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World Vision România este o fundaţie creştină care pune în centrul 
activităţii sale bunăstarea copilului. Suntem parte din marea familie World 
Vision International, prezentă în aproape 100 de ţări din întreaga lume.

Inspiraţi de valorile creştine, lucrăm cu persoanele cele mai vulnerabile din 
lume, indiferent de religie, rasă, etnie sau gen. Din 1990, de când ne-am 
început activitatea în România, am sprijinit peste 500.000 de copii şi adulţi, în 
400 de comunităţi din 8 judeţe.
 
Noi credem în dreptul copiilor de la sate şi de la oraş la şanse egale şi de 
aceea în localităţile rurale în care suntem prezenţi desfăşurăm programe de 
dezvoltare comunitară pe termen lung, cu accent pe educaţie şi reducerea 
abandonului şcolar, sănătate şi protecţia copilului, agricultură şi dezvoltare 
rurală, angajament civic şi creştin. 

Totodată, desfăşurăm programe de advocacy prin care milităm pentru 
respectarea drepturilor copiilor, precum şi programe de intervenţie 
umanitară de urgenţă prin care pregătim comunităţile pentru catastrofe 
naturale şi le sprijinim în momentul în care se confruntă cu astfel de 
probleme.

Prin tot ceea ce facem ne propunem un singur lucru – să le asigurăm copiilor, 
în special celor mai vulnerabili, şansa de a-şi dezvolta potenţialul şi de porni 
pe drumul spre o viaţă demnă. 

Viziunea noastră pentru fiecare copil, viaţa în toată plinătatea ei.

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

Implicarea copiilor şi tinerilor

Consiliul Consultativ al Copiilor
Vreau în clasa a noua
Educaţie remedială

VIZIUNEA NOASTRĂ

VALORILE NOASTRE
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Invitaţie

A trecut un sfert de secol de când World Vision s-a angajat într-
o misiune de credinţă: să ofere celor mai vulnerabili copii din 
România o şansă la ”viaţă în toată plinătatea ei”.  Au fost 25 de 
ani de realizări remarcabile, cu reducerea dramatică a 
numărului de copii din instituţii, cu dezvoltare de servicii 
alternative pentru ca tot mai mulţi copii să aibă şansa să crească 
alături şi să se bucure de familia lor. Iar World Vision România a 
fost parte din această transformare. 

Am ajutat copii din instituţii să-şi regăsească familiile, iar pe alţii 
să nu ajungă vreodată să cunoască viaţa aspră a instituţiei. Am 
îndrumat tineri crescuţi în orfelinate să-şi reconstruiască 
identitatea şi să-şi aleagă un drum al lor.  Am consiliat zeci de 
mii de părinţi şi leaderi comunitari să înţeleagă că nicăieri 
copilul nu poate fi mai bine protejat decât în familia sa şi într-o 

comunitate unită şi puternică. Am fost schimbare şi şansa la o 
viaţă demnă pentru zeci de mii de copii şi părinţii lor. Şi pentru 
toate acestea suntem recunoscători donatorilor ş i 
partenerilor noştri, fără sprijinul cărora ar fi fost imposibil să 
putem schimba atâtea destine. 

Dar misiunea noastră e departe de a se fi încheiat, pentru că, aşa 
cum arată rapoartele UE, unul din doi copii din România 
continuă să fie vulnerabil în faţa riscului sărăciei. Mai puţin 
vizibili, trăind în familii lipsite de speranţă din mediul rural sau 
din pungile de sărăcie ale marilor oraşe, foarte mulţi copii au 
încă nevoie de ajutor. Fiecare membru al World Vision România, 
fie că este angajat, voluntar sau partener, a înţeles această 
nevoie. Iar rezultatele anului 2015, cuprinse în acest raport, se 
datorează muncii lor şi convingerii ferme că fiecare copil are 
dreptul de a creşte sănătos, în familia şi comunitatea sa şi de a-şi 
atinge potenţialul maxim. 

Împreună am reuşit ca pe parcursul anului să finalizăm cu succes 
şase proiecte de anvergură, derulate cu sprijinul financiar al 
Uniunii Europene. Împreună am dus mai departe programele de 
dezvoltare comunitară finanţate de World Vision International. 
Şi tot împreună am găsit resurse locale, oferite cu generozitate 
de donatori români, pentru a da o şansă în plus copiilor să 
crescă frumos. Fie că au fost adresate adulţilor sau copiilor, 
toate aceste proiecte au avut ca scop creşterea bunăstării 
copiilor din mediul rural. 

Vă invit să descoperiţi în paginile acestui raport o parte dintre 
rezultatele acestor proiecte prin care, alături de donatorii, 
partenerii, voluntarii şi susţinătorii noştri, World Vision 
România şi-a continuat misiunea de a da copiilor vulnerabili 
şansa la o viaţă mai bună şi a-i sprijini în împlinirea celor mai 
îndrăzneţe visuri. 



Rodica Mocan – Preşedinte
Conf. univ. dr. Facultatea de Teatru şi Televiziune, Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca

Rodica Mocan este conferenţiar universitar la Universitatea Babeş-Bolyai (Cluj-Napoca).  Are o experienţă academică de 
peste 20 ani, predând discipline legate de noi mijloace de comunicare audio-vizuală, multimedia interactivă, precum şi 
elemente de management strategic şi marketing cultural. Studiile doctorale şi activităţile curente de cercetare sunt legate 
de aplicaţii multimedia în performance, documentar interactiv, dar şi dezvoltarea competenţelor de învăţare de-a lungul 
vieţii în era informaţională.
Implicată în voluntariat de mai bine de 15 ani, are experienţă mai ales în guvernarea organizaţiilor nonguvernamentale 
naţionale sau internaţionale, fiind pe rând membru fondator, coordonator programe, membru sau preşedinte al unor 
consilii directoare sau comisii internaţionale. Domeniile în care activează sunt legate de dezvoltarea copilului, asistarea în 
probleme de locuire, educaţie, cultură şi artă.

Rudolf Fedorovici – Vicepreşedinte 
Vicepreşedinte (iunie-decembrie 2015) Country Regional Representative, Odgers Berndtson

Absolvent al Facultăţii de Psihologie, Rudolf şi-a dezvoltat întreaga carieră (peste 12 ani de experienţă) în consultanţă în 
domeniul resurselor umane. În prezent este Country Regional Representative, Odgers Berndtson şi oferă consiliere atât 
la nivel internaţional, cât şi unor clienţi importanţi din România pe probleme de strategie şi de recrutare pentru poziţii de 
vârf.
Este implicat într-un număr mare de proiecte care acoperă de obicei cele mai înalte nivele de management şi de expertiză 
din domenii ca FMCG, turism, construcţii, transporturi/logistică, producţie de bunuri.
Rudolf este membru al Consiliului Director din august 2013.

Conny Lenneberg - Membru 
Regional Leader, Middle East/Eastern Europe

Cu o experienţă de peste 25 de ani în zona non-guvernamentală, Conny Lenneberg coordonează în World Vision 
programele de intervenţie umanitară de urgenţă, dezvoltare şi advocacy din 9 ţări din Asia Centrală şi Europa Centrală şi 
de Est. 
Conny a ocupat de-a lungul timpului poziţii executive în diverse organizaţii importante, precum Oxfam Australia şi  
Australian Volunteers International. 
În World Vision lucrează de peste 8 ani. Conny este specializată în dezvoltare rurală şi publică frecvent articole pe teme 
relevante din domeniu. 

CONSILIUL DIRECTOR AL 
FUNDAŢIEI WORLD VISION ROMÂNIA

Romeo Vasilache – Vicepreşedinte 
Vicepreşedinte (ianuarie-mai 2015), Director de programe - Antreprenoriat şi Dezvoltare Comunitară, Fundaţia 
Româno-Americană

Romeo Vasilache este director de programe de antreprenoriat la Fundaţia Româno-Americană. Romeo are o experienţă 
deosebită în dezvoltare comunitară şi în microfinanţare, lucrând atât pentru organizaţii non-profit, cât şi pentru mari 
fonduri de investiţii regionale. A ocupat diverse posturi de conducere în CAPA FINANCE IFN şi mai târziu în PATRIA 
CREDIT IFN, cea mai mare instituţie de microfinanţare din România, care vine în ajutorul afacerilor din mediul rural şi din 
oraşele mici. În plus, este Preşedintele Consiliului Director al Fundaţiei Iosif. A absolvit un program MBA la Eastern 
University, Pennsylvania. Romeo s-a retras din Consiliul Director în luna mai 2015.
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Daniela Buzducea - Membru  
Director Executiv, World Vision România

Daniela este primul director naţional 100% local din întreaga regiune Europa de Est şi Orientul Mijlociu (MEERO), ceea 
ce demonstreză că echipa World Vision România a atins o maturitate organizaţională şi o capacitate ridicată de auto-
gestionare. Daniela a ocupat timp de 6 ani poziţia de Director Advocacy, având totodată rolul de a dezvolta strategia 
fundaţiei şi de a coordona implementarea acesteia.
Daniela Buzducea este absolventă a Facultăţii de Sociologie şi Asistenţă Socială (Universitatea Bucureşti), făcând parte 
din prima generaţie de asistenţi sociali din România de după căderea regimului comunist. Are un masterat în 
managementul serviciilor sociale şi de sănătate, obţinut în cadrul aceleiaşi instituţii. 
Daniela a lucrat ca asistent social în organizaţii neguvernamentale pentru copii, ca Project Manager al programului USAID 
de reformă a sistemului de protecţie a copilului şi a făcut parte din grupuri de lucru care au contribuit la dezvoltarea 
sistemului românesc de protecţie.

Viorica Simon – Membru
Profesor şi cercetător fizician, Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca 

Viorica Simon este profesor şi cercetător la Facultatea de Fizică, Departamentul de Fizică Biomedicală, Teoretică şi 
Spectroscopie Moleculară & Institutul de Cercetări Interdisciplinare în Bio-Nano-Ştiinte ale Universităţii Babeş-Bolyai.
Printre temele mai recente de cercetare în care s-a implicat se numără „Noi concepte şi strategii pentru dezvoltarea 
cunoaşterii unor noi structuri biocompatibile în bioinginerie” şi „Aplicaţii ale unor tehnici inovative de inginerie tisulară 
în patologia tubului digestiv-abordare multidisciplinară”. Deţine o serie de premii importante precum: Premiul Academiei 
Române “Constantin  Miculescu” (2004) şi Premiul “Daniel Bunea” al Societăţii Române de Biomateriale (2008). 
Din 2004 este conducător de doctorat în ştiinte exacte, domeniul Fizică. Este referent la reviste ştiinţifice de prestigiu 
internaţional: ACS Applied Materials & Interfaces, Acta Biomaterialia, Journal of Molecular Structure, Journal of Physics 
and Chemistry of Solids, Journal of the American Ceramic Society, Surface and Interface Analysis etc.
Este editor regional al revistei internaţionale „Recent Patents on Corrosion Science”.

