de bunăstarea familiei sale şi a comunităţii în care trăieşte, 

World Vision România lucrează alături de oamenii din fiecare 

comunitate pentru a rezolva problemele cu care aceştia se 

confruntă.  Astfel, ei devin capabili să-şi ia soarta în propriile 

mâini, să-şi administreze resursele şi să-şi îngrijească mai bine 

copiii, care, la rândul lor, îşi vor putea  atinge potenţialul.

 

Programele noastre de dezvoltare comunitară se desfăşoară în 

cele mai sărace zone rurale şi acoperă perioade între 10 şi 15 

ani, deoarece transformarea şi consolidarea schimbării 

necesită timp. 

Modelele şi activităţile noastre unesc membrii comunităţii 

pentru un scop comun. Cetăţenii şi liderii lor formali şi 

informali, profesori, medici, preoţi, devin parteneri şi iau 

împreună decizii care transformă viaţa comunităţii. 

Astfel, mentalităţile se schimbă: oamenii colaborează, se 

implică, iar comunităţile devin un loc propice pentru 

dezvoltarea armonioasă a copiilor. 

 

Pasul 1
Pregătirea

Pasul 2
Start și
previzionare

Pasul 3
Planificare și
Parteneriate

Pasul 4
Gestionare și 
tranziție

Lucrăm împreună cu 

comunitatea pentru

a identifica cele mai 

mari nevoi

 

Alcătuim planul de

activitate pe 3-5 ani

împreună cu liderii și 

membrii comunității

 

Punem planul în 

practică împreună cu 

comunitatea

 

Comunitatea este 

capabilă să aibă grijă de 

ceea ce a construit și să 

găsească noi resurse 

pentru o dezvoltare 

continuă și durabilă

DEZVOLTAREA COMUNITARĂ ÎN PAȘI

World Vision România Raport Anual 20146



Pentru World Vision bunăstarea copilului  înseamnă:

 Programele noastre de dezvoltare comunitară îmbină mai multe domenii de intervenţie:

Să fie bine hrănit 
și sănătos

SĂNĂTATE
PROTECŢIA ŞI 

PARTICIPAREA COPILULUI

DEZVOLTARE SPIRITUALĂ

ADVOCACY

INTERVENŢII DE URGENŢĂ
AGRICULTURĂ ȘI 

DEZVOLTARE RURALĂ

Să fie educat

EDUCAŢIE

Prin advocacy la nivel local și național încurajăm dialogul care să ducă la 
bunăstarea copiilor

Să fie protejat și să participe 
la luarea deciziilor care îi 
afectează viața

Să fie îngrijit de o 
comunitate prosperă

Să îl iubească pe Dumnezeu 
și pe semenii săi Să fie în siguranță
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Evaluarea standardizată  internaţională (PISA) şi notele de la examenele de capacitate şi bacalaureat ale elevilor pun în evidenţă un 
sistem educaţional cu rezultate din ce în ce mai slabe. 

•  17,3% abandon şcolar , sub ţinta guvernamentală de 11%  pentru 2020, conform strategiei europene. 
•  Copiii din mediul rural continuă să renunţe la şcoală, în special după gimnaziu, din cauza sărăciei şi a rezultatelor slabe la învăţătură, iar  
    părinţii îi pot retrage fără repercursiuni legale.  

În 2014, alături de primării, școli și biserică am găsit soluții pentru 

a-i motiva pe copii să meargă la școală să înveţe să scrie, să 

citească și să socotească. Pe cei mari i-am susţinut să-și continue 

studiile.

Am desfăşurat proiecte pentru a preveni abandonul şcolar şi 

pentru a îmbunătăţi accesul copiilor de la sat la educaţie prin:

•  activități de educație non-formală 

•  meditații

•  servicii de tip „școală după școală” în    

    parteneriat cu comunitatea, în cadrul bisericii 

•  am oferit burse la liceu pentru tinerii studioşi   

    fără posibilităţi financiare

I-am încurajat pe  părinţi să-şi ţină copiii la școală, inclusiv prin 

sprijin material, şi să participe la evaluarea calității educației.  

Pentru a-i ajuta pe copii să devină capabili să ia cele mai bune 

decizii pentru viitor,  am iniţiat  două proiecte de "Educație pentru 

carieră" cu fonduri europene prin  care oferim consiliere școlară și 

vocațională și sesiuni de practică. 

La nivel național, am militat pentru şanse egale și educație de 

calitate pentru toți copiii. Pentru a ne documenta propunerile 

către Ministerul Educaţiei, ne-am folosit de cele două studii pe 

care le-am realizat, cel privind nevoia de servicii integrate tip 

Şcoală după Şcoală şi cel despre calitatea educației în mediul 

rural, ultimul fiind preluat şi publicat pe site-ul Ministerului 

Educației în 2014. Educaţia copiilor ca o componentă a bunăstării 

copiilor din mediul rural a fost evaluată în cadrul studiului cu 

același nume. Vezi mai multe despre advocacy la pag. 36 

EDUCAŢIE

9 proiecte pentru 4.395 de copii de grădiniță 
și 17.413 de elevi de școală generală
3.998 de copii dintre cei mai vulnerabili 
456 de părinți ai celor  mai vulnerabili copii
79 școli, 102 grădinițe
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                   PREVENIM ABANDONUL ȘCOLAR ȘI STIMULĂM 
                   INTERESUL PENTRU ȘCOALĂ 

Între 58.25% și 76.13% dintre copiii din comunitățile 

defavorizate unde lucrăm sunt expuși riscului ca, deși știind 

să citească, să nu înțeleagă ceea ce au citit (analfabetism 

funcţional). De aceea organizăm programe de educaţie 

remedială (meditaţii) prin care profesori voluntari îi pregătesc 

pe copii la limba română şi matematică. Elevii mai mari și 

buni la învățătură la rândul lor pregătesc alți elevi. 

9.040 de copii au participat la activități de 
educație non-formală și activități extrașcolare, din 
care 3.727 dintre cei mai vulnerabili. 

1.352 de copii, din care 16% dintre cei mai 
vulnerabili, au participat la programe de educație 
remedială.

Activitățile s-au desfășurat la școală, la biserică, 
dar și în 59 de cluburi ale copiilor: 12 în judeţul 
Cluj, 5 în Constanţa, 22 în Dolj, 11 în Ialomiţa, 2 în 
Vaslui, 7 în Vâlcea.

Copiii şi-au îmbunătăţit prezenţa la ore şi 
rezultatele şcolare, precum si abilităţile sociale şi 
de viaţă independentă. Cu toate acestea, nevoia 
există în continuare şi, pentru a vorbi despre un 
succes pe termen lung, trebuie să investim mai 
departe muncă şi timp în acest proiect.            , a 

declarat un profesor din județul Cluj.

 Educație non formală

Meditaţii

95% dintre copiii participanţi la meditații și-au 
îmbunătăţit performanţele şcolare.

“
”

37 de asociaţii comunitare din cele 59 existente în comunităţile WVR au 

creat proiecte pentru a-i motiva pe copii să meargă la şcoală.

Astfel, educaţia formală a fost completată cu activităţi extrașcolare: 

școli de vară pe diferite tematici, meditaţii,  activităţi de dezvoltare 

personală şi consiliere psihologică. 

Copiii au participat la sesiuni de pictură, actorie, cor, quilling, acţiuni de 

ecologizare  și voluntariat, redactare de reviste, informatică, sport etc.,  în 

funcţie de preferinţele și nevoile personale. Aceste activităţi se adresează 

în special copiilor din cele mai nevoiaşe familii, participarea fiind 100% 

gratuită, benevolă și nici un copil din comunitate nu este refuzat. 

Activităţile au loc atât în timpul anului şcolar, cât şi în vacanţă.
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Şcoală după şcoală este un program de prevenire a 

abandonului şcolar care integrează serviciile de educație 

complementară cu cele de protecţie socială. Copiii îşi 

îmbunătăţesc performanţele la învăţătură şi nu mai renunţă la 

şcoală, în acelaşi timp primesc o masă caldă şi îşi petrec timpul 

liber într-un mediu sigur, participând la activităţi recreative şi 

de consiliere sub îndrumarea cadrelor didactice voluntare.

În iulie 2014 am lansat a treia ediție a proiectului cu finanțare 

europeană Alege Școala, desfășurat în parteneriat cu Patriarhia 

Română.

•  53 de centre Alege Școala au fost create pentru    
    activități de tip Şcoală după Şcoală și consiliere a  
    părinților copiilor aflaţi  la risc de abandon școlar
•   1.643 de copii și tineri sunt ajutați să rămână în  
    școală
•  2.957 de persoane - copii, tineri și părinți  - vor 
    participa la activități destinate reducerii   
    abandonului şcolar
 

Alte detalii la pagina 30 și online pe pagina alegescoala.ro.

Nevoia de servicii tip Şcoală după şcoală a fost evaluată de 

World Vision România într-un studiu publicat în februarie 

2014. Lansarea acestuia a prilejuit formarea unui grup de 

lucru al ONG-urilor pentru copii, care au înaintat o scrisoare 

Guvernului României, reușind să introducă această 

problematică în lista de priorități pentru strategia națională 

2014-2020. Alte detalii online și pe pagina 

rapoarteworldvision.ro

În 2014, pentru copii cu vârste între 6-11 ani, am 
continuat să sprijinim 5 proiecte Şcoală după Şcoală 
desfășurate în parteneriat cu comunitățile.

•  Rebricea - judeţul Vaslui (20 de copii)
•  Bucovăț - județul Dolj (20 de copii)
•  Cămăraşu, Aghireşu, Cașeiu, Gilău și Bonţida din     
     judeţul  Cluj (150 de copii)
•  București sector 5 – Școala gimnazială 126 
    (60 de copii).

 Școală după școală

 Școală după școală la biserici
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•  224 de bursieri dintre care 197 în anul 2014-2015 
•  Toți cei 51 de absolvenți au luat         
    bacalaureatul
•  35 dintre ei au devenit studenți

Bursa lunară acoperă cheltuieli de transport, cazare, masă, 

rechizite, suport educaţional, precum şi activități de dezvoltare 

personală şi consiliere, care îi ajută pe tineri să se adapteze mai 

bine noului mediu urban. În timpul şcolii unii dintre ei sunt 

ajutaţi de voluntari să obţină rezultate mai bune la învăţătură, 

iar în vacanţă merg împreună în excursii şi tabere. 

În martie 2014 am desfăşurat o campanie despre rolul părinților în 

încurajarea participării școlare, împreună cu partenerii noștri din 

școli, biserici şi societatea civilă locală. În județul Cluj, am publicat 

o culegere de bune practici împreună cu partenerii locali.

• 456 de adulţi şi 451 de copii din 28 de comunităţi din    

   judeţele Cluj, Dolj, Ialomița, Vaslui şi Vâlcea au participat   

   la activităţi pentru advocacy local prin intermediul    

   metodei de participare civică Vocea şi Acţiunea    

   Cetăţeanului , consolidându-şi astfel cunoştinţele despre   

   norme, legi şi drepturi. 

•  Ei au elaborat 13 planuri de guvernanţă locală pentru    

    îmbunătăţirea educaţiei în comunitate.

•  Şase dintre aceste proiecte s-au finalizat în 2014, iar    

    celelalte şapte vor fi puse în practică în 2015. 

•  Noiembrie 2014 - am publicat raportul Dialog pentru 

calitatea educației: școala văzută prin ochii elevilor și   

părinților - mai multe detalii la capitolul „Advocacy” de la   

pagina 38.

Pentru a ajuta părinții să înțeleagă importanţa educaţiei 

şi să-şi trimită copiii la şcoală, am elaborat pentru 

training-ul de educație parentală Școala Părinților, 

un modul special.  

 Sunt profund recunoscător celor care s-au ocupat de acest proiect și mulțumesc pentru tot sprijinul și pentru 
școlile de vară. Am avut ocazia să cunosc oameni şi locuri noi. După acești 4 ani în care am fost și voluntar al 
fundației, îmi doresc să continui activitatea aceasta. Rămân cu un gust dulce că s-a întâmplat, însă am și un 
gust amar că s-a terminat               , ne-a mărturisit Alexandru cu ocazia ultimei școli de vară la care a participat 
în 2014. Alexandru (fost bursier din Ialomiţa) este acum student la facultatea Finanțe - Bănci de la Academia 
de Studii Economice din București și continuă să fie voluntar WVR.

Programul de burse Vreau în clasa a noua pentru tinerii de liceu de la ţară cu rezultate meritorii, continuă sprijinul pentru educaţie 

primit de copiii din proiectele noastre tradiţionale de dezvoltare comunitară. Copiii sunt selectaţi în funcţie de situaţia financiară a familiei, 

de rezultatele școlare și de dorinţa lor de a-şi continua studiile. 

Bursieri cu promovabilitate 100% la bacalaureatul din  2014

PĂRINȚI CARE ȘTIU, COPII CARE POT

Mari și mici militează pentru dreptul tuturor copiilor la educaţie de calitate 

"
"

“
”
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800 de elevi din judeţele Vâlcea, Dolj şi Olt au fost 

consiliați profesional prin proiectul Elevul EDI 
și au participat la activități de dezvoltare a 

abilităților antreprenoriale astfel încât să-și 

poată alege o profesie prin care să-și valorifice 

abilitățile și aptitudinile. 

Consilierea acoperă domeniile: dezvoltare 

personală - autocunoaștere, îmbunătățirea 

abilităților de relaționare și comunicare; 

orientare profesională - abilități și valori, clase de 

profesii și recomandări individuale, oportunități 

de formare și de lucru, traseu profesional; 

abilități antreprenoriale - cum pornim o afacere, 

nișă de piață, produs de succes. 

Alte detalii la pagina 26 și online pe pagina 

proiectedi.wordpress.com.

500 de elevi din licee cu profil agricol din centrul 

ţării sunt implicaţi în proiectul de educare 

profesională Elevul de azi, fermierul de 
mâine, lansat în toamna lui 2014. Proiectul 

înseamnă o experienţă de învăţare modernă şi 

include: 

•  vizite tematice

•  schimburi de experienţă

•  practică la ferma AgroVision şi la  pensiuni   

    agro-turistice din Criț, judeţul Braşov

•  module de învăţare online special create

 

Astfel testăm un model de practică aplicată pe 

care ne dorim ca Ministerul Educației şi Ministerul 

Agriculturii să îl adopte pentru educația de 

specialitate. Vezi alte detalii la capitolul 

“Agricultură și dezvoltare rurală”. 

Alte detalii la pagina 26 și online pe pagina 

www.fermierdeviitor.ro.  

“EDUCAȚIE PENTRU CARIERĂ” PRIN PROIECTE CU
FONDURI EUROPENE

Elevul EDI

Elevii învață despre 
agricultură și zootehnie 
într-o fermă modernă 
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12 proiecte pentru:
19.500 de copii
140 de tineri cu vulnerabilități sociale
1.163 de părinţi dintre cei mai vulnerabili
1.000 de profesioniști din rural 

PROTECŢIA ŞI PARTICIPAREA COPILULUI 

Deşi în ultimii 25 de ani România a făcut paşi uriaşi în domeniul 

protecţiei copilului, există încă situaţii alarmante la sat, conform 

Studiului de bunăstare a copilului din mediul rural, publicat de 

World Vision România (WVR) în 2014 : 

•  deşi 2 din 3 părinţi consideră că drepturile copilului sunt bune şi ar  

    trebui respectate, jumătate recunosc că au folosit violenţa   

    verbală, iar 1 părinte din 6 admite că şi-a lovit copilul

•  1 din 4 adulţi nu știe cum să procedeze dacă este martor la un   

    abuz asupra unui copil

•  în 7,9% dintre gospodării cel puțin un părinte e plecat la muncă în  

    străinătate

•  foarte puţine decizii din comunitate se iau prin consultare cu   

    adulții și reprezentanții copiilor

Deşi în România legislaţia privind protecția și drepturile copilului 

este în acord cu reglementările internaţionale, țara noastră se 

confruntă cu  o mare lipsă de fonduri tradusă într-un deficit de 

10.000 de asistenți sociali. Situația cea mai critică este în rural, 

unde în 97% dintre localități nu există servicii sociale pentru copii.