Marius Radu – Membru  
Lector asociat al Universităţii de Vest, Timişoara

Marius este în prezent antreprenor, psihoterapeut, teolog, jurnalist independent şi membru fondator/preşedinte al 
Asociaţiei DIANOIA (Institutul de Terapie Familială şi Practică Sistemică, Training, Cursuri şi Intervenţii terapeutice).
Preocupările lui Marius sunt foarte diverse: a publicat peste 300 de articole, a produs şi găzduit peste 1.000 de ore de 
emisiuni radio în direct la posturile naţionale.  A tradus cartea lui John Wyatt – „Fiinţă contra fiinţă în era biotehnologiei”, 
a cărei a doua ediţie a apărut în septembrie 2011.  A predat teologie şi filozofie în licee creştine din Timişoara ca profesor 
şi pastor pentru „Jesus the Hope of Romania” and „Bethel Baptist Church” şi, totodată, a predat ca lector asociat cursuri 
de jurnalism, antropologie şi ştiinţe politice la Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca şi Universitatea de Vest Timişoara.
Marius este şi un muzician cu mare experienţă: fost membru al Filarmonicii „Banatul Timişoara Philharmonic” (1977-
1991) şi participant la numeroase festivaluri de jazz din ţară şi din străinătate (1975-1986).

Gabriel Apostu - Membru
Director Executiv Audit, Telekom România

Gabriel are o experienţă de peste 20 de ani în industria IT&C, din care 16 ani în audit şi consultanţă în companii Big 4.  A 
lucrat în sectorul telecomunicaţiilor pentru cele mai faimoase companii din domeniu din Europa, Orientul Mijlociu şi 
SUA. Ultima poziţie deţinută a fost de Advisory Partner la Ernst & Young România. Gabriel a absolvit Universitatea 
„Dunărea de Jos” din Galaţi şi deţine o diplomă în Informatică Tehnologică, cu specializare secundară în modelarea 
proceselor asistate de calculator de la École Superieure des Mines de Paris, Franţa. Este Auditor Certificat pentru 
Sisteme Informatice şi Auditor Principal ISO27001. Este membru certificat al IIA (Institutul Auditorilor Interni), ISACA 
(Asociaţia pentru Auditarea & Controlul Sistemelor Informatice), precum şi al PMI (Institutul pentru Managementul 
Proiectelor). 

Stephanie Hallal-Niste, Membru 
Expert Analyst

Absolventă a Academiei de Studii Economice din Bucureşti, cu un master în Finanţe dobândit la Brunel University din 
Londra, Stephanie a fost implicată în diferite organizaţii internaţionale. S-a format profesional în poziţiile de business 
analyst în companii precum Oracle Corporation şi Bombardier.
Este pasionată de schimbarea în bine a celor din jur şi crede că schimbarea începe cu noi. Prin construirea de comunităţi şi 
relaţii, prin muzică şi artă, prin muncă asiduă şi excelenţă, lumea poate deveni un loc mai bun.
Stephanie este membra a Consiliului Director din decembrie 2015.
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CE AM FĂCUT PENTRU CO PIII ROMÂNIEI ÎN 2015
WORLD VISION ROMÂNIA - 424 angajaţi, proiecte de

BIROURI ZONALE

Sediul central/Proiecte europene

143 angajaţi

COPII ÎN PROGRAME DE DEZVOLTARE COMUNITARĂ

PARTICIPANŢI LA PROIECTE

340 DE COMUNITĂŢI

PROGRAME DE DEZVOLTARE COMUNITARĂ PROIECTE LOCALE

PROGRAME ŞCOALĂ DUPĂ 
ŞCOALĂ (SDS) PENTRU 250 COPII

BURSE LA LICEU PENTRU 196 ELEVI

EDUCAŢIE

SĂNĂTATE

PROTECŢIA ŞI PARTICIPAREA COPILULUI

CLUJ

Cluj-Napoca

66 angajaţi

DOLJ

Craiova

50 angajaţi

VÂLCEA

Râmnicu-Vâlcea

47 angajaţi

IALOMIŢA

Bucureşti

31 angajaţi

VASLUI

Iaşi, Negreşti

58 angajaţi

SECTOR 5

Bucureşti

5 angajaţi

BRAŞOV

Ferma demonstrativă 
de la Criţ

7 angajaţi

CONSTANŢA

Constanţa

17 angajaţi

4.367 copii

6.540 copii, 6.000 adulţi

71 sate din 13 comune

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

3.243 copii

4.718 copii, 2.000 adulţi

69 sate din 13 comune

World Vision Canada 
(2000-2017)

2.397 copii

3.407 copii, 1.465 adulţi

100 sate din 14 comune

World Vision Canada 
(2000-2017)

3.500 copii

3.900 copii, 7.000 adulţi

21 sate din 12 comune 
şi 2 oraşe

World Vision USA 
(2003-2018)

4.725 copii

4.909 copii, 9.200 adulţi

88 sate din 14 comune 
şi 1 oraş

World Vision Taiwan
(2009-2023)

World Vision USA
(2012-2027)

World Vision USA 
(2007-2014)

World Vision Germania 
(2014-2016)

1 comunitate

925 copii

925 copii, 115 adulţi - tineri

20 sate din 5 comune 
şi 4 oraşe

23.474 copii şi 25.880 adulţi şi tineri din    familiile lor • 377 comunităţi în care trăiesc în total 236.299 de oameni din care 47.596 copii

5 programe SDS
150 copii

57 bursieri

1 program SDS
20 copii

43 bursieri 26 bursieri 11 bursieri 59 bursieri

1 program SDS
20 copii

1 program SDS
60 copii

educaţie non-formală şi activităţi extraşcolare pentru 13.710 copii şi tineri  

122 cadre medicale au participat la sesiun de pregătire medicală continuă, 150 părinţi au participat la sesiune dedicate alimentaţiei şi creşterii copiilor, iar 636 copii şi tineri au fost informaţi despre igienă şi nutriţie

18.232 copii înscrişi în programele noastre de dezvoltare comunitară au fost monitorizaţi astfel încât să prevenim abuzurile, neglijarea şi încălcarea drepturilor lor

496 familii din judeţele Vaslui, Cluj şi Ialomiţa au primit stupi, capre, scroafe gestante, pomi fructiferi, răsaduri, asistenţă tehnică şi intruire

5.165 copii au participat la activităţi de dezvoltare a caracterului creştin

1 comunitate

REDUCEREA ABANDONULUI ŞCOLAR

“EDUCAŢIE PENTRU CARIERĂ”

OAMENI CALIFICAŢI. COMUNITĂŢI MAI PROSPERE

INTEGRAREA SOCIALĂ A PERSOANELOR CU DIZABILITĂŢI

PROIECTE CU FINANŢĂRI DIN FONDURI EUROPENE SAU ALTE GRANTURI

CATEGORII

ALEGE ŞCOALA! - 53 centre în biserici şi cluburi ale copiilor pentru activităţi de tip SDS şi consiliere
pentru părinţii celor aflaţi la risc de abandon şcolar • 3.318 copii şi tineri sunt ajutaţi să rămână în 

şcoală • 1.314 părinţi responsabilizaţi în legătură cu educaţia copiilor lor

MADE IN RURAL - 1884 oameni din satele României au fost sprijiniţi să-şi caute de lucru şi au urmat cursuri de meşteşuguri 
tradiţionale, turism sau antreprenoriat - 200 de planuri de afaceri finanţate

INCLUSIV - consiliere, dezvltare personală, orientare vocaţională şi cursuri pentru integrarea pe piaţa muncii 
a 1.200 persoane aparţinând grupurilor vulnerabile

ACCES - scaune rulante adaptate nevoilor a 479 adulţi şi 119 copii • cursuri de formare pentru 612 persoane din comunităţi

ATELIERUL DE MESERII - 2.318 adulţi au fost consiliaţi şi orientaţi profesional, au fost organizate 77 cursuri de calificare

Alba, Arad, Bihor, Bistriţa-Năsăud, Caraş-Severin, Cluj, Dolj, Gorj, Olt, 
Mehedinţi, Timiş, Vâlcea

ELEVUL DE AZI, FERMIERUL DE MÂINE - practică agricolă şi orientare profesională pentru 176 elevi Elevi din judeţul Braşov, Harghita

Alba, Bistriţa-Năsăud, Braşov, Constanţa, Cluj, Dolj, Harghita, Ialomiţa, Iaşi, Ilfov, Sibiu

Alba, Argeş, Bacău, Botoşani, Braşov, Brăila, Bucureşti-Ilfov, Buzău Constanţa, Cluj, Dolj, 
Girugiu, Ialomiţa, Vaslui, Vâlcea

Cluj, Dolj, Constanţa

Cluj, Dolj, Constanţa, Ialomiţa, Ilfov, Vaslui, Vâlcea

oi

LEGENDĂ: Dezvoltare comunitară Educaţie Protecţia şi Participarea Copilului Sănătate Agricultură şi Dezvoltare rurală Credinţă şi Dezvoltare Spirituală Intervenţii în caz de calamitate Advocacy

TITLUL ŞI DESCRIEREA PROIECTULUI ZONA DE IMPLEMENTARE

PROIECTE ÎN CADRUL PROGRAMELOR
DE DEZVOLTARE COMUNITARĂ:

Dolj, Gorj, VâlceaELEVUL EDI - activităţi de dezvoltare a abilităţilor antreprenoriale pentru 1.120 elevi

FINANŢĂRI

DEZVOLTARE SPIRITUALĂ

AGRICULTURĂ ŞI DEZVOLTARE RURALĂ

1.802 copii şi 525 adulţi instruiţi pentru situaţii de urgenţă în caz de calamitateINTERVENŢII ÎN CAZ DE URGENŢĂ

60 copii
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Dezvoltare comunitară

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 

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

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. 