În 2014, prin programele noastre, am militat pentru o 

responsabilizare sporită a părinților şi comunităţilor cu privire la 

respectarea drepturilor copiilor. 

•  Am stimulat familiile și comunitățile  unde suntem prezenți să 

protejeze copiii și să îi implice în luarea deciziilor care le 

afectează viața. Astfel, am informat copiii,  părinţii şi 

reprezentanţii comunităţilor noastre privind drepturile copiilor şi 

recunoaşterea semnelor de abuz şi neglijare, exploatare şi trafic 

de persoane şi le-am împărtăşit mecanisme de identificare şi 

prevenire a acestora. 

•  Am oferit  șanse la integrare socială copiilor și tinerilor 

vulnerabili (care provin din instituții de protecție, cu dizabilitățí 

sau HIV)

•  Am contribuit la creşterea participării copiilor la deciziile care îi 

afectează - în familie și comunitate. 

 În calitate de organizație centrată pe drepturile tuturor copiilor, 

la nivel național am contribuit la elaborarea Strategiei Naționale 

pentru Protecția și Promovarea Drepturilor Copilului 2014-2020, 

la noua metodologie de lucru între autoritățile centrale și locale, 

am militat pentru prioritizarea și finanțarea serviciilor locale și 

am susținut alături de alte organizații modificări legislative 

privind instituționalizarea copilului înainte de 3 ani. Propunerile 

noastre au fost documentate prin cercetări proprii, publicate în 

2014, privind nevoia de servicii tip „Şcoală după şcoală” şi referitor 

la drepturile copilului ca parte a bunăstării acestuia. 

La nivel internațional, am împărtășit experienţa noastră cu alte 

ţări şi am militat pentru prioritizarea drepturilor copiilor la nivel 

european.
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COPIII SUNT PROTEJAŢI DE FAMILIE ŞI COMUNITATEA RURALĂ

Am făcut educaţie parentală cu părinţii din comunităţile noastre 

pentru ca aceştia să cunoască și să respecte drepturile şi nevoile 

copiilor şi să se comporte în mod responsabil cu ei.

•  1.108 de părinţi au fost informaţi cu privire la drepturile copiilor în 

sesiuni  organizate în comunităţi. 

•  289 de părinţi aflaţi într-o situaţie vulnerabilă au participat la 

sesiuni de educaţie parentală pentru reducerea neglijării copiilor şi a 

violenţei domestice asupra acestora, inclusiv abuzul verbal şi 

psihologic.

Am ajutat cetățenii și autoritățile locale să știe cum să prevină, să 

acționeze și să raporteze un caz de abuz.

•  am organizat campanii de informare pentru 1.249 de copii şi 

adulţi care acum știu să acționeze utilizând Telefonul Copilului.

•  21 de preoţi şi pastori au fost pregătiţi în proiectul Celebrarea 

Familiilor pentru a-şi educa la rândul lor enoriașii cu privire la 

protecția copiilor în familie și comunitate și pentru a preveni și 

sesiza abuzurile.

•  720 de întâlniri lunare  au fost desfășurate cu adulții și 

autoritățile locale din comunități pentru a identifica ce trebuie 

făcut în cazuri specifice; am oferit suport material familiilor 

vulnerabile și comunității pentru soluţionarea cazurilor de abuz.

Împreună cu profesioniştii din comunitate am format o reţea prin 

care prevenim şi răspundem incidentelor referitoare la protecţia 

copilului

•  Am realizat planul de răspuns la incidentele referitoare la 

protecţia copilului şi un curriculum de instruire pe care l-am 

prezentat comunităţilor;

•  Am organizat întâlniri semestriale, training-uri şi schimburi de 

experienţă cu membrii Consiliilor Comunitare Consultative şi alţi 

profesionişti din  mediul rural.

Monitorizăm în permanenţă cei 20.428 de copii 
înscrişi în programele noastre de dezvoltare 

comunitară. Prevenim astfel situaţii care, altfel, ar 

putea duce la îmbolnăviri grave, abuz şi neglijare sau 

la încălcarea altor drepturi.

Şcoala Părinţilor - în 2014 am elaborat şi am testat cu 100 de 

părinţi un modul special despre Protecţia şi Participarea 

Copilului. Pe lângă acesta, la Şcoala Părinţilor se învaţă şi 

despre sănătatea şi educaţia copiilor.

            Sunt mamă a doi copii şi pot să spun că mă bucur 
foarte mult pentru că am avut ocazia să particip la acest 
curs. Am aflat foarte multe lucruri noi şi chiar răspunsuri 
la multe dintre întrebările mele legate de drepturile 
copilului, serviciile la care mă pot adresa în caz de nevoie, 
cum să mă comport cu copiii în diferite situaţii, despre 
violenţă şi abandon. Am devenit astfel  mult mai 
încrezatoare că fac ceea ce trebuie pentru copiii mei. 
Cursul ne-a dat ocazia să împărtăşim şi din experienţele 
noastre, atât bune, cât şi rele, ca părinţi şi să învăţăm unii 
de la alții            , a spus Lucica Zaficu după ce a participat la 

Şcoala Părinţilor organizată în comuna doljeană.

Am  sărbătorit 25 de ani de la Convenţia ONU pentru 
drepturile copilului cu ocazia Festivalului Drepturile 
Copilului  organizat în cadrul  FONPC în perioada 14-28 
noiembrie 2014 prin:

•  Activităţi de informare, dezbateri la orele de dirigenţie,  

    expoziţii de desene și concursuri organizate în 60 de şcoli şi  

    55 de comunităţi.

•  Emisiune realizată de copii pe tema Drepturilor Copilului  

    și difuzată la televiziunea locală din județul Ialomiţa.

“

”
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ÎI PREGĂTIM PENTRU VIAȚĂ ȘI PE CEI MAI VULNERABILI 

Un mediu de dezvoltare armonios, 
pentru 40 de copii proveniţi din 
instituţii 

Proiectul Împreună pentru 
viitor, egalitate de şanse 
pentru 50 de tineri cu HIV din 
judeţul Constanţa

Susţinem copiii şi tinerii dezinstituţionalizaţi să-şi construiască o viaţă independentă şi să evite 
marginalizarea la tinereţe şi în viaţa de adult

Copiii trăiesc în 4 apartamente din sectorul 5 într-un mediu 

apropiat de cel familial, sub atenta supraveghere şi îndrumare a 

educatorilor. Datorită proiectului Changed For Ever, ei duc o 

viață normală: primesc ajutor la teme, au un stil de viaţă sănătos, 

învaţă cum să-şi administreze bugetul, merg în tabere, sunt 

informaţi în legătură cu drepturile copilului şi sunt sprjiniţi să se 

descurce pe cont propriu. 

Tinerii, împreună cu cei 69 de membrii ai familiilor lor, au fost 

ajutați să obțină un venit şi să ducă o viață mai bună. Pe lângă 

donaţii, am desfășurat şi activități de advocacy – discuții cu 

autoritățile și Spitalul de Boli Infecțioase din Constanța, o petiție 

online - pentru a facilita accesul tinerilor la tratament și a-i 

stimula să militeze pentru drepturile lor. În plus, am participat la 

un studiu care va contribui la dezvoltarea unui manual pentru 

specialiştii care lucrează cu persoane cu HIV, ca parte a unui 

proiect al Fundației Baylor Marea Neagră.

În 2014

•  16 tineri au primit 55 de capre și 25 de stupi, au participat 

la cursuri pentru a învăța cum să devină independenți din punct 

de vedere financiar. Împreună cu alți tineri, care în trecut au 

primit sere din partea WVR, au format o asociație pentru a 

putea accesa fonduri. 

•  17 tineri cu HIV au un loc de muncă stabil. 

•  9 tineri au participat la un curs de dezvoltare personală la 

finalul căruia 2 şi-au reluat studiile, iar 1 a devenit student.
•  6 tineri cu HIV s-au implicat în dezvoltarea “Centrului de 
Resurse” prin care vor fi oferite servicii pentru tineri vulnerabili.

20 de liceeni au participat la cursuri vocaționale care îi 

vor ajuta să își aleagă o meserie pe măsura abilităților 

lor. În weekend-uri și în timpul școlii de vară am 

organizat ateliere de inițiere susținute de voluntari la 

Clubul de Meserii, în profesii ca frizer, hair-stylist, 

manichiuristă, cosmeticiană, croitor, bucătar-cofetar. 
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O viață mai bună pentru 55 de tineri 
din Cluj care au părăsit orfelinatele  

PREJUDECĂŢILE SOCIALE ŞI INDIFERENŢA 
LIMITEAZĂ ŞANSELE PERSOANELOR CU 
DIZABILITĂŢI LA O VIAŢĂ NORMALĂ

Tinerii au fost ajutați să se integreze în societate și să nu ajungă victimele traficanților de persoane. Ei au  primit ajutoare directe sau au 

participat la diverse cursuri.

Pentru a preveni traficul de persoane, în special în rândul celor mai vulnerabili tineri, cei proveniţi din orfelinate, am desfășurat campanii 

de sensibilizare a populaţiei prin acelaşi proiect, Tineri în tranziţie, şi am încheiat un parteneriat cu Școala de Arte și Meserii.

Ajutăm persoanele cu dizabilităţi motorii să participe, în măsura propriilor limite, la 

viața comunității, prin integrarea lor în programele noastre de dezvoltare comunitară 

și prin utilizarea de scaune rulante adecvate nevoilor lor. 

Proiectul ACCESS pentru persoanele imobilizate este implementat în România 

împreună cu Fundația Motivation România, în perioada martie 2014 - iunie 2017. La 

final, cel puțin 1.200 de persoane cu dizabilități locomotorii vor fi primit un scaun 

rulant potrivit și instruirea necesară pentru o utilizare adecvată. Proiectul se 

desfăşoară și în India, Kenia, El Salvador și Nicaragua, finanțarea fiind asigurată de 

Agenția SUA pentru Dezvoltare Internațională (USAID).  

În 2014:
• scaune rulante potrivite pentru 204 adulti și 23 copii 
• cursuri de formare pentru 55 de specialişti pentru produse de mobilitate  

Proiectul ACCESS –
imobilitatea nu înseamnă izolare

•  14 tineri cu nevoi speciale au fost sprijiniți să-și dezvolte 

abilităţile sociale și de viață independentă.

•  25 de tineri aflați în situații de criză au primit ajutor,  adăpost,  

servicii sociale și educaționale.

•  6 tinere din centrele de plasament au reușit să își găsească 

de lucru. 

•  Pe parcursul iernii, 4 mame singure crescute în orfelinate au 

fost ajutate cu alimente şi cu bani pentru cheltuielile zilnice ca să 

nu-şi abandoneze copiii. 

•  3 tineri care locuiau în gări sau în pasaje subterane au primit 

sprijin financiar, alimente și adăpost la Centrul de Urgență pentru 

persoanele fără adăpost.
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PARTICIPAREA COPIILOR ȘI TINERILOR LA DECIZII

Consiliile Copiilor

1.200 de tineri și adulți cu dizabilități vor avea mai multe șanse de integrare 

profesională prin participarea la proiectul INCLUSIV. Aceștia  primesc 

servicii integrate de consiliere ce includ sprijin social, dezvoltare personală 

și orientare vocațională şi participă la cursuri pentru meseriile de bucătar, 

barman, ospătar, lucrător în comert, coafor şi electrician în construcţii. 

Proiectul este finanţat cu fonduri europene. (www.inclusiv.eu)

În 2014 am infiinţat 3 centre de incluziune socială în Cluj, Craiova şi  

Medgidia.

Pentru a stimula copiii să se implice în rezolvarea problemelor comunitare și a le oferi un cadru în care să-și desfășoare activitatea, 

fundația a susţinut înființarea a 26 de consilii ale copiilor și a oferit mentorat pentru desfășurarea de activitați şi training-uri, inclusiv 

pentru 24 de consilii ale elevilor. 

Mai multe detalii la pag. 39

•  50 de consilii ale 

copiilor și ale elevilor la 

nivel local 

•  5 consilii zonale pentru 

Cluj, Dolj, Ialomița, Vaslui și 

Vâlcea 

•  Consiliul Consultativ al 

Copiilor World Vision 

format din 12 membri aleși 

de consiliile zonale

•  64 de copii vulnerabili 

au participat la întâlnirile 

Consiliilor Copiilor pentru 

a-şi prezenta problemele 

INCLUSIV  - șansa unui loc de muncă 
pentru cei vulnerabili
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Grupul A.R.T.,  format din 30 de tineri din Negreşti, judeţul Vaslui, identifică şi propune soluţii pentru problemele adolescenţilor din 

comunitate. Proiectul a fost creat în 2012 pentru a reduce vulnerabilitatea tinerilor faţă de traficul de persoane. A.R.T. se concentrează pe 

situaţiile sociale care afectează drepturile copiilor şi sensibilizează comunitatea asupra nevoilor copiilor străzii, copiilor neglijaţi, afectaţi 

de abandon şcolar şi discriminare. Tinerii au fost pregătiţi prin training-uri despre drepturile copilului, voluntariat, trafic de fiinţe umane, 

advocacy, discurs public, fotografie. 

•  S-au implementat 79 de activităţi iniţiate de copii în 
parteneriat cu adulţii, cu scopul de a atrage atenţia asupra 

importanţei drepturilor copiilor, în special asupra dreptului la 

participare.

•  1,234 de copii, dintre care 488 din cei mai vulnerabili, 
au făcut training-uri pentru a învăța să scrie proiecte.

•  În 2014, 641 copii au participat alături de părinţi la 

proiectele de implicare democratică. 

Vocea şi Acţiunea Cetăţeanului, în urma cărora s-au 

desfăşurat 7 proiecte, rezultând condiţii mai bune pentru 

educaţia a 1.500 de copii. Vezi şi pag. 39 

În 2014, au pregătit un raport pe care l-au prezentat mai multor reprezentanţi ai Direcţiilor de 

Protecţie a Copiilor şi ai Inspectoratelor Școlare . 

Proiectul A.R.T. a devenit un model de bune practici pentru alte organizaţii din România, care 

lucrează în domeniul participării copiilor şi tinerilor şi a fost documentat în cadrul comunităţii 

de practicieni din parteneriatul World Vision Internațional.

Grupul a fost extins pentru a forma o reţea de aproape 160 de tineri din oraşul Negrești, care vor 

să aducă o schimbare în comunitatea lor.

Tineri pentru tineri – modelul de participare publică A.R.T.

Copiii din proiectele World Vision  
inițiază schimbarea În 2014, tinerii de la Centrul de tineret 

din Negreşti Vaslui  au strâns bani din 

vânzarea de poșete confecționate din 

hârtie plastifiată pentru o familie fără 

casă, o mamă şi 3 copii minori care 

locuiau împreună cu alte 9 persoane, 

într-un fost poligon militar. Tinerii se 

străduiesc să adune banii pentru a ajuta 

familia să-și construiască o casă pe 

locul primit de la primărie.
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În timpul campaniei electorale pentru Parlamentul European 

din luna mai, WVR a jucat un rol important, ca parte a FONPC, 

colectând semnături ale candidaților pentru Manifestul 

Drepturilor Copilului, o inițiativă a mai multor ONG-uri din 

Bruxelles, susținută de biroul de reprezentanță al fundației la 

nivel european

În decembrie 2014, la Bruxelles, Cezara, o tânără de 17 ani 

membră în grupul A.R.T. , a prezentat în faţa Parlamentului 

European raportul  “Scriem pentru drepturi: scrisorile copiilor 

din lume”, un document realizat de World Vision Internațional 

în care sunt prezentate scrisorile a 25 de copii din întreaga 

lume. Cezara a transmis mesajul World Vision alături de un 

tânar din Zambia.

           Convenţia cu privire la drepturile copilului este acel 
document care atestă faptul că noi, copiii, avem drepturi 
pentru care suntem dispuşi să luptăm, iar voi, adulţii, 
aveţi responsabilitatea de a vă asigura că aceste drepturi 
ne sunt recunoscute şi respectate.

Suntem conştienţi şi recunoaştem faptul că avem şi responsabilităţi pe care suntem dispuşi să le îndeplinim, cum, de asemenea, 
suntem pregătiţi să ne implicăm într-un efort comun cu dumneavoastră, pentru a ne asigura de bunăstarea copiilor din întreaga 
lume              , a declarat Cezara, care este şi semnatara uneia dintre scrisori.  