Pentru World Vision bunăstarea copilului înseamnă:

Programele noastre de dezvoltare comunitară 
îmbină multe domenii de intervenţie

EDUCAŢIE SĂNĂTATE
PROTECŢIA ŞI PARTICIPAREA
COPILULUI

AGRICULTURĂ ŞI DEZVOLTARE 
RURALĂ

DEZVOLTARE SPIRITUALĂ INTERVENŢII DE URGENŢĂ

să fie educat să fie bine hrănit şi sănătos

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

să fie îngrijit de 
o comunitate prosperă

SĂ SE SIMTĂ IUBIT DE DUMNEZEU 
ȘI DE SEMENII SĂI

să fie în siguranţă
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Dezvoltarea comunitară în paşi
Pasul 1 - Pregătirea Pasul 2 - Start şi previzionare

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

Pasul 3 -Planificare şi parteneriate Pasul 4 - Gestionare şi tranziţie

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

ADVOCACY
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O viață împlinită pentru fiecare copil

SCRIEM PENTRU DREPTURI:
SCRISORILE COPIILOR DIN ROMÂNIA 

Consiliul Consultativ al Copiilor din programele de dezvoltare 
comunitară ale World Vision România a decis să facă o analiză 
pragmatică asupra modului în care simt că principiile 
Convenţiei ONU pentru Drepturile Copilului în România sunt 
aplicate în viaţa lor. Prin efortul asumat de a crea raportul 
„Scriem pentru drepturi”, aceşti copii au demonstrat că pentru 
ei a face ceva pentru colegii lor, pentru ţara lor şi pentru viitorul 
nostru comun sunt misiuni pe care au început deja să le 
internalizeze.
 

Prin intermediul unei compilaţii de 25 de scrisori, 
reprezentanţii Consiliului Consultativ al Copiilor ne amintesc 
de faptul că o societate poate fi judecată prin felul în care îşi 
tratează membrii cei mai vulnerabili, dar şi prin oportunităţile 
pe care le creează pentru ca ei să se exprime şi să acţioneze în 
nume propriu. 

MILITĂM PENTRU ASIGURAREA DEMNITĂŢII REFUGIAŢILOR

World Vision România face parte din „Coaliţia Naţională 
pentru Integrarea Refugiaţilor”, constituită de Guvernul 
României pentru a îmbunătăţi cadrul instituţional şi legislativ 
privind refugiaţii . Fundaţia noastră colaborează cu 
Inspectoratul General pentru Imigrări pentru a găsi soluţii prin 

care refugiaţii să fie integraţi şi să se adapteze societăţii 
româneşti. Totodată, vom dezvolta spaţii prietenoase pentru 
copii (CFS) în două dintre cele şase centre pentru refugiaţi 
existente în România în prezent.

ROMÂNIA COPIILOR

România a sărbătorit 18 ani de la începutul reformei în 
domeniul protecţiei copilului şi 25 de ani de la ratificarea 
Convenţiei ONU cu privire la Drepturile Copilului.  Alături de 
organizaţiile nonguvernamentale partenere şi de autorităţile 
publice, World Vision România a marcat aceste evenimente 
sărbătorind copilul, exemplificând modul în care creativitatea şi 
entuziasmul lor pot sta la baza unor iniţiative benefice întregii 
societăţi.

Cu această ocazie, aproximativ 77.000 de copii au semnat 
„Manifestul Copiilor“, o invitaţie din partea lor lansată adulţilor 
de a se angaja, cei din urmă, să lase copiilor o Românie aşa cum o 
merită. 

copii au semnat 
„Manifestul Copiilor“77.000 

FORUMULUI TINERILOR

World Vision România a participat, în calitate de partener, la 
evenimentul „Forumul Tinerilor” organizat de către Federaţia 
Organizaţiilor Neguvernamentale Pentru Copil (FONPC),  
împreună cu Societatea Internaţională pentru Prevenirea 
Abuzului şi Neglijării Copilului (ISPCAN). 

Fundaţia a fost reprezentată de către tinerii din Consiliul 
Consultativ al Copiilor, care au promovat respectarea dreptului 
la participare, de încurajare şi implicare a copiilor în luarea 
deciziilor care îi privesc. 

Zeci de tineri şi copii prezenţi la Bucureşti au dezbătut temele 
prioritare şi soluţiile identificate pentru prevenirea abuzurilor 
şi pentru sprijinirea victimelor abuzului. Aceste mesaje au fost 
transmise către autorităţile publice, mass-media şi întregii 
comunităţi pentru a contribui la crearea unei societăţi în care 
violenţa să nu mai fie considerată o normalitate. 

Teamwork



IMPLICAREA COPIILOR ŞI TINERILOR 

Misiunea World Vision România este de a proteja copiii şi tinerii, atât 
prin intervenţii directe, cât şi prin mobilizarea actorilor comunităţii 
care să devină membri activi în dezvoltarea acesteia. Prin tot ceea  
ce facem încercăm să le oferim copiilor condiţiile necesare pentru a 
se dezvolta armonios şi a descoperi oportunităţile economice şi 
profesionale prin intermediul cărora pot schimba lumea în care 
trăim. 

Un element esenţial în demersul nostru de dezvoltare comunitară 
este dialogul constant cu membrii comunităţii, copii şi adulţi, 
organizaţi în grupuri de iniţiativă sau consilii consultative.  

O parte din iniţiativele noastre comune sunt prezentate în paginile 
următoare.

13,710 
copii au fost implicați 
în programe de educație 
non formală

7,588 
196 

tineri au devenit bursieri 
„Vreau în clasa 
a noua”

copii vulnerabili au primit 
produse cu ajutorul cărora au 
reușit să-și continue studiile



Consiliul Consultativ al Copiilor
Consiliul Consultativ al Copiilor World Vision România este 
vocea a peste 40.000 de copii din comunităţile rurale în care ne 
desfăşurăm activitatea. Cei 12 reprezentanţi din consiliu provin 
din judeţele în care World Vision România derulează programe 
şi au rolul de a identifica şi evidenţia principalele probleme cu 
care se confruntă copiii, dar şi de a propune soluţii pentru 
rezolvarea lor.

În 2015, copiii din comunităţile rurale au redactat scrisori prin 
care au militat pentru drepturile lor. Cele mai bune 25 dintre ele 
au fost publicate în raportul „Scriem pentru Drepturi” dedicat 
aniversării a 25 de ani de la ratificarea Convenţiei ONU privind 
Drepturile Copilului în România. 

În noiembrie 2015, reprezentanţii Consiliului Consultativ al 
Copiilor (CCC) au participat la evenimentul People 
Experiencing Poverty (PEP) organizat de Reţeaua Europeană 
Antisărăcie, aceasta fiind prima ediţie a PEP la care România a 
fost reprezentată exclusiv de tineri. În acest an, în premieră 
pentru evenimentul organizat la Bruxelles, pe lista de 
participanţi s-au regăsit tineri din întreaga lume. 

„A fost impresionant să vorbesc despre problemele 
României într-un cadru formal. Eram cea mai tânără 
participantă la întâlnire şi oamenii chiar ascultau ce am 
de spus. A fost cu siguranţă o experienţă memorabilă”, 
îşi aminteşte Diana. 

Tinerii români au exemplificat situaţia din România, prezentând, 
în acelaşi timp, activităţile în care s-au implicat pentru 
combaterea sărăciei. De asemenea, au contribuit cu mesaje 
cheie şi cu idei pentru viitoare acţiuni similare, transmise 
reprezentanţilor CE prezenţi la această întâlnire. 

Cea mai tânără participantă la eveniment a fost Diana Gyurka, 
reprezentanta judeţului Cluj în Consiliul Consultativ al Copiilor. 
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La iniţiativa membrilor CCC, liceenii din Negreşti (judeţul 
Vaslui) s-au mobilizat pentru a schimba destinul unei mame cu 
trei copii, care locuiau într-o fostă unitate militară. Elevii au 
confecţionat ei înşişi zeci de gentuţe din hârtie şi bandă adezivă, 
pe care ulterior le-au vândut pe stradă, online şi la târguri de 
specialitate. Din banii obţinuţi au cumpărat materiale de 
construcţii pentru a le construi celor patru suflete o casă. 
Primăria Negreşti le-a pus la dispoziţie spaţiul pentru ridicarea 
casei, iar acum copiii care nu au avut niciodată un cămin al lor s-
au mutat în noua lor casă. 

Împreună 
construim o casă

Vreau în clasa a noua
Programul de burse „Vreau în clasa a noua” le oferă copiilor din 
mediul rural cu rezultate meritorii şansa de a-şi continua 
studiile. Bursa lunară oferită acoperă total sau parţial 

cheltuielile de transport, cazare, masă sau rechizite. 
Totodată, bursierii beneficiază de consiliere şi 

activităţi de dezvoltare personală astfel încât 
să se adapteze noului mediu în care învaţă. 

Cinci tineri bursieri ai programului 
„Vreau în clasa a noua” au participat la 
proiectul „Steelcase – Global Youth 
forum”.  Proiectul lor de promovare a 
produse lor organ ice , preparate 
tradiţional, i-a impresionat pe membrii 

e c h i p e i  d e  m a n a g e m e n t  ş i  a 
departamentului de „Sustenabil ity” 

(Sustenabilitate) din cadrul companiei 
Steelcase Inc. 

196
bursieri au fost 
sprijiniți în 2015 
prin programul 
„Vreau în clasa a noua”

Cei cinci bursieri au reprezentant România la 
faza globală a proiectului, desfăşurată în Grand 
Rapids, USA, unde i-au cucerit pe americani cu 
implicarea, creativitatea şi originalitatea de care au 
dat dovadă. 

Educaţie remedială 
de la egal la egal
Este un proiect conceput de 68 de elevi din ciclul gimnazial din 8 
comunităţi rurale din judeţul Vaslui, care au devenit meditatori 
pentru 132 de elevi din clasele primare, pentru a-i ajuta la 
îmbunătăţirea abilităţilor de scris, citit şi socotit.

„Ştiam că îi puteam ajuta, dar nu ştiam cum. Am fi putut începe aceste ore de meditaţii singuri, dar ne temeam că nu am fi ştiut cum. 
Atunci am discutat cu specialistul în educaţie de la Fundaţia World Vision România, care ne-a pus în contact cu profesorii şi ne-a 
ajutat să ne organizăm logistic şi tehnic. Cred că este un lucru bun pentru ei”, spune Răzvan, un meditator de doar 13 ani. 
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Este un proiect educaţional pe care World Vision România îl 
derulează anual pentru sute de copii din mediul rural. Printre 
cei care s-au bucurat anul acesta de programe inedite se 
numără şi cei 40 de copii din comunităţile din judeţul Dolj. 
Atelierele de lucru şi activităţile gândite pentru a-i ajuta să se 
dezvolte i-au susţinut pe copii să capete experienţă în domenii 
precum: scriere de proiecte, comunicare, fotografie, 
voluntariat.

Școala de Vară

,,Simt că în aceste patru zile am învăţat foarte multe 
lucruri noi și utile, de la a scrie un proiect, ceea ce mi se 
părea foarte dificil înainte, până la a face fotografii, ceea 
ce am descoperit că mă atrage și îmi place foarte mult. 
Am strâns multe cunoștinţe, pe care am să le 
împărtășesc cu colegii mei pentru a le putea pune în 
practică împreună”, a spus Zvetlana, 12 ani.  

În judeţul Vâlcea, 48 de copii au participat la „Tabăra de Corturi 
Posada” din comuna Perişani. În parteneriat cu organizaţia 
naţională „Cercetaşii României”-Centrul Local „Mircea cel 
Bătrân”, copiii şi-au descoperit curajul de a face faţă 
provocărilor de la munte.

Ateliere de creație pentru copii
Copii din nouă comunităţi din Dolj au învăţat să realizeze ornamente pe bambus, obiecte de artizanat prin 
pictură pe lemn tip colaj, să picteze icoane pe sticlă şi să folosească tehnica şerveţelului. La sfârşitul verii,  
produsele realizate cu migală de tinerii artişti au putut fi achiziţionate în cadrul unei expoziţii cu vânzare, 
iar banii strânşi s-au întors în comunitate, sub formă de cadouri pentru copiii vulnerabili.  135 copii

Școala Altfel
PRILEJ DE IMPLICARE ŞI DEZVOLTARE PENTRU COPII 

An de an, în săptămâna ,,Şcoala Altfel” din cadrul programului 
naţional "Să ştii mai multe, să fii mai bun!", World Vision România 
sprijină şcolile partenere din comunităţile rurale în care 
desfăşoară proiecte pentru a implica elevii în cât mai multe 
activităţi menite să le dezvolte cunoştinţele, abilităţile şi 
talentul. 

În 2015, mii de copii din şcolile partenere au participat la 
concursuri, competiţii, ateliere de pictură şi lucru manual, 
exerciţii de simulare în caz de dezastru, activităţi de educaţie 
ecologică sau rutieră, lectură, spectacole de teatru, educaţie 
pentru sănătate sau proiecte caritabile. 
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4,100
copii din 14 comunități din județele Vâlcea și Olt au participat 
la activități literare, drumeții, mese rotunde, competiții sportive, 
interpretare muzicală și alte activități de consolidare a cunoștințelor 
prin activități derulate în cadrul săptămânii „Școala Altfel”

104
copii au participat la a XII-a ediție a concursului intercomunitar 
pe teme creştine ,,Bun Creştin", organizat de Şcoala Gimnazială 
Bucovăţ, Dolj

175
elevi de gimnaziu din judeţele Braşov şi Covasna, participanţi la 
proiectul “Elevul de azi, fermierul de mâine”, au vizitat ferma 
Agrovision din comuna Buneşti şi Colegiul “Ţara Bârsei” din 
localitatea Prejmer

350
copii din județul Ialomița au luat parte la sesiuni de informare asupra
dezastrelor ecologice, prezentări despre refolosirea materialelor 
reciclabile şi seminarii pro-natură

100
elevi din județul Cluj au învățat cum trebuie să reacționeze în 
momentul în care se produce un seism. În cadrul exercițiului, 
pompierii le-au explicat care sunt pașii pe care trebuie să îi parcurgă în 
caz de urgență, iar medicii le-au arătat cum se acordă primul ajutor

PhotoVoice
Metoda PhotoVoice este o practică internaţională de advocacy 
prin fotografie, folosită în peste 50 de ţări din lume, conform 
căreia oricine are dreptul să se exprime şi să fie auzit.  Aplicarea 
metodei PhotoVoice în comunităţile rurale din judeţul Vaslui a 
avut ca scop încurajarea copiilor să participe în mod activ la 
viaţa comunităţii şi să pledeze pentru drepturile copiilor din 
comunitatea lor.

În total, 130 de copii din 11 comunităţi din Vaslui au surprins 
traiul de zi cu zi al copiilor vulnerabili din mediul rural. Copiii au 
ilustrat în fotografii încălcarea drepturilor copiilor, sărăcia 
extremă şi vulnerabilitatea altor copii din satul lor.  

  „Am prezentat autorităţilor locale situaţii de sărăcie 
din satul nostru. M-am adresat liderilor comunitari, 
sperând că ei vor găsi o soluţie pentru ca aceşti copii 
vulnerabili ilustraţi de noi prin fotografie să aibă o 
copilărie fericită. Speranţa mea pentru viitor este că tot 
mai mulţi oameni se vor implica şi oferi o viaţă mai bună 
copiilor”, Alina C., 13 ani, Rafaila.

Schimb intercultural în parteneriat cu ambasada SUA
Copii din satul Jilavele, Ialomiţa, au participat la un schimb intercultural alături de o echipă de cercetaşi 
de mai multe etnii. După ce şi-au instalat corturile în faţa muzelui „Casa Ţărănească”, copiii au învăţat 
ce înseamnă înţelegerea şi acceptarea faţă de alte popoare şi religii (americani, danezi, pakistanezi, 
malaesieni şi turci) şi au împărtăşit cu aceştia tradiţiile şi obiceiurile româneşti.20 copii
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Timp de cinci ani, proiectul Keep Orpahns Safe from the Streets 
le-a întins o mână de ajutor tinerilor care au părăsit centrele de 
plasament. La ieşirea din sistem, aceşti tineri au nevoie de o 
perioadă de tranziţie, în care să se adapteze cerinţelor 
societăţii. Alături de doamnele mărinimoase din „Colorado 
Women of Vision”, reprezentanţii World Vision România au 
reuşit să sprijine peste 100 de tineri în procesul de integrare. 

Keep Orphans Safe from the Streets la final de drum 

100
tineri proveniți din centre de 
plasament au fost sprijiniți să 
devină membri activi în societatepeste

250
tineri au participat în 2015 la 
programe educaționale orientate 
pe reducerea riscului de trafic 
de persoane

Aceştia au primit prin intermediul proiectului resurse 
financiare (o chirie) pentru a beneficia de o locuinţă în care să 
trăiască în siguranţă, dar şi sprijin specializat în procesul de 
autodezvoltare şi depăşire a traumelor. Mai mult, li s-a facilitat 
formarea într-o meserie, găsirea şi păstrarea unui loc de muncă. 

Împreună pentru viitor
50 beneficiari direcți – tineri afectați în mod direct de HIV 

20 copii vulnerabili și tutorii/îngrijitorii lor

73 beneficiari indirecți - persoane afectate de HIV - părinți, frați, surori, soți 
și copii ai persoanelor HIV pozitive

În 2015 am finalizat proiectul care, timp de 18 ani, a lucrat cu 
copiii şi apoi cu tinerii afectaţi în mod direct de HIV, precum şi 
cu familiile lor, pentru a-i sprijini în nevoia lor de a-şi îmbunătăţi 
calitatea vieţii. În tot acest răstimp am fost alături de ei şi le-am 
oferit consiliere individuală, adaptată nevoilor lor – de la 
consi l iere profes ională la  impl icarea în act iv i tăţ i 
antreprenoriale cu scopul de a le dezvolta abilităţile 
antreprenoriale, în demersul lor de a deveni independenţi, 
oferindu-le astfel şanse reale de a se integra în societate.

Unul dintre rezultatele cu care ne mândrim în 2015 este că 16 
tineri şi-au găsit locuri de muncă în diferite instituţii şi companii. 
Alţi şapte tineri au participat la cursuri de calificare şi 
specializare în domenii precum: expert în accesarea fondurilor 
UE, evaluator de proiecte, mecanic etc.

Cu ajutorul burselor universitare din proiect, alţi doi beneficiari 
îşi trăiesc acum visul de a urma o facultate, în timp ce alte 19 
persoane se ocupă de creşterea animalelor sau cultivarea 
legumelor şi sunt în proces de a se transforma în mici 
antreprenori în aceste domenii. 
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Implicarea partenerilor comunitari
În 2015 am continuat să fim alături de cei mai vulnerabili copii din 
România şi am găsit soluţii pentru a preveni abandonul şcolar şi a 
stimula interesul pentru şcoală.  Alături de primării, şcoli şi 
biserici, am desfăşurat proiecte în care au fost implicaţi mii de 
copii. Datorită proiectului „Alege Şcoala!”, 1.643 de copii şi tineri 
din mediul rural şi urban au beneficiat de activităţi de consiliere şi 
asistenţă educaţională preventivă şi corectivă. 
  
Împreună am dezvoltat programe de tip “Şcoală după Şcoală”, 
programe de educaţie non formală şi educaţie remedială, am 
creat centre educaţionale pentru copii cu risc de abandon şcolar 
şi părinţii lor, programe de burse pentru tinerii dornici să meargă 
la liceu, programe de consiliere pentru învăţământul profesional 
şi nu numai. 

La nivel naţional am militat pentru prevenirea abandonului şcolar 
timpuriu pentru toţi copiii din România prin programe de tip 
„Şcoală după Şcoală” sau „Alege Şcoala”, proiect cunoscut de 
Ministerul Educaţiei drept un proiect de combatere a 
abandonului şcolar cu caracter specific, fundamentat pe educaţia 
religioasă, prin intermediul parteneriatului pe care fundaţia îl are 
cu Biserica Ortodoxă Română. Convingerea noastră este că 
educaţia e cel mai important factor care poate rupe cercul 
sărăciei, mai ales în cele mai vulnerabile comunităţi. 

Conform celor mai recente statistici publicate de Uniunea 
Europeană (noiembrie 2015), rata abandonului şcolar timpuriu a 
crescut de la 17,3% la 18,1%, în timp ce media în UE este în jurul 
valorii de 11,1%. Sărăcia şi sărăcia extremă sunt principalele 
cauze ale acestui fenomen; rata de abandon în zonele rurale este 
de trei ori mai mare decât în   mediul urban. Guvernul a adoptat 
anul trecut Strategia pentru reducerea părăsirii timpurii a şcolii. 
World Vision România a fost una dintre fundaţiile consultate de 
către autorităţile române în timpul procesului. 