ADVOCACY PENTRU PROTECȚIA COPILULUI 

Milităm pentru şansele tuturor copiilor din România

Suntem o voce internaţională pentru drepturile şi protecţia copilului

Drepturile copilului aduse în prim-plan 
pe agenda viitorului Parlament European

Copiii din lume scriu pentru drepturile lor 

În timpul campaniei electorale pentru Parlamentul European 

din luna mai, WVR a jucat un rol important, ca parte a FONPC, 

colectând semnături ale candidaților pentru Manifestul 

Drepturilor Copilului, o inițiativă a mai multor ONG-uri din 

Bruxelles, susținută de biroul de reprezentanță al fundației la 

nivel european

World Vision România împărtăşeşte ţărilor din 
regiunea Mării Negre expertiza sa în protecţia 
copilului 

În 2014 am publicat studiul privind nevoia de servicii 
integrate tip Şcoală după Şcoală şi raportul referitor la 
Bunăstarea copilului din mediul rural. Aceste cercetări 

le-am folosit pentru a documenta propunerile noastre ca parte a 

grupului de lucru responsabil cu elaborarea Strategiei Naționale 

pentru Protecția și Promovarea Drepturilor Copilului 2014-2020. 

Astfel, a fost prioritizată creșterea calității serviciilor locale de 

protecție a copilului și dispozițiile specifice pentru dezvoltarea 

educației parentale. 

Ca parte a grupului tehnic de lucru, am contribuit la elaborarea 

metodologiei de colaborare dintre Direcţiile Generale de Asistenţă 

Socială  şi  Protecţie a Copilului (DGASPC) şi Serviciile Publice de 

Asistenţă Socială locale (SPAS) pentru monitorizarea copiilor și 

luarea  deciziilor eficiente în interesul acestora.

Pentru a creşte capacitatea administrativă și profesională a 

serviciilor locale de protecție a copilului din mediul rural, am 

militat pentru prioritizarea și finanțarea acestora.

În calitate de membru al Federaţiei Organizaţiilor 

Neguvernamentale pentru Copil, am susținut modificarea 

articolului 64 din Legea 272/2004, care interzice 

instituţionalizarea copiilor pâna la vârsta de 3 ani, oferind ca 

alternativă plasarea copilului la familia extinsă, substitutivă sau la 

asistent maternal.

“
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SĂNĂTATE
Indicatorii de sănătate a copiilor, precum mortalitatea 
infantilă, greutatea în corelaţie cu înălţimea şi vârsta, 
înălţimea în corelaţie cu vârsta şi mortalitatea la copiii sub 
5 ani, plasează România în poziţiile inferioare din 
clasamentul statelor UE. Discrepanţele între rural şi urban 
demonstreză că există în continuare inegalităţi 
inacceptabile între copii. 

Cifre în 2013, mediul rural:
•  12,2 % mortalitatea infantilă 
•  8,9 % mortalitatea copiilor sub 5 ani , chiar dublă la   
    copiii între 1 și 4 ani
•  Malnutriţie semnificativă a copiilor sub 5 ani, cu 10,4%    
    deficit ponderal raportat de UNICEF în 2010 şi 16,4 %   
    deficit statural identificat de World Vision România 
•   84,7 % nivel de imunizare a copiilor prin vaccine – sub   
     obiectivul de ţară de 95%

La nivel național, în 2014:

•  Am militat la nivel național pentru sănătatea copilului și am făcut parte din grupul de lucru pentru elaborarea Strategiei Naţionale 
de Sănătate, susținând importanţa monitorizării vaccinării şi a alăptării la sân. 
•  Aspecte importante privind sănătatea copiilor din mediul rural au fost evaluate în cadrul Studiului de Bunăstare
a Copilului din Mediul Rural,  lansat în mai 2014.  Vezi mai mult în capitolul Advocacy, pag. 37

12.109 copii intre 0 și 5 ani 
14.110 copii intre  6 și 18 ani 
1.182 de adulţi 
200 copii cu dizabilităţi, provenind din familii 
vulnerabile, aflaţi în situaţii de urgenţă medicală, 
copii cu malnutriţie şi tineri testați HIV pozitiv

La nivel local:

•  Am continuat să instruim medicii de familie şi 
asistentele din mediul rural pentru ca aceştia, la rândul lor, 
să informeze şi să educe părinţii în legătură cu importanţa 
imunizării adecvate şi a nutriţiei sănătoase.  
•  Am desfăşurat programe de educaţie pentru sănătatea 
părinţilor şi copiilor, printre care un modul de sănătate 
special pentru proiectul Şcoala Părinţilor. 
•  Am promovat alăptarea la sân în cadrul comunităţilor şi 
la diversele evenimente la care am fost parteneri.

World Vision România Raport Anual 201420



•  WVR face parte din două grupuri de lucru organizate de  
    către Ministerul Sănătății: Grupul de lucru privind  
    sănătatea mamei și copilului și Grupul de lucru de  
    servicii comunitare de sănătate. 

•  Fundaţia a fost consultată la elaborarea Strategiei  
    Naționale de Sănătate pentru 2014 - 2020. Planul de  
    implementare a strategiei include indicatori de   
    monitorizare propuși de WVR, legați de: alăptarea  
    exclusivă, formarea de medici și asistente medicale,  
    monitorizarea creșterii și dezvoltării copilului,
 

România se află pe ultimul loc în Europa în ceea ce 
privește alăptarea exclusivă până la 6 luni: doar 16% 
dintre românce alăpteaza, în timp ce media europeană 
este de 40%. 

De aceea, World Vision România militează, prin 
programele și parteneriatele sale, pentru promovarea 
alăptării exclusive în primele 6 luni, pentru inițierea 
precoce a alăptării în maternități și pentru aplicarea 
reglementărilor Codului Internațional de Marketing a 
Substituenților de Lapte Matern (referitor la publicitatea 
pe TV pentru lapte praf).

În 2014, am participat la campania globală World Vision 
Sănătatea Copilului Acum (Child Health Now), 
desfășurată anual în sprijinul celor 6 milioane de copii 
sub cinci ani care încă mor din cauze prevenibile în 
întreaga lume. Astfel, fundația noastră a fost partenerul 
conferințelor.
 

   campanii naționale de sensibilizare a opiniei publice  
   asupra sănătății copilului. 

•  În diverse întâlniri publice, inclusiv conferințe   
    organizate la Parlament, WVR a pledat pentru o   
    finanțare adecvată a vaccinului pneumococic,   
    introdus, în 2013, în programul național de vaccinare,  
    prin „Coaliția pentru o Nouă Prevenție”, dar nefinanțat  
    până în acest moment.

 

„Alăptarea pe înțelesul tuturor”, cu doctor Jack NEWMAN – 
cunoscut cercetător în domeniul lactației și medic pediatru de 
renume mondial. Aceste evenimente au fost organizate la 
București, în parteneriat cu platforma online TOTUL DESPRE 
MAME și Asociația ProMAMA – Institut și Centru pentru 
Alăptare. 

 

AM MILITAT PENTRU SĂNĂTATEA COPILULUI

PROMOVĂM ALĂPTAREA EXCLUSIVĂ

•  Alăptarea exclusivă în primele 6 luni  
    și continuarea ei până la un an reduc  
    cu 14% probabilitatea de deces a   
    copiilor sub 5 ani. 

•  Aşezarea copilului la sân cât mai   
   repede după naștere - preferabil în   
   primele 30 de minute - reduce   
   decesele neonatale cu 20%. 
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În 2014, prin proiectul Copiii români sunt mai bine hrăniți, 39 
de cadre medicale din Dolj și Vâlcea – 22 medici și 17 asistente 
medicale – au fost instruite cu privire la deficitul ponderal și oprirea 
creșterii pentru copiii sub 5 ani. 

•  80% dintre cursanții din 2013 și 2014 și-au îmbunătățit cunoștințele  
    privind alimentația copiilor şi ştiu să folosească mai bine
    instrumentele de monitorizare recomandate. 
•  134 de mame din 5 comunități sunt mai informate şi mai capabile  
    să-şi hrănească corect copiii. 

Modulul de pregătire a cadrelor medicale a fost dezvoltat de World 
Vision România, în parteneriat cu CNSMF ( Centrul Național de Studii 
privind Medicina de Familie) și a fost acreditat de Colegiul Medicilor 
din România și Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și 
Asistenților Medicali din România.

EDUCAȚIA CONTINUĂ A MEDICILOR DE FAMILIE 
ȘI A ASISTENTELOR MEDICALE

•  61% dintre mamele copiilor sub 5  
    ani cunosc principiile unei nutriţii  
    corecte 
•  80% dintre copii sunt mai bine  
    hrăniţi
•  79% dintre copiii sub 5 ani cu  
    probleme nutriţionale au fost  
    recuperaţi
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•  7 campanii de sănătate şi 2 sesiuni de informare au  
   fost organizate pentru 1.182 de părinţi 

•  Un modul special pe educație pentru sănătate privind   
    creșterea copilului a fost elaborat în cadrul proiectului   
    Școala Părinților; proiectul a fost testat în comunitățile  
    WVR din județele Cluj, Dolj, Ialomița, Vaslui și Vâlcea

•  56 de cadre medicale și angajaţi WVR au susținut      
    sesiuni de informare cu privire la fumat pentru 754 de   
    adolescenţi din cinci judeţe: Cluj, Dolj, Ialomița, Vaslui și  
    Vâlcea.

•  585 de copii din șase comunități vâlcene au aflat despre  
    stilul de viață sănătos participând la un "teatru forum",  
    unde 61 de copii au creat şi interpretat piese de teatru pe   
    teme medicale.

Teatru cu copii, despre sănătate

61 de copii vâlceni talentaţi din programul nostru de dezvoltare comunitară au participat la a V-a ediţie 
a Festivalului de Teatru organizat de World Vision România la Râmnicu Vâlcea. Piesele, modele pentru 
un stil de viaţă sănătos, au fost pline de sfaturi şi îndemnuri, precum şi de situaţii hazlii. Teatrul este una 
dintre metodele de educaţie non-formală pe care copiii le preferă pentru a-şi dezvolta personalitatea.

La eveniment au participat în total  1.585 de  copii, care au jucat piese de teatru legate de stilul de viaţă 
sănătos  sub îndrumarea şi coordonarea profesorilor. 

Tinerii actori au creat personaje originale prin atitudine, voinţă şi caracter puternic, aducând sub ochii 
spectatorului situaţii şi probleme socio-educaţionale verosimile şi amuzante. Cei mai buni dintre ei au 
mers în tabără sau au primit premii din partea fundației noastre. 

TOȚI MEMBRII COMUNITĂȚII - COPII, PĂRINȚI, PROFESIONIȘTI - 
SUNT INFORMAȚI  DESPRE DREPTURILE COPILULUI LA 
SERVICII DE SĂNĂTATE
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AGRICULTURĂ ŞI 
DEZVOLTARE RURALĂ
Cu un spaţiu rural reprezentând 87,1% din întreaga suprafaţă, în care 

trăiește 45,8% din populație, România deţine o bună înzestrare cu 

terenuri agricole, păduri şi apă. Şi totuşi, până în prezent, aceste 

avantaje nu au dus la dezvoltări semnificative în agricultură şi în 

zonele rurale. 

•   La ţară, sărăcia rămâne predominantă și este de 6 ori mai mare  

     decât cea din mediul urban

•   71% dintre persoanele expuse riscului de sărăcie și excluziune   

     socială trăiesc în rural, unde rata de ocupare a forţei de muncă  

     este de doar  54%

•   Copiii (0-18 ani) de la sat reprezintă grupul cel mai vulnerabil din   

     România

•   Familiile cu 2 sau mai mulți copii sunt de 3 ori mai expuse riscului  

      de a ajunge sub pragul sărăciei 

•   Rata oficială a șomajului pentru segmentul 15-24 ani a atins 22,7%  

      în  2012

Noul Program Național de Dezvoltare Rurală (PNDR) pentru perioada 

2014-2020, finanțat de UE, reprezintă o mare oportunitate deoarece 

va aloca 9,85 miliarde de euro pentru dezvoltarea economică locală, 

prin diversificarea activităților și crearea și dezvoltarea de 

întreprinderi mici, inclusiv non-agricole, având ca țintă reducerea 

nivelului de sărăcie și a lipsei de alternative de angajare.

În 2014 World Vision România a militat pentru măsuri integrate, 
specifice de reducere a sărăciei în cadrul grupurilor de lucru 
naționale și rurale.

În comunităţi am desfășurat 12 proiecte pentru :

•  accesul tinerilor și adulților la oportunități de finanțare
•  șanse pentru tineri, ca ei să devină profesioniștii de mâine
•  surse de venit provenind din creșterea animalelor și apicultură   
    pentru familiile de la sat
•  creşterea calificării persoanelor prin proiecte cu fonduri europene

Unele proiecte au inclus sesiuni de informare, traininguri, cursuri de
calificare, consultanță.  Alte proiecte au oferit şi start-up pentru a 
ajuta participanții să depăşească starea de sărăcie şi să se 
transforme din persoane asistate social în contributori la bugetul 
local. Cei mai „experimentați” au primit suport pentru a-și crea un 
mic business. 

Toate aceste proiecte economice au completat programele noastre 
zonale de dezvoltare comunitară şi s-au adresat celor mai 
vulnerabile familii.

12 proiecte pentru:
1.080 de adolescenți și tineri
2.690 de adulți 
Impact pentru încă 4.122 de membrii 
ai familiilor, inclusiv copii
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Ca membru în grupul de lucru LEADER organizat de Ministerul 

Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR), fundația WVR a 

contribuit la analiza impactului fostului PNDR 2007 - 2013 și la 

elaborarea noului PNDR 2014 - 2020.

Din 2014, WVR lucrează într-un consorțiu de ONG-uri cu expertiză

pe dezvoltare economică rurală, comunitară şi educaţională, a 

cărui activitate este centrată pe creșterea calității 

învățământului preuniversitar agricol, ca soluţie pentru lipsa de 

profesionişti din agricultură şi şomajul masiv din mediul rural.

• am desfăşurat 9 campanii de informare despre oportunitățile   

   economice disponibile pentru 523 de persoane. 
• am organizat 45 de traininguri pentru 565 de agricultori    
   despre măsurile de accesare a finanțărilor comunitare      

   existente, în parteneriat cu Direcţiile Judeţene Agricole. 

• am organizat sesiuni teoretice şi practice pentru creşterea   

   capacității de accesare a fondurilor pentru 5 asociații   
   economice locale din diferite domenii (țesătorie, apicultură,   

   creșterea animalelor, cooperativă agricolă) și 108 persoane,   

   inclusiv părinții copiilor din comunităţi.

• am sprijinit înființarea a 3 asociații economice având ca scop  

   accesarea de fonduri pentru intrarea pe piaţă.

• am ajutat 5 asociații din județele Dolj, Vaslui şi Vâlcea să-și    

   dezvolte strategii pentru activități durabile în domeniile:   

   creşterea animalelor, legumicultură, apicultură şi ţesut.

• am ajutat 2 primării din județul Dolj să aplice pentru fonduri   

   europene destinate dezvoltării unităţilor de economie socială   

   pentru familiile cele mai vulnerabile.

• am instruit în arta ţesutului sau antreprenoriat 467 de adulţi    
   ce lucrau în agricultura de subzistență, ca prim pas pentru   

   dezvoltarea de unități generatoare de venit.

• am consiliat 1.326 de adulți, inclusiv 74 de persoane     
  vulnerabile pentru a se orienta pe piaţa de muncă şi a   

   descoperi surse de venit; 17 dintre ei s-au angajat sau au început    

   o mică afacere.

• am instruit şi ajutat 5 Grupuri de Acțiune Locală (GAL-uri) din  

    judeţele Dolj, Iaşi și Vaslui să aplice pentru finanţări UE pentru   

   dezvoltarea infrastructurii agricole existente.  

Recomandările noastre privind educaţia timpurie, cu scopul de a 

schimba mentalitatea față de statutul de agricultor şi fermier, au 

fost prezentate în 2013 Ministerelor Educației și Agriculturii și 

Comisiei de Educație din Senat, iar în 2014 au fost incluse în 

draftul strategiei privind practica vocaţională.