153
profesori și tineri de gimnaziu au sprijinit în 2015 activitățile 
de educație remedială derulate în comunitățile 
Word Vision România

106
preoți și profesori au fost formați și și-au adus contribuția 
în programul a doua șansă, derulat în cadrul proiectului 
„Alege Școala”

5,165
copii au participat la activități de dezvoltare a caracterului 
creștin și 1.324 copii au participat la tabere creștine de vară 
conduse de preoții din parohiile comunităților în care 
fundația este prezentă

84,297 
copii au participat la activitățile de dezvoltare a caracterului 
creștin derulate în cadrul proiectelor „Hristos împărtășit 
copiilor” și „Alege Școala”

1,860
copii (clasele 1-4),  1,043 de copii (clasele 5-8) au participat la 
programe de educație remedială  și 3.318 copii au fost incluși în 
programul de educație remedială „Alege Școala”

122 medici și asistente medicale au beneficiat de instruire pentru a 
crește calitatea serviciilor medicale pentru copii

“Copiii de la sat nu sunt la fel de privilegiaţi 
precum majoritatea copiilor din mediul urban. 
Resursele părinţilor nu reușesc să acopere 
nevoile copiilor, ei nu pot avea pretenţii prea 
mari și de cele mai multe ori, cele mai frumoase 
lucruri le primesc din cadouri și donaţii prin 
proiectele desfășurate în parteneriat cu World 
Vision. Făcând o analiză a celor derulate, cel 
care a produs o mare bucurie pentru cei mici a 
fost campania prin care au fost donate 
rechizite”, Ileana Neagoe, învăţător.



Școală după Școală
În 2015 am ajutat copii să meargă la şcoală, să scrie, să citească şi 
să socotească mai bine, le-am oferit consiliere şcolară şi 
vocaţională, care să contribuie la dezvoltarea abilităţilor lor 
pentru o viaţă independentă. Prin programul Şcoală după 
Şcoală, 187 de copii au beneficiat de servicii integrate de 
educaţie complementară şi protecţie socială.  Alţi 1.643 de 
copii şi tineri din mediul rural şi urban au beneficiat, prin 

OFERIM ACCES 
COPIILOR 
LA EDUCAŢIE

intermediul proiectului „Alege Şcoala!”, de activităţi de 
consiliere şi asistenţă educaţională preventivă şi corectivă. 
Copiii şi-au îmbunătăţit performanţele la învăţătură cu ajutorul 
dascălilor şi al voluntarilor din comunitate 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. 

Educație remedială
Între 58,25% şi 76,13% dintre copiii din comunităţile 
defavorizate în care lucrăm sunt expuşi analfabetismului 
funcţional (deşi ştiu să citească, nu înţeleg/nu pot folosi ceea ce 
au citit). Tocmai din aceasta cauză considerăm că accesul la 
educaţie este cel mai preţios dar pe care îl putem oferi copiilor. 
Pentru ca acest lucru să se întâmple, organizăm programe de 
educaţie remedială, prin care profesori voluntari şi elevi cu 
rezultate bune la învăţătură îi pregătesc pe copii la limba şi 
literatura română, matematică şi alte materii care îi pun în 
dificultate. 

Programul de educaţie remedială derulat prin intermediul 
proiectului „Alege Şcoala”, le-a oferit o nouă şansă unui 
număr de 318 persoane care au părăsit timpuriu şcoala. Prin 
acest program, beneficiarilor li s-au asigurat servicii de 
orientare şi consiliere, eduaţie remedială şi sprijin financiar. 

Creionel învățăcel
Este un proiect de educaţie remedială la care au participat 27 de învăţători şi 
profesori voluntari din 11 şcoli. Aceştia au organizat activităţi de educaţie 
remedială la care au participat 142 de copii.
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Este o iniţiativă ce a luat naştere în 2014, când 8 voluntari din 
comuna Argetoaia, majoritatea liceeni, s-au oferit să-şi ajute 
colegii mai mici cu dificultăţi la citit şi socotit să-şi 
îmbunătăţească rezultatele şcolare. În 2015, activitatea s-a 
extins în 7 comunităţi partenere World Vision din judeţul Dolj, 

Școala de vară din 
Argetoaia

,,A fost o vară diferită pentru mine, care mi-a adus multe 
împliniri. M-am dedicat cu mare drag întâlnirilor 
săptămânale cu copiii și am încercat mereu să vin cu ceva 
nou, care să le trezească interesul. La finalul verii toţi 
așteptau începerea școlii mult mai încrezători în forţele 
proprii", a spus Luiza, 16 ani, voluntar World Vision

Dialog pentru calitatea educației.
Școala văzută prin ochii elevilor și părinților

Raportul de cercetare realizat de Fundaţia World Vision 
România „Dialog pentru calitatea educaţiei. Şcoala văzută prin 
ochii elevilor şi părinţilor” – publicat în noiembrie 2014 - 
prezintă poziţia părinţilor şi copiilor din mediul rural cu privire 
la calitatea educaţiei în şase judeţe: Cluj, Ialomiţa, Vâlcea, Dolj, 
Vaslui şi Suceava.  Această cercetare face parte dintr-un proiect 
mai amplu, în care World Vision România şi-a propus să 

construiască premisele pentru un dialog susţinut şi constructiv 
între elevi, părinţii lor şi reprezentanţii şcolilor, în vederea 
creşterii gradului de satisfacţie faţă de şcoală şi, implicit, pentru 
îmbunătăţirea rezultatelor copiilor la şcoală. Raportul poate fi 
consultat pe site-ul fundaţiei:
 www.worldvision.ro/calitateaeducatiei.pdf. 

Vocea și Acțiunea Cetățeanului
Prin metodologia „Vocea şi Acţiunea Cetăţeanului” – utilizată în 
proiectele World Vision România pentru ridicarea nivelului 
calităţii serviciilor de educaţie şi protecţie a copilului – au fost 
implementate 20 de proiecte pentru a ameliora calitatea 
educaţiei în mediul rural. Astfel, 3.280 de copii beneficiază de 
condiţii îmbunătăţite de studiu în 12 şcoli şi grădiniţe care au 

fost reabilitatate, incluzând amenajări în curţile şcolilor, 
modernizarea toaletelor şcolare, acces la apă potabilă, dar şi 
înfiinţarea unui laborator de informatică şi a unui club al 
copiilor, iar copiii din două şcoli beneficiază acum de servicii de 
consiliere.  

unde 79 de tineri voluntari au desfăşurat activităţi de educaţie 
remedială cu 211 copii.  

Târgul Proiectelor
Comunitare 

Este un eveniment cu tradiţie în Vaslui, prin intermediul căruia 
încearcăm, an de an, să le mulţumim partenerilor pentru 
implicarea şi încrederea oferită Fundaţiei World Vision 
România.  În 2015 au fost înmânate 12 premii, prin care am dorit 
să-i răsplătim pe cei care au avut rezultate foarte bune în munca 
pentru dezvoltare comunitară. Marele premiu al acestei ediţii a 
revenit Reţelei Tineri în Negreşti, pentru Campania „Împreună 
construim o casă”.  (detalii în pagina 11)
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Biserica, locul în care copiii își dezvoltă
valorile morale
Ca organizaţie creştină, avem un parteneriat strategic cu 
Biserica Ortodoxă Română, concretizat în proiecte de 
prevenire a abandonului şcolar, precum şi pentru a le oferi 
copiilor modele sociale pozitive bazate pe principii creştine, 
care să le întărească legătura cu familia şi comunitatea lor. De 
asemenea, îi consiliem pe părinţi pentru ca aceştia să îşi sprijine 
copiii în dezvoltarea lor. 

În calitate de partener strategic al Bisericii Ortodoxe Române, 
am participat la congresul „Hristos împărtăşit copiilor” şi ne-
am implicat în concursul naţional „Mâini întinse spre lucrarea 
poruncilor lui Dumnezeu”, evenimente la care au participat 
aproape 90.000 de copii. 

În 2015, alături de Biserica Ortodoxă Română, am participat la 
„Întâlnirea tinerilor ortodocşi din Europa” organizată la Cluj-
Napoca. Peste 6.000 de tineri din România şi din ţări precum 
Republica Moldova, Rusia, Ucraina, Grecia, Bulgaria, Iordania, 
Siria, Turcia, Palestina, Polonia, Serbia şi Macedonia au luat parte 
la manifestări cultural-artistice, educative, ecologice şi 
interactive. 

Fiecare participant a primit din partea World Vision România 
câte un pachet cu informaţii despre activităţile noastre 
referitoare atât la proiectele derulate în parteneriat cu Biserica 
Ortodoxă Română, cât şi cele desfăşurate cu sprijinul 
donatorilor naţionali şi internaţionali.  

Cursuri de cateheză pentru mii de copii
Peste 82.500 de copii au participat la cursuri de cateheză în 
cadrul programului „Hristos împărtăşit copiilor”, iar alţi 
aproximativ 2.000 de copii au participat la cursurile de educaţie 
creştină din cadrul „Şcoala de duminică”, derulate în cadrul 
proiectului „Alege Şcoala!”.

Alţi aproape 700 de copii din judeţul Ialomiţa au participat la 
cursuri de cateheză, acţiuni caritabile, cor şi evenimente 
religioase, unde au descoperit principiile creştine şi şi-au 
dezvoltat valorile.

În judeţul Ialomiţa, 20 de copii şi tineri din Adâncata au 
organizat vizite la persoanele în vârstă şi fără familie, pentru a 
vorbi cu ei şi a le citi diferite cărţi. Prin intermediul acestei 
activităţi, vârstnicii au înţeles că există tineri cărora le pasă de ei 
şi că nu sunt singuri pe lume. 

Preoţi din 7 parohii din comunităţile clujene au lucrat cu 276 de 
copii şi tineri şi 37 de adulţi pentru a elabora iniţiative locale 
precum studiu biblic, tabere de vară sau activităţi de protecţie a 
mediului.

82,500 participanţi la cursuri de cateheză

2,000 participanţi la cursurile  de educaţie creştină
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Școala părinților

Şcoala Părinţilor, un proiect prin care s-au organizat sesiuni de 
informare referitoare la protecţia copilului, nevoile lui şi 
drepturile tuturor copiilor la o viaţă sănătosă, s-a bucurat de 
participarea a 891 de mame. 

Acestea au subliniat faptul că au învăţat cum să abordeze 
diferite probleme legate de dezvoltarea copiilor şi cum pot să 
îmbunătăţească direct comunicarea părinte-copil, adică au 
devenit părinţi responsabili. 

Alţi 1.314 părinţi au fost consiliaţi, prin intermediul proiectului 
„Alege Şcoala”, pentru a-i responsabiliza în legatură cu educaţia 
copiilor lor. 

Medici pregătiți, copii sănătoși

În 2015, 122 de cadre medicale (medici şi asistente) care 
profesează în comunităţile în care World Vision România 
activează, au participat la sesiuni de instruire dedicate 
aliminetaţiei şi creşterii copiilor cu vârsta cuprinsă între 0 şi 5 
ani, precum şi cursuri care au condus la creşterea calităţii 
serviciilor medicale pentru copii.

„Am aflat o serie de lucruri pe care în școală le-am 
studiat foarte puţin. Am fost informată despre noile 
studii și cercetări despre mamă și copil, informaţiile 
primite fiind de mare folos”, Elena, asistentă medicală în 
comuna Coșereni, Ialomiţa.

891 mame participante la “Şcoala Părinţilor”

1,314 părinţi consiliaţi prin intermediul proiectului 
„Alege Şcoala”
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ACCESS  - dizabilitatea nu înseamnă izolare
Ajutăm persoanele cu dizabilităţi motorii să participe la viaţa 
comunităţii, prin integrarea lor în programele noastre de 
dezvoltare comunitară şi prin utilizarea de scaune rulante 
adecvate nevoilor lor. World Vision România pune accent pe 
abilităţile extraordinare pe care aceşti oameni le pot aduce în 
sprijinul comunităţilor în care trăiesc.

Proiectul ACCESS pentru persoanele imobilizate este 
implementat în România împreună cu Fundaţia Motivation 
România, în perioada martie 2014 - iunie 2017. La final, cel puţin 
1.200 de persoane cu dizabilităţi locomotorii vor beneficia de 
scaune rulante potrivite şi de instruirea necesară pentru o 
utilizare adecvată. 

La nivel local World Vision România susţine activităţi de 
integrare socială prin conştientizarea membrilor comunităţii, a 
beneficiarilor direcţi şi membrilor familiilor lor pentru a asigura 
participarea socială ca premisă pentru o viaţă normală a 
persoanelor imobilizate în scaun rulant. Proiectul se desfăşoară 
şi în India, Kenya, El Salvador şi Nicaragua, finanţarea fiind 
asigurată de Agenţia SUA pentru Dezvoltare Internaţională 
(USAID).

În  2015:
am oferit scaune rulante pentru 598 de persoane cu dizabilități, dintre 
care 119 copii și 479 adulți

am organizat cursuri pentru 612 persoane din comunități, prin 
intermediul cărora le-am oferit instrumentele necesare pentru a putea 
să sprijine în continuare persoanele cu dizabilități

am instruit toți lucrătorii comunitari din birourile zonale cu privire 
la modul de identificare, evaluare și gestionare a cazurilor de persoane 
cu dizabilităţi

ne-am întâlnit cu toate autoritățile județene relevante pentru 
domeniul dizabilității, făcându-le cunoscut tuturor modelul de 
intervenție în servicii de furnizare de scaune rulante recomandat de 
Organizația Mondială a Sănătății. 

Spitalul din Iara (judeţul Cluj) deserveşte populaţia din 3 
comune: Iara, Băişoara şi Valea Ierii, adică 6.900 de adulţi şi 1.130 
copii. Este singura instituţie care poate oferi servicii medicale 
de urgenţă în acea zonă izolată din Apuseni. 

108
copii au avut acces la servicii medicale în situații de urgență 

de sănătate. Ei au fost susținuți în mod direct cu medicamente, 
controale oftalmologice urmate de achiziție de ochelari, 

teste medicale, scaune speciale pentru copii cu dizabilități, 
serviciile de terapie de vorbire și alte servicii care nu sunt 

plătite de către sistemul de asigurări de sănătate

Spitalul din Iara, susţinut să-şi continue
activitatea

Datorită colaborării dintre World Vision România cu 
autorităţile locale şi cu comunitatea, spitalul a reuşit să facă 
îmbunătăţiri în domeniul infrastructurii pentru a putea primi 
acreditările necesare şi pentru a-şi continua activitatea de 
furnizare a serviciilor medicale extrem de necesare la nivel 
local. 
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Comunități pregătite 
pentru situații de urgență

În 2015, World Vision România şi-a concentrat activitatea pe 
aplicarea practică a cunoştinţelor despre reducerea riscurilor 
la dezastre, orientate pe protecţia copiilor în şcoli şi pe 
diseminarea acestor informaţii prin sesiuni de instruire 
dedicate profesorilor şi voluntarilor din echipele locale pentru 
situaţii de urgenţă. 

8 exerciții de simulare a situațiilor de urgență

1802 copii  și                                                             525 de adulți implicați în exerciții 
de simulare

103 autorități locale implicate în acțiuni de reducere a riscului 
la dezastre

În parteneriat cu şcolile, autorităţile locale şi părinţii implicaţi în 
proiectele World Vision România, am desfăşurat numeroase 
exerciţii de simulare a situaţiilor de urgenţă, care au cuprins 
atât cursuri teoretice, cât şi evacuarea unor şcoli şi amenajarea 
CFS (Child Friendly Space), adică spaţii prietenoase pentru 
copii, unde aceştia sunt ocrotiţi şi participă la diferite activităţi 
recreativ-educative. La finalul exerciţiilor au avut loc 
concursuri prin care au fost testate cunoştinţele copiilor 
privind măsurile de protecţie la dezastre. În fiecare caz, 
rezultatele au arătat faptul că elevii sunt educaţi în caz de 
calamitate. 

În martie 2015, World Vision România a iniţiat campania „Road 
to Sendai” implicând atât comunităţile în care suntem prezenţi, 
cât şi reprezentanţii Consiliului Consultativ al Copiilor, cu 
scopul de a-şi face auzite preocupările şi priorităţile lor legate 
de reducerea riscului la dezastre. Cu această ocazie, opiniile lor 
au fost făcute publice la conferinţa internaţională pentru 
reducerea riscului la dezastre de la Sendai (Japonia). Mesaje 
similare au fost transmise şi de orgnizaţiile umanitare care 
alcătuiesc Grupul de lucru pe asistenţă umanitară (Habitat for 
Humanity, Caritas, ADRA, Servicul Maltez, Salvaţi copiii, World 
Vision România, FOND, Pro Vobis) în cadrul  campaniei „Road 
to Sendai”. 

Zona Nr. exerciţii de simulare Nr. de copii participanţi Nr. Adulţi Autorităţi locale

ADP Vaslui

ADP Dolj

ADP Ialomiţa

ADP Cluj

ADP Vâlcea

TOTAL

3

14

1 + sesiune instruire autorităţi locale

1

Sesiune instruire protecţia copilului în situaţii
 de urgenţă

19

591

1044

85

82

1802

46

455

12

12

525

65

6

8

103

24- -

-
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Implicarea structurilor formate 
prin World Vision România

PRIMA rețea națională a meșteșugarilor rurali

17 asociații agricole

20 asociații comunitare

22 asociații de părinți, asociații de tineri și asociații sportive



Rețeaua Națională a Meșteșugarilor Rurali
World Vision România a constituit anul trecut prima reţea 
naţională de meşteşugari rurali, structură care contribuie la 
revigorarea meşteşugurilor tradiţionale şi la crearea de 
oportunităţi pentru dezvoltarea economică a comunităţilor 
rurale vulnerabile, prin intermediul meşteşugurilor populare. În 
primul an, 19 asociaţii şi ONG-uri s-au afiliat iniţiativei, 
asumându-şi faptul că vor vor apăra interesele meşterilor din 
spaţiul rural şi vor sprijini dezvoltarea lor. 

Pentru a promova oportunităţile pe care reţeaua le creează şi 
pentru cooptarea de noi membri, îndeosebi organizaţii care 
desfăşoară activităţi şi proiecte pentru dezvoltarea şi 
promovarea meşteşugurilor populare în mediul rural, au fost 
organizate o serie de evenimente în Bucureşti, Cluj, Iaşi şi Sibiu.
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În  2015, am sprijinit sute de familii prin donații de animale și cursuri de calificare:

154 

135 

60 

60 

57

 familii au primit 770 de capre și 14 țapi

familii au intrat în posesia a 675 de stupi populați cu roiuri de albine și 
echipament necesar pentru îngrijirea lor – mască, afumător, daltă și 
faguri, iar 80 dintre beneficiari au participat la 4 cursuri de specialitate

familii au primit 300 iepuri cu 60 de module de cuști și 7.200 de kilograme 
de furaj. Beneficiarii au participat și la 6 cursuri de creșterea iepurilor și 
la un schimb de experiență derulat la o fermă de iepuri din Sălaj

familii au primit 60 de scrofițe și furaj și au beneficiat de un schimb de 
experiență la o fermă din Suceava 
familii au primit 65 porci din rasa Mangalița, au participat la 4 întâlniri 
pe tema creșterii porcilor de Mangalița și la un schimb de experiență la o 
fermă de porci rasa Mangalița la Turda

Preocuparea noastră pentru bunăstarea copiilor ne determină, 
de 16 ani încoace, să derulăm programe de „Agricultură şi 
Dezvoltare Economică”. Prin proiectele derulate în 2015, sute 
de familii au primit animale (capre, scroafe gestante, albine, 
iepuri) şi păsări, dar şi pomi fructiferi, răsaduri, unelte agricole şi 
echipament tehnologic şi au participat la cursuri teoretice şi 
practice pentru a-şi îmbunătăţi calitatea vieţii şi a oferi copiilor 
condiţii mai bune de dezvoltare. 

30 de familii au primit:
                pomi fructiferi (meri, peri, pruni, caiși și cireși)300
                fire răsaduri (roșii, ardei kapia, gogoșari, vinete, castraveți, ardei grași)1800
                bucăți unelte agicole (sape, greble, hârlețe, lopeți)120
                rațe și  kilograme furaj pentru rațe300 900



Dar din dar se face rai
Donaţiile de capre şi iepuri au fost acordate familiilor sărace 
cărora le este greu să asigure o hrană sănătoasă pentru copiii 
lor. Beneficiarii sunt persoane cu vârsta sub 50 de ani, cu mulţi 
copii şi cu potenţial de a îngriji şi de a folosi donaţia pentru 
scopul gândit: hrană pentru copii. Toate gospodăriile sunt 
sprijinite prin instruire tehnică, îngrijire medicală de urgenţă, 
lecţii practice şi noţiuni despre îngrijirea corespunzătoare a 
animalelor. 

Spiritul proiectului pentru donarea de animale aduce o noutate 
în ceea ce priveşte donaţia (doi ieduţi, doi iepuri sau un purcel) 
pe care famiile beneficiare le vor face odată cu naşterea puilor 
de animale, pentru alte familii nevoiaşe din comunitate. Astfel, 
proiectul contribuie la solidaritatea în comunitate. 