La nivel local, WVR a mobilizat comunități pentru a forma Grupuri 

de Acțiune Locală (GAL-uri), a contribut  la elaborarea strategiilor 

lor și la operațiunile de zi cu zi din 5 GAL-uri.

MILITĂM PENTRU MĂSURI INTEGRATE DE REDUCERE
A SĂRĂCIEI DE LA SAT PRIN AGRICULTURĂ ȘI ALTE 
OPORTUNITĂȚI  ECONOMICE

AM ACŢIONAT PENTRU A CREȘTE ACCESUL 
PERSOANELOR DIN RURAL LA OPORTUNITĂȚI DE FINANȚARE 
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Proiectul  Elevul de astăzi, fermierul de mâine ajută 500 de elevi  de gimnaziu şi liceu din județele Brașov și Covasna să 

descopere ce carieră vor să urmeze şi să testeze meseriile preferate. Copiii participă la sesiuni de practică, vizite tematice, schimburi de 

experienţă şi învăţare online. Ferma deţine 85 de animale dintre care 44 de vaci cu lapte şi un teren de 112 ha în exploatare. Laptele este 

vândut câtre Hochland. pe platforma www.fermierdeviitor.ro. Proiectul beneficiază de finanțare UE şi se va finaliza în 2015.

Proiectul a început în august 2014 prin selectarea participanților, consilierea lor vocațională și documentarea pentru un curriculum 

inovator, care îmbină practica în ferma de lapte AgroVision de la Criț cu aplicațiile online. Vezi şi la pagina 12.

•   541 de tineri de liceu au fost consiliaţi pentru a-şi    

     alege o carieră și a căuta oportunități educaționale sau   

     profesionale în mediul rural, după terminarea liceului

•   477 de tineri au fost consiliaţi cu privire la     

     oportunitățile existente şi finanţările pentru dezvoltare   

     rurală 

•   162 tineri au fost instruiți în antreprenoriat și meșteșuguri 

tradiționale, în cadrul proiectelor cu fonduri europene

•   371 de liceeni au învăţat despre modele de succes în   

    agricultură și dezvoltare economică şi au vizitat diferite   

    unități de producție (ferme, sere, cooperative apicole și   

    centre experimentale agricole). O parte dintre aceștia   

    participă la proiectul Elevul EDI, desfășurat cu fonduri

    europene. Detalii la pag. 12

 Chiar dacă schimbul de experiență a fost organizat 
aproape de comunitatea noastră, tot am avut o 
mulțime de lucruri de învățat. Nu știam că s-au 
dezvoltat astfel de întreprinderi agricole în zona 
noastră. Am avut, de asemenea, posibilitatea de a ne 
întâlni cu niște tineri care sunt studenți, îşi ajută 
părinții și chiar îşi câștigă propriii lor bani.             – 
declarație a unui adolescent din judeţul Vaslui după 
o suită de vizite la o fermă de porci, o seră și o 
prisacă a Centrului Experimental Agricol din Gura 
Humorului. 
 

De profesia noastră depinde toată familia, mai ales dacă se întâmplă ca ei să nu aibă loc de muncă.

(Ştefania O., 14 ani, Ciumernic)

TINERII DIN RURAL, PROFESIONIȘTII DE MÂINE

“

“

”

”
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CREȘTEREA ANIMALELOR ȘI APICULTURA, 
SURSE DE VENIT PENTRU FAMILIILE DE LA SAT 

100 de familii din judeţul Vaslui 
trăiesc acum din miere
Cu 3 ani în urmă, familiile din Todireşti, Dumeşti şi Rafaila 

porneau la drum cu 5 stupi, iar acum se mândresc cu 

rezultate remarcabile:

• cei 500 de stupi primiţi iniţial s-au transformat în 1.100
• producție de 20.000 de kg de miere
• 10.000 de kg de miere consumate în familie sau pentru  

    hrana albinelor din stupi

•  venituri de 150.000 de lei
• două asociaţii şi un magazin apicol de unde pot   

   cumpăra hrană pentru albine, medicamente și echipamente  

   la preţ de producător

 • 145 de copii hrăniți mai bine și mai sănătos

• 7 apicultori au atras 52.500 Euro prin fonduri europene

• 60 de apicultori au donat câte un stup pentru ca alte 12  

   familii să înveţe şi ele apicultură

• 10 apicultori au donat câte un stup pentru Centrul Şcolar  

    de Educaţie Incluzivă din Negreşti, unde specialiştii   

    Asociaţiei  Apicole îi ajută  pe elevi să deprindă tainele  

    meseriei

• alte familii din Ivăneşti, Poeneşti și Laza se află la început  

   de drum în apicultură

Creşterea caprelor - o soluţie
pentru hrana familiilor lipsite 
de resurse
219 de familii din 10 comune din judeţele Cluj, Vaslui și 

Ialomița au primit câte 5 capre, precum şi medicamente şi 

vaccinuri pentru acestea. Înscrierea în proiect a ținut cont 

atât de situația financiară a familiei, cât și de participarea la 

o suită de cursuri despre sănătatea, nutriția, reproducerea şi 

creşterea caprelor de reproducție în ferme familiale. În 

judeţul Constanţa, 16 tineri cu HIV au primit 55 de capre şi 25 

de stupi şi au participat la sesiuni de pregătire pentru 

creşterea caprelor sau a stupilor.

Porcul de Mangaliţa poate 
deveni o afacere de viitor
În perioada 2013 - 2016, 60 de familii cu experienţă în 

creşterea porcinelor sunt ajutate să înceapă o mică afacere. 

Familiile primesc câte 2 scroafe gestante și pachete 

tehnologice. Fiecare beneficiar are obligația de a dona 

ulterior 2 purcei/scroafă.

În total, 633 de familii din județele Vaslui și Cluj au 
primit pachete tehnologice agricole (5 stupi / 5 capre / 
2 scroafe gestante), asistență tehnică și instruire prin 
programa Bunul Gospodar, astfel încât să aibă mijloace 
pentru un trai mai bun. La rândul lor, au donat mai 
departe altor familii stupi sau animale.

În mod paradoxal, populaţia din mediul rural are cea mai 
nesănătoasă alimentaţie și economisește cel mai puțin 
pentru că nu fructifică resursele naturale locale. De 
aceea îmbinăm educația economică rurală cu cea pentru 
o nutriție sănătoasă în beneficiul copiilor şi familiilor lor.
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Peste 1.500 de oameni din satele României au fost 

sprijiniţi să-şi caute de lucru şi au urmat cursuri de 

meşteşuguri tradiţionale, turism sau antreprenoriat 

prin proiectul Made in Rural, desfăşurat cu fonduri 

europene.

Anul viitor, vom răsplăti cu premii în valoare de 

2.000.000 de lei cele mai bune planuri de afaceri 

create de ei. Astfel, oferim părinţilor din mediul rural 

şansa de a prospera alături de copii şi familie. 

În Bistriţa-Năsăud, Cluj, Iaşi, Vaslui, Vâlcea, Dolj, 

Ialomiţa, Ilfov şi Constanţa, sute de femei au deprins 

meşteşugul ţesutului la război. Şaisprezece ateliere 

de creaţie şi meşteşuguri, renovate şi dotate prin 

proiect, le vor sta la dispoziţie pentru a-şi transforma 

priceperea în artă, dar şi într-o sursă de venit 

accesibilă.

Prin Atelierul de meserii, proiect finanțat cu fonduri 

europene, oferim consiliere şi orientare profesională, 

cursuri de calificare și recalificare pentru 2.200 de 

persoane din mediul rural şi urban, cu precădere 

muncitori necalificați sau cu nivel scăzut de 

calificare şi persoane care doresc să obţină o 

calificare suplimentară în domeniile: patiser, 

operator introducere, prelucrare şi validare date, 

lucrător comercial, îngrijitor bătrâni la domiciliu, 

lucrător social şi infirmieră. 

Proiectul se desfăşoară până în octombrie 2015 în 

regiunile de dezvoltare Centru, Nord-Vest, Nord-Est, 

Sud-Vest, Sud-Est, Sud-Muntenia și București-Ilfov. 

Vezi  pagina 3.

 

OAMENI CALIFICAŢI, COMUNITĂȚI MAI PROSPERE PRIN 
PROIECTE CU FONDURI EUROPENE

Made in Rural - reînviem meşteşugurile populare şi stimulăm
antreprenoriatul  rural

Atelierul de Meserii – 167 de  persoane au obținut atestate noi  în muncă 

www.targuldelasat.ro - platforma de promovare a artizanatului, creată de 

World Vision prin proiectele Atelierul de Meşteşuguri, este vizitată lunar de 

peste 7.000 de persoane. Cele mai căutate produse sunt costumele populare, 

obiectele din lemn și țesăturile. 

1.068 de adulţi au fost consiliaţi şi orientaţi profesional.

16 cursuri de calificare au fost organizate în 10 judeţe: Argeş, 
Bacău, Botoşani, Bucureşti-Ilfov, Buzău, Constanţa, Cluj, Giurgiu, 
Mureş şi Vâlcea. 

448 de adulţi au participat la unul dintre cursuri.

167 participanţi au obţinut ceritificate recunoscute de Ministerul 
Muncii şi Ministerul Educaţiei: 
•  83 de lucrători comerciali
•  28 de patiseri 
•  56 de îngrijitori de bătrâni
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Deşi România este una dintre țările cu cel mai mare procent de 

persoane care merg la biserică (48.5%), sondajele  arată că 

încrederea populației în biserică a scăzut de la 85% în 2008 la 

62,4% în 2014. Totuşi, biserica este în continuare o instituție 

puternică, mai ales în comunitățile sărăce.

Motivația părinților de a-şi ţine copiii în școală a scăzut 

semnificativ, ca urmare a contextului socio-economic, precum şi a 

lipsei de modele pozitive de părinți creştini. 

World Vision România investește în relația cu bisericile, părinții și 

copiii pentru a asigura o dezvoltare spirituală a copiilor adecvată.

Considerăm că biserica ar putea juca un rol social mai activ în 

rezolvarea unor probleme majore legate de copii -  prevenirea 

abandonului școlar, consilierea copiilor pentru ca aceștia să își 

construiască modele sociale pozitive bazate pe principii creștine iar 

legătura cu modelele din comunitatea și familia lor să fie mai 

puternică. 

• 39 de preoți au fost sprijiniţi să scrie propuneri și să atragă   

   fonduri pentru dezvoltarea spirituală a copiilor în județul   

   Vaslui. 

• 30 de preoți au participat la 4 schimburi de experiență în   

   Dolj și Vâlcea.

• 44 de inițiative au fost puse în aplicare de către bisericile   

    locale pentru educația spirituală a 6.434 de copii și 681 de   

   părinți.

• 521 de copii au mers în tabere de vară cu tematică    

   creștină.

8 proiecte pentru:

9.238 de copii și 32 de tineri 
681 de părinți
3.269 biserici ortodoxe
18 biserici evanghelice

În ultimii ani, am avut o colaborare excelentă cu Biserica Ortodoxă 

Română (BOR), prin două proiecte importante: Iisus împărtășít 

copiilor (Biblia pe înţelesul copiilor şi tinerilor), actualmente 

integral preluat de BOR și Alege Şcoala, program de reducere a 

abandonului şcolar. 

De asemenea, îi consiliem pe părinţi pentru ca aceștia să îşi  sprijine 

copiii în dezvoltarea lor. 

•  25 de inițiative caritabile desfășurate de copii în preajma   

    Crăciunului și Paștelui.

•  580 de copii au ajutat familii foarte sărace și oameni în   

     vârstă cu alimente și provizii.

•   16 inițiative pentru mediu concepute de copii.

•   1.493 de copii au desfășurat campanii ecologice pentru a   

     educa membrii comunității în ce priveşte importanța și   

     modalitățile de păstrare a unui mediu curat, creaţie a lui   

     Dumnezeu. 

Preoţii şi-au îmbunătățit 
metodele de lucru cu copii 

Copiii s-au implicat în comunitate 
și şi-au ajutat semenii aflaţi în 
situaţii dificile

CREDINŢĂ ŞI DEZVOLTARE SPIRITUALĂ
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• Prin cea de-a treia ediție a proiectului cu 

finanțare europeană Alege Școala, lansat în 

2014 în parteneriat cu Patriarhia Română, 

ne-am propus să menținem în școală 1.643 de 

copii și tineri. Am creat 53 de centre “Alege 

Școala” unde am desfăşurat activități de 

aftershool și consiliere a părinților copiilor 

expuși riscului de abandon școlar. La activități 

au participat 2.957 de copii, tineri și părinți. 

• Preoţii și profesorii de religie au fost instruiţi 

pentru a se implica mai puternic în dezvoltarea 

comunităţii lor, sprijinindu-i pe părinți să devină 

modele creştine puternice pentru copiii lor. Vezi 

alte detalii la capitolul Educaţie, pag. 10.

În perioada 10-13 septembrie a avut loc la București seminarul 

Celebrarea Familiei, în parteneriat cu World Vision 

Internațional.

Seminarul a fost conceput pentru a îmbunătăți mediul familial 

prin parcurgerea de către părinți a unei călătorii imaginare de la 

începuturile propriei copilării către viitorul preferat pentru 

familia lor. În această călătorie ei au ocazia să învețe din 

experiențele trecutului. 

Îmbinând învățături din Sfânta Scriptură cu metode moderne de 

educație și creștere a copiilor, participanții au învăţat cum să 

creeze un mediu plin de dragoste şi har, propice iertării și 

vindecării, dobândind competenţe care să îi ajute să 

împlinească visurile familiiei lor. 

Au participat 20 de persoane: 7 preoți ortodocși, 6 pastori 

evanghelici și 7 reprezentanți de ONG-uri. Participanții vor 

replica acest curs cu familiile din propriile comunităţi sau cu 

colegii.

ALEGE ȘCOALA - Educație si dezvoltare spirituală pentru copii 
cu risc de abandon școlar 

                 CELEBRĂM FAMILIA – 
        Sfânta Scriptură la un loc 
cu metode moderne de educaţie 
a copiilor 

ALEGE ȘCOALA - Educație si dezvoltare spirituală pentru copii 
cu risc de abandon școlar 
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INTERVENŢII DE URGENŢĂ 
ÎN CAZ DE DEZASTRE
Conform statisticilor Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, în 2014 numărul dezastrelor din România a fost de 
trei ori mai mic decât în 2013, dar au fost afectate mai multe localități - 562 față de 545 în anul precedent.

Riscul la dezastre ar putea fi redus semnificativ prin alocări de buget la nivelul comunităţilor locale şi  investiții în 
infrastructură. Deși Planul de Pregătire a Dezastrelor a fost  delegat de Guvern către comunitățile locale cu o investiție de 
0,2% din PIB, în 2014 nu a existat niciun fel de alocare bugetară în acest sens, datorită  lipsei de suport legislativ.

Conform studiului despre bunăstarea copiilor din mediul rural publicat de World Vision România (WVR) în 2014,  doar 13,6% 
dintre adulți confirmă că știu de existența unui plan de prevenire a dezastrelor naturale în localitatea în care trăiesc.

În 2014 în România:
•  WVR a continuat să educe comunitățile rurale în   
    legătură cu reducerea riscului la dezastre şi    
    managementul situațiilor de urgenţă cu atenţie specială   
    pentru protecția copilului  în cazul calamităţilor
•  In plus, fundația a donat materiale şi alimente,   
    astfel încât comunităţile să fie pregătite înainte de a se   
    produce un dezastru și am oferit și suport unor    
    comunități aflate în stare de urgență

IMPACT în 2014 în România:

2.371 de copii
385 de adulți în cumunități (profesori,
membri ai comitetelor de urgență, părinți)

De asemenea un reprezentant World Vision România a 
asigurat managementul intervenției de răspuns la 
dezastru în timpul inundațiilor din Bosnia și Herțegovina 
din perioada mai - iunie 2014, contribuind astfel la  
asistența umanitară internațională.