Tot pentru a depăşi sărăcia absolută şi chiar pentru a pune 
bazele unei mici afaceri, în 2015 am continuat tradiţia 
proiectelor apicole. Acum, alte 135 de familii au rezultate 
remarcabile din apicultură şi sunt la început de drum în a-şi 
asigura traiul din miere. 

Porcul de Mangalița, o afacere de viitor

Fundaţia World Vision România a început în 2013 un proiect 
prin care familiile cu experienţă în creşterea porcinelor sunt 
ajutate să înceapă o mică afacere. În 2015, pe lângă donaţia de 
animale, 20 fermieri din judeţul Cluj au învăţat de la experţi cum 
să îşi îngrijească animalele din gospodărie. 

Fermierii au mers într-un schimb de experienţă la ferma 
„Staţiunea de cercetări Turda”, unde se păstrează baza genetică 
a raselor Mangaliţa şi Bazna.

„Până nu am primit de la World Vision prima scroafă nu am 
văzut Mangaliţa decât în poze şi la domnul părinte. Ce-i drept, 
sunt mai uşor de crescut, nu sunt la fel de pretenţioşi şi carnea 
e mult mai sănătoasă”, spune Maria.
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Luptăm împotriva sărăciei prin 
dezvoltare economică

Prin proiectul „Luptăm împotriva sărăciei prin dezvoltare 
economică”, World Vision România a susţinut înfiinţarea şi 
funcţionarea asociaţiilor de fermieri prin intermediul cărora 
aceştia pot atragere fonduri şi îşi pot vinde produsele locale. 

În  2015 ne mândrim cu sute de fermieri care și-au unit forțele pentru a deveni
mai puternici:

Asociaţia de Creşterea Animalelor din Sat Buda, Comuna Oşeşti

Asociaţia de Creşterea Animalelor din Sat Căzăneşti, oraşul Negreşti

Asociaţia de Legume şi Fructe din Vultureşti

Asociația crescătorilor de iepuri din Todirești

Asociația apicolă, orașul Negrești

Cooperativa agicolă ,,Florile Vasluiului”, orașul Negrești
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Advocacy pentru Protecția Copilului
Fundaţia World Vision România facilitează dialogul dintre 
reprezentanţii instituţiilor publice la nivel local, membrii 
structurilor informale, părinţi şi copii pentru a adresa 
problemele curente ale comunităţii şi calitatea serviciilor 
oferite de instituţiile publice. În acest sens, organizăm sesiuni de 
informare despre drepturile copiilor, voluntariat, cetăţenie 
activă, comunicare publică, advocacy şi lucru în echipă.

De exemplu, 18 membri ai Comisiei Comunitare Consultative 
din Todireşti, Laza şi Bălteni au participat la sesiune de instruire 

cu tema Advocacy pentru Protecţia Copilului alături de un 
reprezentant al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului din Vaslui şi membri ai programelor World 
Vision România. 

Membrii Comisiilor Comunitare Consultative au aflat mai 
multe informaţii despre prevenirea şi rezolvarea cazurilor de 
abuz, neglijare, exploatare şi alte forme de violenţă împotriva 
copiilor şi au iniţiat planuri de acţiune pentru a îmbunătăţi 
protecţia celor 1.864 de copii din comunităţile lor.

Drepturile pacienţilor
între teorie şi practică

Conferinţa Naţională  „Drepturile pacienţilor – între teorie şi 
practică”, organizată la iniţiativa Comisiei pentru drepturile 
omului, culte şi minorităţi şi a Comisiei pentru sănătate publică 

din Senat, în contextul Zilei Internaţionale a Drepturilor  
Pacienţilor şi Zilei Mondiale a Hemofiliei, a avut ca principal 
scop abordarea unor teme actuale privind respectarea 
drepturile pacienţilor în România şi identificarea de soluţii şi 
direcţii prioritare pentru îmbunătăţirea accesării serviciilor 
medicale şi respectării legislaţiei actuale naţionale şi 
internaţionale privind drepturile pacienţilor.

În cadrul evenimentului a fost lansat filmul „Primele 1.000 de 
zile" (în care mamelor li se explică de ce primele 1.000 de zile 
sunt vitale pentru viitorul fiecărui copil) realizat de fundaţia 
noastră. Astfel s-a distribuit punctul de vedere al World Vision 
România privind problemele identificate în respectarea 
drepturilor pacienţilor, în special copii din mediul rural, şi s-a 
distribuit raportul „Scriem pentru drepturi” realizat de tinerii 
din cadrul Consiliului Consultativ al Copiilor (detalii în pagina 
8). 
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Contractarea serviciilor sociale
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În perioada septembrie-octombrie 2015, Fundaţia World  
Vision România, în calitate de membră a Federaţiei 
Organizaţiilor Neguvernamentale pentru Copil (FONPC), a 
implementat acţiuni locale în cadrul campaniei de advocacy  
privind creşterea accesului ONG-urilor furnizoare de servicii 
sociale la fonduri publice prin mecanismul contractării 
serviciilor sociale. Au fost organizate 6 mese rotunde în 
Slobozia, Vaslui, Cluj-Napoca, Craiova, Râmnicu Vâlcea, 
Constanţa, Bucureşti.

Deşi la nivel de discurs public contractarea serviciilor sociale se 
doreşte a fi principalul mecanism de finanţare a serviciilor 
sociale, în practică este, conform Raportului de analiză privind 
contractarea serviciilor sociale în context naţional şi european, 
realizat de Federaţia Organizaţiilor Neguvernamentale pentru 
Copil (FONPC) - septembrie 2015, mecanismul cel mai puţin 
utilizat de către autorităţile publice locale. România este ţara 
din UE cu cele mai puţine posibilităţi de finanţare a serviciilor 
sociale şi cu unul dintre bugetele cele mai mici alocate acestor 
servicii din PIB.  

Scopul  acestor evenimente a fost de a facilita un dialog pentru 
a înţelege mecanismul contractării serviciilor sociale în context 
naţional şi de a identifica atât problemele care împiedică 
aplicarea acestui mecanism la nivel judeţean, cât şi soluţiile 

necesare extinderii utilizării acestui mecanism/proceduri de 
finanţare a serviciilor sociale în judeţe, reunind la aceeaşi masă 
reprezentanţi ai autorităţilor publice locale: Direcţia Generţală 
de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC), AJPIS, 
CJRAE, ISJ, reprezentanţi ai primăriilor şi ONG-uri etc.

Abandonul școlar, de la cauze la efecte
Fidelă rolului strategic de a susţine bunăstarea copiilor din 
mediul rural, inclusiv prin intervenţii de îmbunătăţire a 
accesului la educaţie sau acţiuni care contribuie la scăderea 
analfabetismului funcţional şi a abandonului şcolar, Fundaţia 
World Vision România a organizat o serie de mese rotunde cu 
tema „Abandonul şcolar, de la cauze la efecte. Rolul colaborării 
instituţionale în identificarea unui mecanism eficient de 
prevenire a acestui fenomen la nivelul comunităţii”.

Concluziile desprinse reprezintă premisele pentru identificarea 
unor soluţii practice care să contribuie la mai buna înţelegere a 
modului în care ar putea fi abordate în teren obiectivele 
strategiei de reducere a părăsirii timpurii a şcolii şi în general ale 
problematicii referitoare la abandonul şcolar şi mecanismele de 
prevenire ale acestuia.    



Asociaţii de părinţi 
Pentru sprijinirea iniţiativelor de dobândire a abilităţilor de 
viaţă de către copiii vulnerabili, proiectul „De mici învăţăm o 
meserie”, scris de „Asociaţia de Părinţi Rafaila” a adus 
plusvaloare activităţilor de educaţie remedială. Astfel, 18 elevi 
vulnerabili - cu probleme la învăţătură şi care provin din familii 
dezorganizate - au fost încurajaţi să-şi dezvolte abilităţile 
practice prin participarea la ore de artizanat şi lucru manual 
derulate prin înfiinţarea unui atelier meşteşugăresc în 
laboratorul de informatică al şcolii din Rafaila (judeţul Vaslui). 

Educaţia în mediul rural se confruntă cu mari provocări în ceea 
ce priveşte accesul copiilor la servicii specifice. Cel mai relevant 
exemplu ar fi dreptul la sprijin psihologic, care, chiar dacă este 

garantat prin lege, nu poate fi accesat de către majoritatea 
copiilor care trăiesc în mediul rural. Pentru a veni în 
întâmpinrea nevoilor copiilor, părinţii şi profesorii „Asociaţia 
Bagolyvar din Mera” s-au mobilizat şi au reuşit să aducă în 
comunitate asistenţă profesională. În 2015, 120 de copii au 
beneficiat de asistenţă specializată - consiliere personală şi  
discuţii de grup. 

„Acest proiect, în care World Vision România ne este partener, 
este deosebit de important pentru noi pentru că asigură 
dezvoltarea echilibrată a elevilor. Noi vrem să le asigurăm un 
viitor, să-şi găsească locul şi rolul în societatea de astăzi. 
Rezultatele colaborării cu psihologul ne fac să credem că 
suntem pe drumul cel bun”, Palfi Jozsef, directorul şcolii din 
Mera (judeţul Cluj).
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Implicare pentru bunăstarea copiilor
În 2015 am avut alături de noi zeci de companii, sute de voluntari 
şi donatori individuali (locali şi internaţionali), precum şi granturi 
ale Comisiei Europene, care ne-au ajutat să dăm viaţă unor 
proiecte frumoase care au făcut diferenţa în viaţa copiilor, 
familiilor şi comunităţilor unde suntem prezenţi. 

Activităţile desfăşurate de World Vision România au fost 
susţinute financiar prin:  
 contribuţii lunare ale unor donatori români şi străini
 proiecte desfăşurate cu fonduri din granturi private şi 

europene
 proiecte de responsabilitate socială corporativă

Tradiţionala campanie pentru direcţionarea celor 2% din 
impozitul pe profit ne-a adus 41,964 de USD. 

Aproape 13.000.000 USD 
s-au investit în 2015 în proiectele derulate de 

World Vision România 



KFC, Pizza Hut și Pizza Hut Delivery au strâns 80.000 de euro pentru 

programul „Vreau în clasa a noua”
KFC, Pizza Hut şi Pizza Hut Delivery România au direcţionat 
semnificativa sumă de 80.000 euro către organizaţia World  
Vision România, în urma campaniei de strângere de fonduri 
„Vreau în clasa a noua”, campanie desfăşurată în luna octombrie 
2015. Datorită rezultatelor peste aşteptări a celei de-a opta 
ediţii a acestei campanii, 120 de copii au avut şansa de a continua 
studiile liceale pentru încă un an.