Tranziție

Răspuns

Reabilitare
PregătireDezastrul

Avertizare
timpurie
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• 2.371 de copii şi 385 de adulţi - profesori, membri ai 
echipelor SVSU, autorităţi locale, angajaţi ai fundației - au 
participat la şase sesiuni de training despre 
managementul dezastrelor și protecţia copilului în situaţii 
de calamitate, inclusiv metodologia CFS (Child Friendly 
Spaces), adică amenajarea, după evacuare, de spaţii 
prietenoase pentru copii unde aceştia sunt ocrotiţi și 
participă la diverse activităţi recreativ-educative.
 

AJUTOR LA EVACUĂRI

• Am ajutat 28 de familii rome 
cu 50 de copii din Eforie Sud 
care fuseseră evacuate, cu 
alimente, produse de igienă şi 
medicamente în valoare de  
4.434 USD în perioada 
noiembrie 2013 - martie 2014. 
Împreună cu ONG-urile şi 
autorităţile locale am lucrat 
pentru a găsi o soluţie de 
integrare.

 

SUPORT LA INUNDAŢII

• În mai și iunie 2014 am oferit 
suport pentru reparaţii şi 
dotarea cu mobilier a şcolii şi 
grădiniţei din Cleanov (Dolj), 
afectate de inundaţie. 
Valoarea intervenţiei a fost de 
1.600 USD
• 200 de adulţi şi 75 de copii 
victime ale inundaţiilor din 
localitatea vâlceană Vaideeni,  
au primit produse de igienă, 
haine şi hrană în valoare de 
12.000 USD.

 

INTERVENŢII MAI EFICIENTE

• Membrii grupului de lucru al 
ONG-rilor  în asistenţă umanitară 
(GLAU- FOND) au dezvoltat 
împreună instrumente de lucru 
pentru schimbul de informaţii şi 
coordonare a  răspunsului la 
dezastre, colaborând pentru a 
evalua rapid situaţiile de urgență şi 
pentru  a determina nevoile 
populaţiei afectate. Astfel, s-a 
eficientizat aria intervenţiilor, 
timpul de răspuns şi folosirea 
resurselor, evitându-se 
suprapunerea eforturilor de 
asistenţă umanitară. 

 

• 1.681 de şcolari au participat la exerciții de simulare, 
unde au aplicat ce au învățat la training. Copiii au pus în 
practică planul de evacuare a şcolii şi au învăţat despre 
primul ajutor, iar ulterior s-au jucat în spațiul special 
amenajat pentru ei.

• Exerciţiile de simulare s-au desfăşurat în: Bralostiţa, 
Breasta, Carpen, Şopot (județul Dolj); Moldoveni (județul 
Ialomița); Rebricea şi Rafaila (judeţul Vaslui)
 

ACTIVITĂȚI DE REDUCERE A RISCULUI LA DEZASTRE ÎN 2014

INTERVENȚII UMANITARE ÎN ROMÂNIA
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3 centre comunitare înfiinţate

3 centre de recuperare terapeutică

3 cantine sociale reabilitate şi finanţate

6 şcoli şi 5 grădiniţe reabilitate 

9.364 de copii au participat la activităţi

2.000 de copii au avut donatori individuali

3.000 de copii au mers în tabere şi excursii

12.105 copii şi adulţi au participat la 

programe de sănătate

900 de copii sprijiniţi cu alimente, haine, 

încălţăminte, rechizite

700 de copii au luat masa zilnic la 

cantinele sociale

13.565 de adulţi au fost spijiniţi

210 copii cu nevoi speciale au beneficiat de 

servicii specializate în centre de recuperare

610 adulţi au participat la diverse cursuri

84 de familii au primit solarii

530 de voluntari 

BILANŢUL PROGRAMULUI DE DEZVOLTARE 
COMUNITARĂ DIN JUDEŢUL CONSTANŢA
În 13 ani de activitate, cele trei comune constănţene din program s-au 

dezvoltat, copiii au crescut şi au planuri frumoase pentru viitor, părinţii au 

învăţat să investească în educaţia copiilor, cetăţenii s-au organizat în asociaţii 

care luptă pentru prosperitate şi dezvoltare, autorităţile au învăţat să lucreze în 

parteneriat şi să acceseze fonduri în beneficiul întregii comunităţi.

Sămânţa sădită de World Vision România în inimile, sufletele şi minţile copiilor, 

părinţilor şi  colaboratorilor săi a dat roade. Rămân în urmă realizări şi 

certitudinea unui viitor mai bun.

După încheierea programului său de dezvoltare comunitară din judeţul 

Constanța, Fundația World Vision România continuă să răspundă nevoilor 

locale și contribuie la dezvoltarea comunităților prin proiecte cu fonduri 

europene: Made in Rural pentru dezvoltarea de mici afaceri rurale, vezi capitolul 

Agricultură și Dezvoltare Rurală, pag. 28 și Inclusiv pentru integrarea în 

societate și în muncă a persoanelor defavorizate, vezi capitolul Protecția 

Copilului, pag. 16.

Organizațiile comunitare din Cumpăna, 

Corbu şi Cobadin continuă să lucreze 

conform modelului preluat de la noi.

Organizaţia comunitară din  Cumpăna va 

desfășura proiecte împreună cu autorităţile 

locale pentru construcţia unui teren de 

sport, o grădiniţă, un muzeu al satului, un 

centru turistic multifuncţional.

Două asociații de părinți din Corbu, Medgidia și 

Cernavodă atrag subvenții și donatori privați 

pentru a asigura servicii autorizate în cele 3 

centre pentru copii cu  dizabilităţi.

Asociația legumicolă din Cobadin creşte cu noi 

membri, îşi extinde suprafaţa de producție, 

continuă să sprijine cu produse cantina socială 

pentru copiii din familii sărace; de asemenea, 

membrii asociaţiei vor împărtăşi din experienţa 

lor tinerilor care vor să le urmeze exemplul 

În Corbu, municipalitatea sprijină realizarea 

unui loc de joacă pentru copii și organizaţia 

comunitară va înființa un club unde vor 

continua trainingurile de educație parentală 

desfăşurate cu ajutorul voluntarilor locali.

În Cumpăna și Corbu, cetățenii vor atrage 

fonduri pentru copii și persoane în vârstă, vor 

desfășura campanii ecologice pentru un mediu 

sănătos și alte activități destinate copiilori și 

familiilor în dificultate.

Povestea merge
mai departe 
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Finanțarea programului de child sponsorship din județul Dolj este făcută de donatori din România și Canada.

Educație

- 3.739 de copii au primit, în cursul anului 2014, încălțăminte,  

  îmbrăcăminte şi rechizite ca să poată merge la școală.

- aprox. 1.300 de părinți au participat la campanii de   

  informare și constientizare despre importanța educației,  

  drepturile copiilor, precum și gestionarea resurselor din  

  gospodărie și răspunsul în situații de urgență.

- 200 de copii din Bucovăț, Vârvorul de Jos, Argetoaia, Brabova,  

  Carpen, Predești, Pleșoi, Șopot, Scăești, Cernătești, Bralostita    

  au învățat în timpul vacanței de vară să lucreze produse de  

  artizanat, felicitări, decorațiuni din bambus și să picteze pe  

  sticlă.

- meditaţii pentru 200 de copii în perioada vacanței de vară.  

- 20 de copii din Bucovăţ, rămân după ore la programul Școală  

   după școală şi au rezultate mai bune la învăţătură.

- 2.469 de copii au primit rechizite în urma campaniei locale de  

  strângere de fonduri ,,Colecta de rechizite" de la sfârșitul  

  anului 2014.  

Sănătate

- 4.115 copii au participat la sesiuni de informare despre igienă,  

  stil de viață sănătos și reguli de prevenire a îmbolnăvirii în  

  cadrul Campaniei de Educație pentru Sănătate. Copiii au primit  

  o trusă de igienă ce conține săpun, pastă  și periută de dinti,  

  șampon. 

- 21 de medici de familie și asistenți medicali au fost  

  formați pentru a promova sănătatea mamei și copilului,   

  precum și nutriția sănătoasă bazată pe resursele locale.

- 186 de mame au participat la sesiuni de informare despre  

  creșterea, dezvoltarea și nutritia copilului de 0-5 ani.

  

Protecţia şi participarea copiilor

- 25 de copii au participat la un amplu proiect de teatru, la  

  finalul căruia au pus în scenă o piesă inspirată din viața lor.  

  Piesa ,,Povestea mea" a adus în atenţia publicului problemele  

  majore cu care se confruntă copiii de la sat. 

- 250 de copii membri ai Cluburilor de Iniţiativă Comunitară  

  desfăşoară proiecte în folosul comunităţii şi participă la  

  întâlniri şi instruiri pentru dezvoltarea abilităţilor de viaţă:  

  cunoaşterea de sine, încredere, relaţionare, luarea deciziilor,  

  etc.

- 4.100 de copii din comunităţile noastre doljene au sărbătorit   

  Ziua Internaţională a Copiilor cu serbări, activităţi creative şi  

  recreative, concursuri de gastronomie, ştiinţe ale naturii şi,  

  bineînţeles, au primit dulciuri. 

- 1.409 de copii au fost informați despre efectele violenţei, 

riscurile traficului de persoane, drepturile copiilor, advocacy, 

protecţia mediului.

DONATOR DE VIITOR 
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- 1.500 de copii au participat la activități cu caracter creștin  

 şi  au învățat despre valorile creștine și însemnătatea celor  

 mai importante sărbători. 

- 600 de copii au participat la un training in antreprenoriat  

  social, fundraising și scriere de proiecte. Ca rezultat, ei au  

  inițiat 17 proiecte pentru comunitate. Copiii au demonstrat  

  astfel grijă faţă de cei vulnerabili, şi dorință de a face   

  voluntariat, în plus au mobilizat partenerii și autoritățile  

  locale. 

- 200 de copii din Cluburile de Inițiativă Comunitară World  

  Vision au învățat despre principalele mijloace de comunicare  

  prin care își pot promova activitățile la trainingul ,,Comunicare  

  și vizibilitate”.

- 50 de copii au mers în Școala de vară de la Băile Herculane  

  unde au participat la ateliere de comunicare și de creație,  

  cursuri de strângere de fonduri și scriere de proiecte.

- 175 de copii din familii care se confruntă cu lipsuri acute au  

  primit daruri de Crăciun - ghiozdane, dulciuri, jucării, ca urmare  

  a campaniei ,,Lanţul de fapte bune", desfăşurată de copiii din  

  Cluburile de Iniţiativă comunitară.

Dezvoltare economică în rural

- 222 de familii vulnerabile au primit unelte de grădinărit:  

  sapă, greblă, cazma, stropitoare - pentru a-și întreține și  

  extinde grădina de zarzavat și a le oferi copiilor o alimentație  

  sănătoasă.

- 30 de familii au primit păsări și hrană necesară pentru  

  creșterea acestora. 

- 26 de tineri și părinți au făcut  cursuri pentru meseriile de  

  frizer, manichiurist şi pedichiurist și au primit instrumentele  

  necesare pentru noua ocupație. 

 - 217 de tineri și părinți au participat la cursuri de țesătorie și  

    antreprenoriat.

- De Crăciun, 3.919 copii au primit dulciuri, iar 225 de copii de  

  grădiniță și clase primare au primit din partea partenerilor  

  sponsori jucării, dulciuri, rechizite, îmbrăcăminte. Copiii au 

  mers la serbări şi slujbe religioase, învăţând astfel despre  

  însemnătatea sărbătorilor de iarnă, tradiţiile şi obiceiurile  

  locale.

Intervenții în caz de urgență

Proiecte de reabilitare: 
•  Reamenajarea interiorului grădiniţei din satul Cleanov,  

    comuna Carpen,  care a fost afectată de inundaţii cu   

    parchet, mobilier, jucării şi covoare speciale pentru copii

•  Refacerea podelei de  la Școala din Leordoasa

•  Materiale de construcții pentru sala de spectacol de la 

    Școala Gimnazială din Breasta

•  Racordarea la centrala termică  a sălii de sport a Şcolii 

Donații de materiale pentru răspunsul la dezastre donate 

grupurilor de voluntari pentru situaţii de urgenţă din toate cele 

13 comunităţi partenere doljene: cizme de cauciuc, costume 

impermeabile, căști de protectie, mănuși de piele, lopeți, furci, 

saci de rafie, găleți și furtunuri.

Advocacy - Participarea cetățenilor la rezolvarea 
problemelor care afectează viața copiilor

- În urma procesului de consultare Vocea și Acțiunea   

  Cetățeanului, membrii comunităților, împreună cu autoritățile  

  locale, s-au mobilizat, au înlocuit acoperișul și au realizat  

  încălzirea cu centrală proprie la Școala Palilula, au refăcut  

  acoperișul la Școala Ciutura, au amenajat curtea școlii din  

  Bralostița. 
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ADVOCACY
România continuă să aibă cei mai săraci copii din Uniunea Europeană, iar jumătate dintre ei locuiesc în mediul rural. Rata 
sărăciei în 2013 a fost de 22,4%, cu discrepanțe semnificative între mediul rural (38%) și urban (11%).

Dintre toți membrii societății, copiii sunt cei mai afectaţi de sărăcie pentru că lipsurile au efect negativ asupra sănătăţii lor, îi 
țin departe de școală și de  comunitate, și le limitează întregul potențial de dezvoltare. Lipsa de investiție în copii are 
consecințe grave pe termen mediu și lung pentru că influențează major dinamica capitalului social al țării.

În 2014 am continuat să susținem - direct și prin 
parteneriate instituționale - integrarea realistă a  
componentelor bunăstării copiilor din mediul rural în 
politicile publice: protecția și drepturile copilului, educația 
și prevenirea abandonului școlar, sănătatea, dezvoltarea 
rurală a comunităților sărace, protecția copiilor în caz de 
calamitate, incluziunea socială a copiilor cu dizabilităţi.

 WVR e membru în Consiliile Directoare ale FONPC 
(Federaţia ONG-urilor pentru copil), RENASSIS (Reţeaua 
Naţională Anti-Sărăcie şi pentru Incluziune Socială), FOND 
(Federaţia ONG-urilor din domeniul cooperării pentru 
dezvoltare internaţională).

Contribuții la dezvoltarea strategiilor naționale: strategia 
națională pentru protecția și promovarea drepturilor 
copilului; strategia națională de sănătate 2014 – 2020; 
consultare la elaborarea programului LEADER și a 
strategiei pentru persoane cu handicap

Pentru a dinamiza colaborarea instituțională, pe lângă 
intervențiile directe în comunități menite să amelioreze 
condițiile de viață ale copiilor, am creat instrumente care 
să ajute autorităţile să găsească soluţiile optime pentru 
copii. În 2014 am publicat trei studii importante, care au 
informat autorităţile și profesioniștii din domeniile 
respective.

Am continuat să dăm voce copiilor şi să-i stimulăm să 
participe la viaţa comunităţii lor. Astfel creştem o nouă 
generaţie de lideri, activi, responsabili, lucizi, eficienţi.

• 3 studii naționale privind copii din mediul   
   rural
•7 proiecte de participare și consultare a 
   cetățenilor 
• consiliile copiilor dau voce acestora
• contribuții la dezvoltarea de strategii 
   naționale

World Vision România Raport Anual 201436



A patra ediție a unicului studiu din România care radiografiază principalele 
probleme cu care se confruntă copiii din mediul rural evidenţiază tendiţele 
din 2013-2014 și le compară cu rezultatele precedente. Acestea arată că în 
satul românesc există un grup în creştere de copii foarte vulnerabili 
provenind din familii sărace care trăiesc adesea doar din alocația copiilor 
sau ajutor social și care se confruntă cu vulnerabilități multiple. 

Copiii aceştia:
•   abandonează şcoala din motive de sărăcie şi rezultate şcolare slabe
•   nu-şi cunosc întotdeauna drepturile şi, pentru unii dintre ei, încă există   
      abuz în familie sau comunitate
•    arareori participă la acele decizii ale comunităţii care-i privesc pe copii 
 

În 2014, am publicat studiul Şcoală după Şcoală (SDS) care a evidenţiat nevoia pentru 
servicii de acest tip, precum şi beneficiile pentru copii şi comunitate. Raportul, realizat în 11 
judeţe, prezintă punctul de vedere al părinților cu privire la calitatea și accesibilitatea 
programului SDS. După lansare, rezultatele studiului au fost prezentate de 31 de canale media.
 

Recomandările studiului:

•  Strategia de reducere a sărăciei trebuie să propună măsuri specifice 
şi abordări pragmatice pentru diminuarea sărăciei în rândul copiilor

•  Vulnerabilităţile copiilor trebuie analizate şi soluţionate multi 
sectorial; e nevoie de investiții în monitorizări profesioniste şi de 
coordonare de la nivel local a intervenţiilor cu servicii de bază şi a 
beneficiilor sociale pentru a creşte eficienţa acestora

•  Membrii comunităţii trebuie responsabilizați referitor la drepturile 
copilului şi la serviciile dedicate acestora 

•  La nivelul fiecărei comunităţi trebuie create servicii 
socio-educaţionale integrate

Ca urmare a publicării, rezultatele studiului au fost menționate pe 70 
de canale media, dintre care 10 TV și radio, fiind folosite ca sursă de 
documentare şi preambul la reportaje de interes național.  

 

RAPORTUL BUNĂSTAREA 
COPILULUI DIN MEDIUL RURAL

STUDIUL ŞCOALĂ DUPĂ ŞCOALĂ

Recomandările studiului:1/8 copii merge la culcare flămând, 

dublu faţă de 2012

1/5 copii de 0 - 5 ani nu a fost la medic 

în ultimul an 

1/10 copii a avut boli respiratorii, 

principala cauză de mortalitate la copiii 

sub 5 ani

1/8 copii absentează de la şcoală 

pentru a munci în gospodărie

1/5 copii merge pe jos mai mult de 1 

oră până la şcoală

 
Vezi mai multe pe  
ww.worldvision.ro/bunastare2014.pdf 
 

Vezi mai multe pe www.worldvision.ro/scoaladupascoala2014.pdf
 

programului SDS. După lansare, rezultatele studiului au fost prezentate de 31 de canale media.

documentare şi preambul la reportaje de interes național.  

Beneficiile SDS pentru copii şi comunitate
•  combate probleme sociale majore: absenteismul școlar, părăsirea timpurie a școlii,    
    procentele tot mai mici de promovabilitate la examenele naționale
•  aduce serviciile educaționale și sociale în jurul copilului
•  răspunde nevoilor individuale ale copilului 
•  asigură accesul egal la educație și integrare socială
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A patra ediție a unicului studiu din România care radiografiază principalele 
probleme cu care se confruntă copiii din mediul rural evidenţiază tendiţele 
din 2013-2014 și le compară cu rezultatele precedente. 
Acestea arată că în satul românesc există un grup în creştere de copii 
foarte vulnerabili provenind din familii sărace care trăiesc adesea doar din 
alocația copiilor sau ajutor social și care se confruntă cu vulnerabilități 
multiple. 

Copiii aceştia:
•   abandonează şcoala din motive de sărăcie şi rezultate şcolare slabe
•    nu-şi cunosc întotdeauna drepturile şi, pentru unii dintre ei, încă există   
       abuz în familie sau comunitate
•     arareori participă la acele decizii ale comunităţii care-i privesc pe copiii
       gimnaziali din 157 de școli din șase județe, majoritatea aflate în    
       comunități dezavantajate. 
 

La scurt timp după publicarea studiului am creat, împreună cu alte 
ONG-uri, o coaliție care a solicitat Cancelariei Primului Ministru 
organizarea unui  grup de lucru interministerial care să analizeze 
costurile și fezabilitatea generalizării accesului la programe de tip 
Școală după Școală în toate școlile din Romania ca o soluţie de 
prevenire a abandonului şcolar, abuzului şi neglijării copiilor. 

 Concluziile generale ale studiului:
•  Spaţiile şcolare există, însă infrastructura nu  
    este mereu folosită 
•  Competențele care influențează succesul  
    personal sunt neglijate în favoarea disciplinelor 
    „de examen”
•  Părinţii nu sunt întotdeauna informaţi în  
    privinţa activităţii şcolii
•  Școala este încărcată cu probleme care nu țin  
    de educație

În comunităţile unde desfășurăm programe de 
dezvoltare comunitară, cercetarea a făcut parte 
din proiectele pentru participarea cetățenilor la 
soluționarea problemelor comunității (vezi 
pagina următoare). 
Principalele rezultate şi concluziile studiului au 
fost prezentate de 33 de canale media.
 

STUDIU DE EVALUARE A 
CALITĂŢII EDUCAŢIEI 

În prezent programul Școală după Școală 
poate fi finanțat din Fonduri Structurale 
Europene și este susținut de către Ministerul 
Educației Naționale ca una dintre ariile 
prioritare de intervenție. 

Învățarea, rezultatele și evaluarea lor:
•  1/3 elevi foloseşte mijloace audio și video săptămânal
•  1/2 elevi foloseşte calculatorul 
•  1/3 elevi are acces la internet
•  Copiii nu pot aplica în viața de zi cu zi ceea ce au învățat la școală
•  Preponderent se evaluează doar conținutul cognitiv al învățării

Implicarea și participarea la viața școlii:
•  Doar 1/2 elevi și 1/3 părinți sunt consultați la stabilirea disciplinelor   
    opționale
•  Majoritatea părinților contribuie la cumpărarea unor auxiliare  
    curriculare pe care le consideră utile
•  1/2 propuneri de îmbunătățire au fost luate în considerare
•  În relația cu școala, părinții preferă acțiunea individuală și nu cea  
    colectivă

„Starea de bine” a elevilor la școală:
•  3/4 elevi nu au stat de vorbă niciodată cu un consilier școlar 
•  1/3 elevi lipsește nemotivat de la școală, cel mai des datorită unor  
    probleme personale  
•  1/10 copii lipsește pentru că muncește în gospodărie
•  8/10 elevi lipsesc pentru că nu le place materia  
•  35% dintre copii și părinți nu își pun problema continuării   
    studiilor la liceu  

 

Studiul Calitatea Educației în Mediul Rural 
a fost preluat și publicat pe site-ul 
Ministerului Educației în 2014.
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În 2014, am publicat studiul Şcoală după Şcoală (SDS) care a evidenţiat nevoia pentru 
servicii de acest tip, precum şi beneficiile pentru copii şi comunitate. Raportul, realizat în 11 
judeţe, prezintă punctul de vedere al părinților cu privire la calitatea și accesibilitatea 
programului SDS. După lansare, rezultatele studiului au fost prezentate de 31 de canale media.
 

La World Vision încurajăm dialogul între membrii comunităţii şi 
autorităţi pentru a identifica cele mai potrivite soluţii locale de 
îmbunătăţire a calităţii serviciilor publice de educaţie şi sănătate. 
Astfel am continuat să folosim metoda de consultare Vocea şi 
Acţiunea Cetăţeanului, dezvoltată de World Vision 
Internațional, prin care reprezentanţii fundaţiei şi voluntarii locali 
se mobilizează şi educă la rândul lor alţi cetăţeni cu privire la 
participarea democratică în procesul de decizie local. În 2014, 
comunităţile au ales să rezolve probleme legate de educaţia 
copiilor lor.

                             În cadrul Consiliilor Copiilor îi pregătim şi îi              
           sprijinim pe copii şi tineri să participe la deciziile    
           care le afectează viaţa. Astfel, ei învață să își 
consulte colegii, identifică probleme ale comunităţii și caută 
împreună soluții. Copiii intră în dialog cu autorităţile locale, şi 
învață să facă advocacy în numele tinerilor, la nivel local, 
regional și naţional.
La nivel local, 261 de copii, dintre care 27 reprezintă grupurile 
cele mai vulnerabile – copii  cu dizabilității, care trăiesc în 
sărăcie severă, sau excluziunie socială – compun aceste consilii. 
La nivel național, Consiliul Consultativ al Copiilor, format din 12 
membri, reprezentanți ai tuturor copiilor din comunitățile unde 
suntem prezenţi, este în permanență consultat referitor la 
programe care să răspundă nevoilor lor concrete. 

PARTICIPAREA CELOR MARI ŞI MICI ACCELEREAZĂ 
SCHIMBAREA

Vocea şi Acţiunea Cetăţeanului

Copiii participă la deciziile 
care le afectează viaţa

Rezultate în 2014:

•  641 de copii și 456 de părinți au participat la   
    proiecte de advocacy local în 13 comunități,
    pentru a crește calitatea educației în școli
•   7 proiecte finalizate
•   Peste 1.500 de copii învața acum în școli        
     renovate, au acces la cabinete de informatică şi   
     consiliere psihologică

  

                             În cadrul Consiliilor Copiilor îi pregătim şi îi              
           sprijinim pe 
           care le afectează viaţa. 

•  Tinerii din grupul ART – Ridică Vocea şi Intră în  
     Acţiune din Negreşti (Vaslui) au ajutat o familie să nu  
     fie evacuată din casă oferindu-le veniturile obţinute din  
     vânzarea unor obiecte artizanale realizate de ei. 
•  Alţi membrii ai aceluiaşi grup au participat la   
     reuniuni internaţionale unde au transmis opinia  
     copiilor din România şi au militat pentru drepturile lor  
     la Conferinţa Copiii ca Actori pentru Transformarea     
     Societăţii – CATS din Elveţia şi în faţa Parlamentului  
     European la Bruxelles.
•   Copii au fost stimulaţi să folosească tehnologii și  
     modalităţi diverse de comunicare pentru a   
     argumenta  nevoia de schimbare. Ei au pledat  
     pentru dezvoltarea comunităţii lor sau rezolvarea
     unor probleme folosind discursul, fotografia şi eseul. 
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Susţinem financiar activităţile pe care pe desfăşurăm 
pentru copiii din comunităţi defavorizate astfel: prin 
donaţii lunare ale unor contributori români şi străini, prin 
proiecte desfăşurate cu fonduri din granturi private şi 
europene și prin proiecte de responsabilitate corporativă.
Vezi mai mult în raportul financiar de la pagina 50.

Numeroase vedete şi persoane publice ni s-au alăturat 
în campania de Crăciun numită Colindător de Viitor 
şi au participat la un mecanism tip leapşa pe Facebook. 
Pe lângă ambasadoarele noastre  Oana Cuzino şi 
Daniela Nane, alte vedete precum Pavel Bartoş, Cabral, 
Adrian Nour şi Trio Zamfirescu au interpretat colinde 
pentru a-i convinge pe oameni să ajute copiii săraci de 
la sat să aibă viitorul pe care şi-l doresc. 

Tradiționala campanie pentru direcționarea celor 2% 
din impozitul pe profit ne-a adus 20.000 de EURO, 
colectați cu sprijinul voluntarilor.

FUNDRAISING ŞI CSR
Proiectele din România au atras peste 2.140.000 USD în 2014

Strângerea de fonduri prin programele 
noastre de donații lunare, Donator de 
Viitor și Vreau în clasa a noua, a generat 
venituri în valoare de 356.180 USD, cu care 
am susținut 800 de copii și 224 elevi de 
liceu.

Mulţumim sponsorilor care alături 
de World Vision România 

donează viitor copiilor! 
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DONAȚII PENTRU ACTIVITĂŢI DIN PROGRAMELE 
DONATOR DE VIITOR ȘI DE DEZVOLTARE COMUNITARĂ 

•  1.500 de elevi de gimnaziu din comunitățile înscrise în programul 

Donator de Viitor din Dolj au primit echipamente sportive de la Caroli 

Foods Group, care a donat 16% din veniturile realizate prin promoția 

Campofrio susţine campionii de mâine, desfăşurată în perioada 18 

iunie - 12 iulie 2014 în magazinele Mega Image.

•  Angajații Roche Romania susţin anual 6 copii din programul 

Donator de Viitor, prin campania internă “Children’s Walk”, 

desfăşurată în fiecare lună iunie.

•  Oameni de afaceri și  top manageri din companii au participat în 

decembrie la o cină caritabilă, care ne-a adus 13.000 lei pentru 

reabilitarea grădiniței din comuna Dezrobiți, județul Vâlcea, unde 

învață 31 de copii din familii foarte sărace.

•  4.500 de copii sub 5 ani din Vaslui, cel mai sărac județ al României, 

mulţi din ei malnutriţi şi cu probleme medicale, vor fi mai bine hrăniți 

și mai sănătoși după ce vom desfășura în 15 comunități proiectul 

Copii sănătoși pentru un viitor mai bun, susţinut de Profi cu 100.000 

lei prin campania  ,,Împreună cu tine, Profi salvează destine”, 

desfășurată între 1 iulie şi 30 noiembrie 2014. 

•  55 de copii care merg zilnic pe jos câţiva kilometri

până la şcoala din comuna Băişoara, situată în inima Munţilor 

Apuseni, au primit îmbrăcăminte și încălțăminte de iarnă prin 

contribuția artistului fotograf italian Gianluca Mantovani, care a 

donat jumătate din încasările expoziţiei sale „Inside road, 

Outside road” din luna octombrie. Suma a fost dublată de 

compania IKONSOFT.

•  Zece copii din Bonțida, judeţul Cluj, au primit zilnic o masă 

caldă și au avut rechizite pentru şcoală pe tot parcursul anului 

2014, cu ajutorul companiei Evaluaserve, care a susținut 

programul Școală după școală. 

•  Firmele Europlast şi Ro Cinema au donat pentru programul 

Donator de Viitor 10.000 lei pentru turneul de fotbal Cupa World 

Vision. 

•  Cu ocazia crosului pe care îl organizează anual în mod 

tradiţional, Școala Avenor din București  a strâns fonduri pentru 

programul Donator de Viitor. 

•  În luna decembrie Școala Ioanid din București a donat 30 de 

băncuțe si materiale educaționale pentru 44 de preșcolari de la 

grădinițele Piria, Novacu și Argetoaia (județul Dolj).

 

Contribuţii ale companiilor partenere 

Şcolile au strâns bani pentru grădiniţele 
de la ţară

de
de
ani
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8.270 de rechizite au ajuns la 2.469 de copii din Dolj prin 

campania locală din lunile octombrie şi noiembrie. Urnele de 

colectare au fost găzduite în Craiova de Teatrul Național «Marin 

Sorescu», Casa de cultură «Traian Demetrescu», Teatrul pentru 

Copii şi Tineret «Colibri», Radio România Oltenia, Skoobooks, 

Librăria Elena Farago, Greenwich School of English şi Centrul 

DAGMAR D.V.. Colectarea rechizitelor s-a făcut cu sprijinul 

angajaţilor companiilor Hella România, Coca Cola Hellenic și a 

profesorilor şi elevilor de la Colegiul Naţional Fraţii Buzeşti, 

şcolile gimnaziale Fraţii Buzeşti, Mircea Eliade, Alexandru 

Macedonski, Gheorghe Țiteica, Sf. Gheorghe, Școala nr. 29 

Nicolae Romanescu, Liceul de Arte Marin Sorescu, Grădinița nr. 

21 Tudor Vladimirescu. 

Prin programul Adoptă o grădiniță din Dolj, Doamna Alina Toboş 

a devenit donatoare pentru grădiniţa cu 18 copii din Mihăiţa iar 

firma Helle pentru grădiniţa din Gabru cu 12 copii astfel încît cei 

mici să meargă la grădiniţe mai frumoase, mai moderne și mai 

bine dotate.

250 de copiii din grădiniţele din Negreşti au participat la patru 

sesiuni educative, dar şi foarte distractive, aflând de la Zâna 

Măseluţă, un dentist de la cabinetul stomatologic Junior Clinic, 

cum să se spele corect pe dinţi. Copiii au vizionat un scurt film 

de desene animate despre cele patru arme ale dinţilor veseli: 

fructele şi legumele, periuţa, pasta de dinţi şi medicul 

stomatolog şi au primit câte un pachet cu periuţă de dinţi, pastă 

de dinţi, cărticică de colorat şi câte un balon Junior Clinic.

Pentru 31 de copii din satul Tatomireşti, comuna 

Rebricea,"mesagerii Iepuraşului de Paşte" au fost 

reprezentanţii firmei Antibiotice SA, care le-au adus la școală 

darurile mult aşteptate: jucării, îmbrăcăminte şi dulciuri. În 

semn de mulțumire, copii au pregătit cântece şi poezii şi le-au 

oferit invitaților ouă încondeiate. 

7 tineri seropozitivi din Medgidia au vândut produse 

confecţionate la clubul de artă la cea de-a XII-a ediţie a 

expoziţiei de artă cu vânzare “Lumină şi Har“, în beneficiul 

proiectului Împreună pentru viitor. Clubul de artă  Medgidia a 

fost înființat de organizația World Vision în 2003 pentru ca mai 

mulți copii seropozitivi din oraș să socializeze și să se relaxeze 

prin artă. Locuitorii din Medgidia au cumpărat seturi de bijuterii 

handmade, lumânări lucrate manual, măști și obiecte 

decorative din ipsos, încurajându-i pe tinerii artiști să continue. 

Grădinițe mai moderne și rechizite 
pentru mii de copii din Dolj

Zâna Măseluţă şi mesagerii Iepuraşului 
de Paşte la copiii din judeţul Vaslui

Locuitorii din Medgidia în ajutorul 
tinerilor cu HIV  
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•  În 2014 KFC și Pizza Hut România au donat suma record de 

75.000 de euro pentru programul nostru de burse Vreau în clasa 

a noua, prin campania pe care o organizează anual, în luna 

octombrie, în restaurantele lor de șapte ani. Dani Oţil, 

ambasadorul proiectului pentru al doilea an consecutiv, şi-a 

vândut, prin licitaţie pe Facebook, prima lui cască de 

motociclist pentru  400 de euro, pe care ni i-a donat.  

•  Compania Steelcase a oferit burse la liceu în Cluj pentru 

patru tineri pe care i-au primit cu căldură în rândul lor, iar MGS 

Systems a alocat 4.000 de euro pentru activitățile educaționale 

ale bursierilor. 

•  7.950 de lei s-au strâns pentru activităţile extraşcolare ale 

bursierilor cu ocazia Turneului Naţional de Handbal Mixt de la 

Râmnicu Vâlcea din ianuarie 2014, unde au participat 16 echipe 

de handbal mixt din Bucuresti, Cluj, Braşov, Baia Mare, Olt, Dolj 

şi Vâlcea. 

MAI MULTE BURSE LA LICEU

"
"

"
"
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În județul Cluj s-au donat cadouri  în valoare de 75.500 de lei. 450 

de copii din familii cu o situație materială precară din 20 de sate 

sărace au primit exact cadourile pe care le-au cerut Moşului. Ca 

în fiecare an, au răspuns “prezent” companiile ISDC, Emerson, 

Evaluserve, Steelcase, HP și 3Pillar Global. 6 noi companii ni s-au 

alăturat în acest an: IKONSOFT, MGS System, QBuiz, FreshByte, 

Thomsons și Skyhce. 

3.919 de copii din comunităţile noastre doljene au primit dulciuri 

în valoare de 39.313 de lei, iar 225 de preşcolari şi scolari au 

primit rechizite, jucării, jocuri şi articole de îmbrăcăminte în 

valoare de 14.700 de lei. Cadourile au venit din partea fundaţiei, 

precum  şi cu sprijinul companiilor Hella, Ubisoft, Netrom, 

ProCredit Bank, KIRCHHOFF Automotive România , Cummins 

Generators şi a donatoarei Alina Tobos.

În Vaslui, 20 de copii din satul Armăşoaia au primit de la angajaţii 

unei companii din Iaşi cadourile pe care și le-au dorit: haine, 

jucării, jocuri şi dulciuri.

Scrisorile copiilor din comuna Pungeşti (judeţul Vaslui) au ajuns 

la 20 de angajaţi ai unei companii din Iaşi, care au îndeplinit toate 

dorinţele acestora, însă doresc să rămână anonimi.

Elevii Colegiului Naţional Costache Negruzzi din  Iaşi au strâns 

singuri jocuri, jucării şi dulciuri pentru cei 75 de copiii de la 

grădiniţa din Rafaila. 

În județul Vaslui, Moș Crăciun a adus cadouri în valoare de 

25.000 lei.

Startul campaniei de Crăciun din judeţul Vâlcea a fost dat la 

sfârşitul lui noiembrie de turneul de fotbal Cupa World Vision, o 

competiţie pentru 12 echipe ale unor instituţii şi firme locale. 

S-au strâns bani şi cadouri în valoare de 7.700 lei.

33 de copii de la grădiniţa Dezrobiţi din Frânceşti (judetul Vâlcea) 

au primit fulare, căciuli şi cărţi de colorat prin campania Fii 

alături de Moş Nicolae, iar firmele Ursolex si Anthax le-au dăruit 

dulciuri, fructe şi rechizite. Elevii de la Colegiul Naţional de 

Informatică Matei Basarab şi copii de la Grădiniţa Nord 2 au 

donat şi ei jucării noi. În Ajunul Crăciunului, voluntara noastră 

Simona, împreună cu familia şi câţiva prieteni, a dăruit haine, 

dulciuri şi jucării pentru 40 de copii din Frânceşti. În total, Moş 

Crăciun de la Vâlcea a avut la dispoziţie 23.700 lei în obiecte şi 

bani.

În București, angajaţii de la Genpact au strâns bani şi au 

cumpărat cadouri de Crăciun pentru 24 de copii care fac parte 

din Grupul "Colinda". Copiii au vizitat sediul Genpact si i-au 

colindat pe angajați. 

Moș Crăciun a adus în tolba sa cadouri pentru 17.000 de copii din comunităţile noastre, care s-au bucurat de daruri 
şi au sărbătorit cu colinde şi poezii în jurul bradului împodobit. Moșul a fost ajutat să dea daruri cu fonduri din 
programele noastre de dezvoltare comunitară, la care s-a adăugat contribuția generoasă a “spiridușilor”, care au 
venit cu daruri suplimentare pentru copiii cei mai vulnerabili.

TOLBA LUI MOŞ CRĂCIUN 
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Ce au făcut voluntarii 
În sate, voluntarii adulţi au scris proiecte pentru a obţine 

fonduri care să ajute dezvoltarea rurală, iar grupurile de 

copii-voluntari au participat la activităţi în folosul 

comunităţii sub îndrumarea unui preot sau cadru 

didactic. Au ecologizat şi refăcut  zonele verzi, au plantat 

pomi, au organizat concursuri sportive, au făcut 

mărţisoare și felicitări pentru Paşte şi Crăciun și au 

participat la expoziţii de artă şi spectacole, au organizat 

acțiuni filantropice pentru bătrâni, cărora le-au oferit 

ajutor în gospodărie. Liceenii şi elevii mai mari au făcut 

meditaţii în vacanță cu cei mai mici. 

În orașe, tinerii și studenţii ne-au ajutat atât la 

evenimente și campanii, la colectarea 

formularelor de 2%, cât şi la munca de birou sau la cercetarea 

privind calitatea educației în mediul rural. 

Făcând voluntariat pentru WVR, liceenii învaţă despre 

marketing şi promovare , participă la team-building-uri şi la 

activităţi de dezvoltare personală.  În 2014, am organizat mai 

multe schimburi de experiență care i-au ajutat să-şi 

împărtăşească experiențele și să afle idei noi.

Adulţii au lucrat cu copiii şi cu liceenii, pe care i-au ajutat la 

teme, cu care au organizează serbări și jocuri, pe care i-au 

învațat artă și diferite alte lucruri care contribuie la dezvoltarea 

lor personală. 

În magazinele Profi, voluntarii au promovat proiectul pentru 

sănătatea copiilor din Vaslui, cu care am obţinut locul II la 

campania-concurs Împreună cu tine Profi salvează destine. 

Mulțumim, dragi voluntari!

1.390 de voluntari alături de noi în 2014:
- 1.000 din comunităţile rurale
- 390  din orașe
- 18 voluntari 

„Împreună” este mai important decât „eu”. Voluntariatul înseamnă altruism, solidaritate şi crearea de legături prin care depăşim 
diferenţele ce ne despart. Destinul nostru colectiv se modelează atunci când răspundem împreună provocărilor comune, iar 
comunităţile noastre devin mai sănătoase şi mai solide.

VOLUNTARIAT

390 de voluntari din orașe au participat la 
activități și la acțiunile de advocacy.
În sate, 391 de copii, 348 de profesori, 29 de 
preoţi şi alţi 152 de adulţi au contribuit la 
implementarea proiectelor comunitare.
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INIȚIATIVE ȘI ACTIVITĂȚI
LOCALE ALE 
VOLUNTARILOR 

Specificul local oglindit în munca voluntarilor

•   Voluntarii din corporaţiile clujene     

    au valorificat tradițiile și      

    potențialul turistic al unor     

    comunități.

•  În Vâlcea, cea mai importantă     

    zonă apicolă din ţară, voluntarii au fost    

    principalii promotori ai târgului Apicol    

    Oltenia.

•  Fotograful profesionist Alexandra     

    Petcu din Craiova a realizat în Dolj     

    fotografii pentru programul 
    Donator de Viitor.

•   În Ialomița, liceenii din Urziceni au     

     voluntariat alături de bursierii din     

     Vreau în clasa a noua.

•   În Iaşi - Vaslui voluntarii au lucrat     

     alături de echipele locale în campanii      

     pentru drepturile copiilor, iar trei     

     dintre ei au devenit      

     angajaţi ai fundaţiei.

•   Angajați din companii au oferit     

     mentorat pentru alegerea unei profesii    

     copiilor din apartamentele sociale din    

     Bucureşti, sectorul 5.

Peste 750 de ore de voluntariat au depus voluntarii 

corporatiști clujeni în programul Prietenii comunității. 

Prietenii noştri de la HP și 3PillarGlobal au contribuit la 

realizarea unei rețele de locuri de popas integrate 

într-un circuit turistic local în comuna Iara din Munții 

Apuseni. La Mera, unii dintre voluntarii de la Steelcase 

au pus umărul la crearea unui muzeu etnografic, 

inclusiv un magazin de produse tradiționale, iar alții au 

fost gazde în Cluj pentru 15 copii din satele izolate ale 

comunei Băișoara, în proiectul Prieten pentru o zi. 

Alături de voluntari, copiii au experimentat şi învăţat lucruri inedite. Angajaţii 

companiei Ubisoft au petrecut ziua de 1 Iunie alături de micuții de la grădinița 

Gabru, cărora le-au dăruit cărți și jucării. Cu o altă ocazie, ei au fost vizitaţi la 

sediul companiei lor de 25 de copii care au „testat” cele mai noi jocuri pe 

calculator. În timpul verii  voluntarii au făcut meditaţii cu 50 de copii din 

Argetoaia. În Vârvorul de Jos, sub indrumarea unui  profesor-voluntar, copiii 

pasionați de dans au luat parte la un curs  profesionist, iar un student de la 

Universitatea Lumiere Lyon 2 (Franţa) a învăţat 200 de copii de la Cluburile de 

iniţiativă comunitară World Vision cum să îşi promoveze inițiativele. 

CLUJ • 305 de voluntari în sate 
și 58 din Cluj

DOLJ •  520 de voluntari în sate și  146 din Craiova 
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Voluntarii ialomiţeni ne-au ajutat în proiectul Școala 

părinților şi la activitaţile de creaţie de la cluburile copiilor. În 

Roșiori, au lucrat felicitări de Crăciun și mărțișoare alături de 

copii, au pictat icoane pe sticlă, iar în Moldoveni au participat 

la o simulare de urgență în caz de cutremur.

IALOMIȚA • 91 de voluntari din sate și 56 din 
oraşul Urziceni

În sectorul 5 din Bucureşti, voluntarii au strâns bani pentru 

cadourile de Crăciun destinate copiilor cu dizabilități de la 

centrul Sf. Maria. Alţi voluntari au participat la activități cu 

copiii și la evaluări în programul Școală după Școală de la 

școala nr. 126. 

SECTORUL 5, BUCUREŞTI • 50 de voluntari

Tinerii din Grupul A.R.T., Reţeaua Tinerilor din Negreşti şi 

Centrul de Tineret din Negreşti au sărbătorit finalul de an 

şcolar printr-un eveniment dinamic şi plin de veselie adresat 

copiilor din grădiniţe. Tinerii s-au costumat în prinţi, prinţese 

şi clovni şi au animat atmosfera cu muzică, baloane, 

bomboane şi desene pe faţă pentru a le oferi celor mici o zi de 

neuitat. 

IAȘI–VASLUI • 58 de voluntari în sate și 
49 din Iași și Negrești 

Toate evenimentele de fundraising și de promovare 

au fost organizate cu ajutorul voluntarilor: Cupa 

World Vision la Fotbal, Handbal pentru Educație, a 

patra ediţie a Târgului Apicol Oltenia, flashmob 

pentru dreptul copiilor la educație. 25 de spiriduşi 

au poposit la grădiniţa Dezrobiți din comuna 

Frâncești cu daruri din partea lui Moş Nicolae. 21 de 

profesori de liceu au pregătit săptămânal bursierii 

liceeni din programul Vreau în clasa a noua. 

Voluntarii le-au vorbit copiilor din tabăra 

Pridvoarele Credinței de la Mănăstirea Arnota 

despre munca lor ca faptă creștină. 

VÂLCEA • 26 voluntari în sate 
şi 31 din Râmnicu-Vâlcea
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      Programe de dezvoltare comunitară: 

                        Ministerul Educaţiei, Inspectoratele Şcolare     

     Judeţene, Școlile partenere din proiectele   

                        zonale  WVR, Federaţia Organizaţiilor 

Neguvernamentale pentru Copil (FONPC), Federația 

Naționala a Asociațiilor de Părinți din Învățământul 

Preuniversitar, ARACIP, Biserica Ortodoxă Română, Liceul 

Agricol din Prejmer UNITED WAY; Pentru programele Şcoală 

după Şcoală: primăriile Rebricea (judeţul Vaslui); Bucovăț - 

județul Dolj; Cămăraşu, Aghireşu, Caseiu, Gilău și Bonţida 

din judeţul Cluj; București sector 5 – Şcoala gimnazială 126, 

finanțatorii Evalueserve, United Way.

      Centrul Naţional pentru Studii în Medicina de  

      Familie, Organizaţia Asistenţilor Medicali şi   

      Moaşelor din România, Asociaţia ProMama, 

Coaliţia pentru o Nouă Prevenţie, Ministerul Sănătăţii, 

Direcţiile Judeţene de Sănătate Publică din județele Cluj, 

Dolj, Ialomița, Vaslui şi Vâlcea, medicii de familie, 

asistentele medicale şi mediatorii sanitari din Cojocna 

(județul Cluj), Bralostița (județul Dolj), din comunitățile 

ialomițene Adâncata, Armășești, Brazii, Dridu, Moldoveni, 

Maia, Movilița, Manasia, Roșiori, Fierbinți, Jilavele, Urziceni, 

din comunitățile văsluiene Laza, Ivănești, Todirești, Dumești, 

Rafaila și comunitățile din județul Vâlcea Orlești, Scundu, 

Nicolae Bălcescu, Mihaești, Ionești, Galicea, Stoilești, 

Vitomirești și Dănicei. 

      Autoritatea Națională pentru Protecția   

      Drepturilor Copilului și Adopție (ANPDCA);   

      Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale; 

DGASPC – Direcţiile Generale de Asistenţă Socială şi 

Protecţie a Copilului din Sectorul 5, Cluj, Constanţa, Dolj, 

Ialomiţa, Vaslui şi Vâlcea, Federaţia Organizaţiilor 

Neguvernamentale pentru Copil (FONPC), Agenţiile 

Judeţene Anti-Trafic, Telefonul Copilului; SPAS -Serviciile 

Publice de Asistenţă Socială locale; Centrul Raţiu pentru 

democraţie; Fundaţia Soroptimist, Asociaţiile de părinţi din 

comunităţi; Fundația Baylor Marea Neagră;

      Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale,   

      Ministerul Educaţiei, Direcţiile Agricole   

      Judeţene, Asociaţiile profesionale (de apicultură, 

creşterea animalelor), consorțiul de firme pentru educație în 

agricultură format din Fundația Româno-Americană, World 

Vision România, Civitas, Centrul pentru educație economică 

și dezvoltare din România, Junior Achievment Romania, 

Centrul Român pentru Politici Europene.

     Biserica Ortodoxă Română, Uniunea Bisericilor  

     Brethren, Alianța Română Evanghelică, Biserica  

     Baptistă.

PARTENERI

PARTENERI ÎN PROGRAME, PROIECTE ŞI EVENIMENTE:

Mulțumim partenerilor care ne-au ajutat să dăm viață unor proiecte frumoase care au 
adus diferența în viața copiilor, familiior și comunităților lor.
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•  Proiectul ALEGE ŞCOALA - Biserica Ortodoxă Română;

•  Proiect ATELIERUL DE MESERII - Ascendo SRL, Centrul de Resurse și Informare pentru Profesiuni

    Sociale CRIPS și L`Institut National de Formation et d’Application – INFA (Franța);

•  Proiectul ELEVUL EDI - Liceul Vitomirești, județul Olt, Liceul Dimitrie Filișanu din Filiași și Colegiul Național Matei Basarab din

    Râmnicu-Vâlcea;

•  Proiectul ELEVUL DE AZI FERMIERUL DE MÂINE - ASCENDO S.R.L., CRIP; Colegiul pentru Agricultură și Industrie Alimentară Țara  

    Bârsei, Şcolile gimnaziale din Buneşti, Hărman, Feldioara, Teliu, Lunca Câlnicului din judeţul Braşov şi şcolile gimnaziale din Chichiş,  

    Brădet, Ciumernic, Sita Buzăului, Dobârlău din judeţul Covasna;

•  Proiect MADE IN RURAL – Asociația pentru Sprijinirea Dezvoltării Rurale ASDR Dezmir şi Ascendo S.R.L.;

•  Proiectul INCLUSIV – Asociația „Pactul Regional Nord-Vest pentru Ocupare și Incluziune Socială”, Universitatea Babes-Bolyai din  

    Cluj-Napoca, Fundaţia pentru Dezvoltarea Asociaţiilor de Ajutor Mutual şi Landsbond der Christelijke Mutualiteiten;

•  Proiectul ACCESS – Fundaţia Motivation România;

•   ADVOCACY - Federaţiile la care World Vision România este afiliată - FONPC (Federaţia ONG-urilor pentru copil), RENASSIS (Reţeaua  

     Naţională Anti-Sărăcie şi pentru Incluziune Socială), FOND (Federaţia ONG-urilor din domeniul cooperării pentru dezvoltare   

     internaţională). 

Rețele naționale și din București: Avenor, Campofrio, Clubul Țăranului, Genpact,  KFC România, Media Image, Nutrishape, Organic 

Baby,  Pizza Hut, Pro TV, Profi, Roche, România Liberă, Siveco, Școala Ioanid, Teatrul Act, TVR; în județul Cluj - 3Pillar Global, Emerson, 

Evalueserve, Freshbyte, HP, IKON Soft, ISDC, MGS, Qbuizz, Spyhce, Steelcase, Thomsons; în județul Dolj: Cummins Generators, Casa de 

Cultură Trăian Demetrescu, DAGMAR DV, donatorul individual Alina Toboş, Greenwich School Of English, HELLA, Incubator 10 Craiova, 

KIRCHHOFF Automotive Romania, Librăria Elena Farago, Netrom, UBISOFT , ProCreditBank,  Radio România Oltenia, Skoobooks, Teatrul 

Naţional ,,Marin Sorescu”, Teatrul de Păpuşi ,,Colibri”, unitățile de învățământ public din Craiova - Colegiul Naţional ,,Fraţii Buzeşti”, 

Şcoala Gimnazială ,,Mircea Eliade”,  Şcoala Gimnazială ,,Alexandru Macedonski”, Şcoala nr.29 ,,Nicolae Romanescu”,  Şcoala Gimnazială 

,,Gheorghe Ţiţeica”, Şcoala Gimnazială ,,Sf. Gheorghe”,  Liceul de Arte ,,Marin Sorescu; în județele Iași și Vaslui: Antibiotice, Junior 

Clinic, Masterprint; în județul Vâlcea:  AJF Vâlcea, Alka Trading Co, ANTHAX , CNI Matei Basarab RâmnicuVâlcea , CSM Râmnicu Vâlcea, 

CS Tiger Gym, DJST Vâlcea, Europlast, Govora SA, Grădinița cu Program Prelungit Nord 2 din Râmnicu Vâlcea, Liga Suporterilor Vâlceni, 

Restaurante OK, Nurvil, Riovil , Ro Cinema, Sanaqua , Sindicatul Liber a.c. Ind, URSOLEX , Vilmar

Le mulţumim Mariei Buză pentru cuvintele frumoase pe care le-a spus la evenimente despre noi, Alexandrei Petcu pentru imaginile 

extrem de emoţíonante şi sugestive cu copiii din satele noastre, celor care s-au filmat cântând colinde - Pavel Bartoș, Cabral, Adrian Nour 

şi Trio Zamfirescu, surorile Maria & Ligia Hojda, Corina Caragea & Răzvan Fodor, bloggerii Monica Roşu (Foodie Family), Cristina Mazilu 

(Chez Mazilique), Oana Titica (Chicineta)  - şi celor care ne-au susţinut pe Facebook: Victor Kapra, Simona Tache și Andreea 

Ursu-Lișteveanu.

PARTENERI ÎN PROIECTE DE CSR, FUNDRAISING ŞI LA CAMPANII DE PROMOVARE:

SUSŢINĂTORI
Muțumim vedetelor care ne-au promovat și susținut în campanii. Ei ne reamintesc prin implicarea lor că niciodată nu trebuie să 
uităm de copii şi de şansele care stau în puterea noastră să le dăruim.
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Suntem onoraţi să avem ca ambasadori personalităţi foarte cunoscute şi apreciate din România. Le mulţumim 
pentru generozitate şi implicare, exemplul lor reprezintă un îndemn la acţiune pentru mulţi alţii.
 

“ Am avut un an plin alături de World Vision România, fundaţie al cărei 
ambasador am devenit din convingerea profundă că trebuie să ajut copiii de la 
sat să meargă la şcoală, să aibă un doctor bun aproape la care să ajungă uşor 
când au nevoie, să aibă haine şi pantofi pentru vreme friguroasă şi să poată visa 
împreună cu familiile lor la un viitor al viselor implinite. 
În acest an ne-am străduit împreună să atragem atenţia autorităţilor asupra 
celor mai presante probleme din mediul rural,  şi să strângem fonduri în 
beneficiul copiilor şi al părinţilor lor. Fiecare astfel de activitate a fost pentru 
mine un prilej de a înţelege cât de importante sunt cauzele pe care le susţin 
alături de fundaţie si câtă mulţumire îmi oferă această implicare ştiind că în 
acest fel schimbăm cu adevarat destine. ” 

 

www.oanacuzino.ro

 

AMBASADORI

OANA CUZINO

“ Din 2008, am susţinut alături de World Vision România copii buni şi frumoși la 
chip şi la suflet să meargă la liceu. În 2014, am decis să mă implic mai intens şi 
am devenit ambasador al tuturor cauzelor fundației. 
Ca om de cultură, mă preocupa educația și accesul cât mai multor copii la o 
educație de calitate. Mă îngrijorează situația copiilor din satele românești - ei se 
culcă seara flamânzi, încă învață la lumina lumânării, merg pe jos kilometri 
întregi indiferent de anotimp și prea puțini dintre ei sunt stimulați să se dezvolte, 
să-și descopere talentele. Am întâlnit prin World Vision, copii foarte sensibili și 
talentați, printre care un grup care a scris și a jucat o piesă de teatru inspirată din 
viața lor și a colegilor, marcată de lipsuri și abuzuri. Astfel de copii inteligenți și 
harnici merită un viitor mai bun, împlinit. Am încrederea că, împreună cu World 
Vision România și cu toți susținătorii fundației, putem contribui ca acest viitor să 
devină posibil. ” 

 

www.danielanane.ro

 

DANIELA NANE



„ 2014 este anul în care am dus mai departe colaborarea cu 
World Vision România şi am devenit din susţinător al programului 
"Vreau în clasa a noua", ambasador al tuturor proiectelor 
fundaţiei. I-am cooptat în propriul nostru proiect De la capăt, 
dedicat copiilor ai căror părinţi sunt plecaţi la lucru în străinătate 
şi am devenit Donator de Viitor pentru Cornelia, unul dintre aceşti 
copii, care, în plus, este şi foarte talentată la muzică. ”

 

www.voltaj.ro

 

CĂLIN GOIA

 „ Ne-a unit credința în educație și dorința de a schimba în bine viitorul 
acestei țări prin formarea frumoasă și cu demnitate a tinerelor 
generații. Împreună, prin compasiune și multă muncă, încercăm să 
venim în sprijinul familiilor vulnerabile, militând pentru găsirea unor 
soluții sociale, economice și legale adaptate nevoilor reale ale acestor 
comunități. 
A fost o mare bucurie pentru mine să fiu alături și să răspund tuturor 
chemărilor World Vision, fie că a fost vorba de vizitele în teritoriu, la 
care eu țin foarte mult, sau diverse lansări sau evenimente la care am 
transmis un mesaj care să îi inspire pe oameni pornind de la exemplul 
meu personal. Sunt convins că în timp, vocile noastre unite vor ajunge 
să aibă impactul pe care ni-l dorim pentru a putea determina 
schimbările necesare.”

 

www.mugurvarzariu.com

MUGUR VĂRZARIU 

 „ Participarea mea la proiectele World Vision a fost şi este o 
experienţă ieşită din comun. Am văzut câte ceva din problemele 
reale, presante cu care se confruntă o majoritate a populaţiei 
noastre, am întâlnit oameni care aduc speranţă şi dinamism în 
rezolvarea lor şi sunt mândru şi bucuros că pot avea contribuţia mea 
la efortul acestor oameni. ”

 

www.concerto.org.ro

NICOLAE DUMITRU 



Donaţii în natură
distribuite 39%

          20.000
         45.000
    1.644.102
           47.981
       562.900
        667.776
   3.075.706
     1.066.701
    1.060.701

                                                                                              8.790.371
 
  4.687.772
       519.984
  4.089.994
                                                77.794

                                                                               
 
 
     1.827.892 
     1.301.727 
           18.357 
        450.762 
        176.778 
         110.601 
        253.237 
     1.914.179 
  1.404.290 
  4.687.772 
 
 

 

        322.872      
          35.392      
        307.214      
        102.065      
          44.999

                                                                                       451.729
                                                                        145.472

                                              190.263
                                                                                             190.263

        190.263   
  1.980.531          

* Întârzierea încasării sumelor a fost generată de 
disfuncționalități ale sistemului de rambursare a 
plăților pentru proiectele finanțate prin POSDRU și a 
fost acoperit printr-un împrumut extern.

World Vision România a asigurat continuitatea 
proiectelor în folosul copiilor, tinerilor și părinților, 
respectând unilateral contractele de finanțare și 
angajamentul față de grupurile țintă. 

Total rambursări                                                               1.666.205      
Total cheltuieli programe                                             1.841.894   
Total cheltuieli indirecte                                                  138.637      
Total sume de încasat din rambursări în 2014*   -314.326  
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Venituri Totale World Vision România 2014 (USD) 

Cheltuieli proiecte World Vision România 2014
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VENITURI ȘI CHELTUIELI ÎN 2014 (USD) 

VENITURI                                                                                         13.478.143 
 
Venituri în cash în 2014  

Austria          
Australia       
Canada  
Germania      
Elveția      
Taiwan       
SUA 
Fonduri colectate local 
Fonduri europene 
TOTAL                                                                                           
 
Venituri din donații în natură (DIN) în 2014  
Canada     
SUA 
Donatii colectate local                                              

CHELTUIELI                                                                                   
 
Cheltuieli pe programe 
Protecția copilului  
Programe Educație    
Educație pt. dezvoltare internațională       
Sănătate     
Angajament creștin     
Intervenție umanitară     
Societate civilă     
Dezvoltare economică și agricolă 
Cheltuieli indirecte 
Donații în natură distribuite 
 
 

PROGRAME EUROPENE SAU FONDURI STRUCTURALE

Buget planificat  2014 (USD) 

Alege Școala!             
Centru Multifuncțional               
Atelierul de Meșteșuguri zona NV          
Atelierul de Meșteșuguri zona SV       
Proiecte europene         
Made in rural                                                                                          
Atelierul de meserii                                                                          
Elevul de azi, Fermierul de maine                                              
Elevul E.D.I.                                                                                            
Inclusiv – Rețea de centre suport pentru integrarea
persoanelor vulnerabile pe piața muncii în 6 regiuni
din România         
Total           



Comitetul Director al Fundaţiei World Vision România

Dragi cititori,

2014 a fost extrem de important pentru fundația World Vision 
România intrucât a fost anul elaborării unei noi strategii 
pentru perioada 2014-2018.  Aceasta se axează pe misiunea 
principală a organizaţiei noastre, aceea de a se pune în slujba 
copiilor români, în special a celor mai vulnerabili dintre ei. 
Curajul de a ne asuma să avem impact prin munca noastră 
asupra vieţii a 2,25 milioane de copii până în 2018, își are 
rădăcinile în succesul acţiunilor noastre anterioare de 
ajutorare și în încrederea pe care o avem în ajutorul și 
îndrumarea lui Dumnezeu. 

Am pornit să construim pe temelia acestor succese și 
continuăm să consolidăm sustenabilitatea organizaţiei 
noastre prin relații de parteneriat autentic cu cei care înțeleg 
demersul nostru și își asumă câte un rol în îndeplinirea 
planurilor noastre: donatorii și companiile care apreciază 
responsabilitatea socială, ONG-urile care operează în domenii 
similare, firme sau organizații cu care colaborăm la realizarea 
proiectelor, reprezentanți ai autorităților și, mai ales, angajații.

Dar cel mai important este că avem această relație de 
parteneriat și respect cu copiii inscrişi în programele noastre, 

cu părinții lor și cu comunitățile în care aceștia trăiesc.
Ei sunt cei în slujba cărora ne-am pus eforturile și care vor 
duce mai departe ceea ce am început împreună pentru ca 
viața lor să se transforme – să fie mai bună, mai prosperă și cu 
speranță, să îşi poată construi viitorul pe care şi-l doresc. Căci 
copiii de azi sunt adulții de mâine, cei pe care ne bazăm să 
scrie o poveste mai frumoasă despre România. 

Cu prețuire,

Rodica Mocan,
Preşedinte al Consiliului Director
al Fundaţiei World Vision România

Gabriel Apostu 

Membru

Director Executiv 

Audit, 

Telekom România

Viorica Simon
Membru
Profesor şi cercetător 
fizician, Universitatea
"Babeş – Bolyai" din 
Cluj

Marius Radu
Membru
Lector asociat al  
Universităţii de Vest 
din Timişoara 

Rudolf Fedorovici 
Membru
Country Regional 
Representative, 
Odgers Berndtson

Conny Lenneberg
Membru

Lider Regional World 

Vision MEER  (Biroul 

Regional - Orientul 

Mijlociu şi Europa de 

Est)

Daniela 
Buzducea

Membru 

Director Executiv

World Vision 

România (din 2015)

Dan Badin
Membru
Partner Deloitte Tax

Rodica Mocan 

Preşedinte,

Conferenţiar  

universitar, Facultatea 

de Teatru şi 

Televiziune a 

Universităţii „Babeş – 

Bolyai" din Cluj

Romeo Vasilache
Vicepreşedinte

Director de programe 

antreprenoriat, 

Romanian-American 

Foundation
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CLUJ

Str. Republicii nr. 70, 400015, 
Cluj-Napoca, Jud. Cluj 
Tel:  0040 264 420 028
Fax: 0040 264 420 53

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

VASLUI

Oraş Negreşti, Jud. Vaslui
Str. Mihail Sadoveanu, nr. 4
Tel: 0040 731 444 624

IAȘI

Str. Sărărie, nr. 222, 
700452, Iaşi, Jud. Iaşi 
Tel:   0040 232 233 906 
Fax: 0040 0232 233 90

VÂLCEA 

Str. Henri Coandă , Nr. 12 A,
240167, Râmnicu Vâlcea,  
Jud. Vâlcea 
Tel:  0040 250 73 77 11
Fax: 0040 250 73 77 11

BIROUL NAŢIONAL 

Str. Rotaşului nr. 7,  Sector 1 , 012167 Bucureşti 
Tel:  0040 21 222 91 0,  Fax: 0040 21 224 29 71
email: rom_office@wvi.org

www.worldvision.ro

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.
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