Dani Oţil s-a alăturat şi anul acesta campaniei „Vreau în clasa a 
noua”. Susţinând cu multă convingere această cauză, el a vizitat 

copiii înscrişi în program din judeţul Dolj şi le-a vorbit despre 
importanţa educaţiei pentru a-şi asigura un viitor mai bun.

De asemenea, peste 20 de jurnalişti şi bloggeri au susţinut 
campania din acest an cu articole dedicate copiilor din program, 
sub hashtag-ul #anideliceu. Textele au fost adunate într-un 
proiect editorial special, intitulat „Revista Liceului”, publicaţie 
trimisă tuturor celor 169 de copii înscrişi în programul World 
Vision în acest an. 
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Cea de-a treia ediţie a Galei „Leadership Concert – A night at 
the Opera” a adus pe scena Ateneului Român personalităţi de 
talie internaţională care au dezvăluit secretele leadership-ului - 
George Georgakoupoulos, CEO Bancpost şi membru în 
Consiliul de Administraţie al Camerei de Comert şi Industrie 
Româno-Greacă, Mircea Tudor – câştigător în 2009 şi 2013 al 
Marelui Premiu al Salonului de Inventică de la Geneva, Severina 
Pascu – CEO UPC Romania, Balvinder Powar – Profesor de 
leadership în cadrul IE Business School din Madrid şi expert în 
industria aerospaţială comercial şi Richard Jolly – profesor de 
leadership şi comportament organizaţional în cadrul London 
Business School. Evenimentul a fost completat de Camerata 

Regală sub bagheta dirijorului Constantin Adrian Grigore, 
soprana Irina Iordăchescu şi tenorul Cristian Mogoşan, care au 
adus pe scenă muzica celor mai cunoscuţi compozitori clasici, 
de la Verdi şi Chopin, până la Bach şi Beethoven.

Gala a fost în beneficiul copiilor săraci şi a comunităţilor rurale 
vulnerabile în care World Vision România este prezentă. 
Fondurile strânse au fost direcţionate pentru dezvoltarea 
afacerilor şi a antreprenoriatului rural ca soluţie economică şi 
socială pentru îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă a familillor şi 
copiilor din cele mai sărace zone din România.

Leadership Concert – A night at the Opera

Eşti om bun, fii şi tu Moş Crăciun

Donatorii campaniei „Eşti om bun, fii şi tu Moş Crăciun” 
derulată de Fundaţia World Vision România au adus bucuria 
sărbătorilor de Crăciun unui număr de peste 7.000 de copii din 
mediul rural. În cadrul campaniei au fost oferite cadouri în 
valoare de aproximativ 40.000 de euro, din care aproximativ 
10.000 provin din fondurile alocate de World Vision 
Internaţional. 

Printre companiile din cadrul acestei campanii se numără: 
Rompetrol, Stadio, Dr. Reddys, Telekom, Centrul DaVinci, 
Emerson, Steelcase, ISDC, Freshbyte, msg systems România, 
UMT CG Software, Evalueserve, Cummins Generator 
Technologies România, Asociaţia Hinsehen & Helfen din 
Germania şi mulţi alţii. 
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Global Youth Forum, experiența care a schimbat viețile bursierilor

 „Vreau în clasa a noua”
Reprezentanţii companiei Steelcase au decis să continue 
frumoasa colaborare cu World Vison România. În 2015, pe lângă 
cei patru bursieri „Vreau în clasa a noua” pe care îi susţin, 
reprezentanţii companiei s-au implicat direct în formarea 
tinerilor. 

Timp de nouă săptămâni, cinci tineri bursieri „Vreau în clasa a 
noua” au învăţat de la profesioniştii companiei ce înseamnă 
sustenabilitatea şi cum pot aplica acest concept în comunităţile 
din care provin. 

Rezultate lor au fost apreciate de conducerea companiei, iar cei 
cinci bursieri au participat la etapa finală desfăşurată Grand 
Rapids, USA. (detalii în pagina 11)

Programul „Școală după școală”,
susținut de Evalueserve

Valoarea totală a acestui proiect este de aproximativ 6.200 de 
lei, însă implicarea lor nu s-a oprit. Aceştia au susţinut cu alţi 
peste 5.000 de lei campania „Eşti om bun, fii şi tu Moş Crăciun”. 

Evalueserve a susţinut în 2015 cu o masă caldă zilnică, cinci copii 
dintr-un centru „Şcoală după Şcoală” pentru a-i sprijini pe cei 
mici să nu abandoneze şcoala. 

3Pillar Global, 
alături de copiii cu probleme
3Pillar Global Romania s-a implicat, pentru al treilea an 
consecutiv, în proiectele derulate de World Vision România. 

Aceştia au susţinut cu şedinţe de terapie un copil cu autism, cu 
şedinţe de kinetoterapie şi înot un copil cu sindrom Down şi au 
contribuit la reabilitarea casei unei familii vulnerabile. 

Mai mult, aceştia au achiziţionat un scaun rulant pentru un copil 
cu dizabilităţi şi le-au asigurat copiilor din Guga (jud. Cluj) 
materialele educaţionale atât de necesare. 
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Angajații companiei HELLA 
fac tot mai mulți copii fericiți 

Şcoală nouă la început de an şcolar
În 2015, 50 de voluntari de la Compania Network One 
Distribution din Bucureşti şi-au unit forţele cu membrii echipei 
World Vision România şi cu oamenii din comunitatea doljeană 
Argetoaia, incluzând autorităţile locale, părinţi şi tineri voluntari 
pentru a oferi o nouă înfăţişare Şcolii Primare Leordoasa. La 
final, clădirea veche de100 de ani a căpătat o imagine nouă, 
devenind un loc prietenos, pregătit să le ofere copiilor condiţii 
adecvate desfăşurării orelor de clasă. 

Din partea companiei Network One Distribution şcoala a 
primit şi o donaţie constând în zece calculatoare, o imprimantă 
şi rezerve de tuş, un copiator, un frigider pentru depozitarea 
laptelui pentru copii, un cuptor cu microunde, un televizor şi un 
DVD player, ghiozdane complet echipate, jucării şi cărţi. 

Nikolaus Konvoi
Sute de copii de la şcoli şi grădiniţe din Germania, dar şi 
numeroase companii nemţeşti, au adus, prin intermediul 
asociaţiei Hinsehen & Helfen din Germania, bucuria 
sărbătorilor de iarnă pentru mii de copii vulnerabili din 
comunităţile doljene. 

Convoiul umanitar german, compus din opt camioane şi zece 
maşini, a fost însoţit de 40 de voluntari din Germania şi de 
voluntari locali care au contribuit, împreună, la fericire a nu mai 
puţin de 4. 000 de copii din comunităţile partenere World Vision 
România din judeţul Dolj.
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În anul 2015, compania Hella s-a alăturat programului ,,Adoptă 
o grădiniţă” şi a avut grijă ca preşcolarii de la gradiniţa 
sponsorizată să îşi poată desfăşura activitatea într-un mod cât 
mai plăcut. 

Cei mici au primit rechizite, dulciuri şi jucării, dar şi materiale 
educaţionale şi două table magnetice. 

Totodată, printr-o frumoasă activitate de voluntariat, angajaţii 
companiei au dat o mână de ajutor la înfrumuseţarea unei 
grădiniţe partenere World  Vision din judeţul Dolj. 

Cei 25 de angajaţi au zugrăvit cele două săli ale gradiniţei, au 
tuns iarba, au reparat şi vopsit porţile terenului de sport, au 
curăţat şi au vopsit locul de joacă şi au amenajat curtea şcolii.



Junior Clinic:
Tratamente stomotatologice gratuite

Junior Clinic şi World Vision România au oferit tratamente 
stomatologice gratuite pentru 18 copii cu vârste cuprinse între 
6 şi 8 ani. 

Medicii stomatologi Junior Clinic s-au ocupat pe rând pe cei 18 
copii, care au aşteptat cuminţi să primească tratament 
stomatologic, timp în care au participat la o serie de activităţi 
distractive şi educative din care au învăţat mai multe despre 
importanţa igienei orale. 

Ochelari pentru copiii din mediul rural

Douăzeci de copii au primit consultaţii medicale şi ochelari de 
vedere cu sprijinul Arcadia Spitale şi Centre Medicale, al 
cabinetului de optică medicală Vision for You, compania XWiki 
şi al altor donator individuali.   

5.000  lei
Valoarea serviciilor şi donaţiilor oferite

Turneul de fotbal „Cupa World Vision”
Biroul zonal Vâlcea a organizat a treia ediţie a evenimentului 
sportiv „Cupa World Vision”. Turneul a fost organizat cu scopul 
strângerii de fonduri necesare lucrărilor de renovare a 
terenului de sport de la şcoala Stoileşti, folosit de 129 de copii. 

Cu sprijinul financiar al companiilor Boromir, Xavitel, Riovil, 
Marpetro, Zavpetro, al Ligii Suporterilor Vâlceni şi a echipelor 

„Profesorii şi Sănătatea”, dar şi a spectatorilor care au făcut 
donaţii individuale, s-au strâns  2.381 de lei. 

Cu acest prilej, companiile Annabella şi Boromir au oferit celor 
30 de copii participanţi o surpriză dulce, în valoare totală de 
1.228,93 lei.

18 copii au primit 
tratamente stomatologice gratuite
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Școala Avenor a schimbat aspectul grădinițelor 
din Dezrobiți și Urși

Ajută copiii refugiați din Siria

În tot acest timp, peste 2 milioane de persoane au beneficiat de 
hrană, apă, produse de igienă şi sprijin pentru continuarea 
educaţiei copiilor.

World Vision România, alături de World Vision International, a 
solicitat autorităţilor din ţările europene să continue să 
intervină pentru a le oferi condiţii decente refugiaţilor şi să 
pună punct tuturor formelor de violenţă. 

În toamna lui 2015, fundaţia a lansat campania “Ajută copiii 
refugiaţi din Siria! Ei n-au nicio vina, dar sunt cei mai afectaţi!” 
prin care a venit în sprijinul zecilor de mii de copii şi mame cu 
nou-născuţi care şi-au părăsit căminele ca urmare a conflictului 
intern din Siria. Copiii refugiaţi sunt în pericol să devină 
malnutriţi, să fie abuzaţi şi exploataţi de multe ori, nu-şi pot 
continua studiile şi educaţia, ceea poate avea efecte grave pe 
termen lung. 

Prin această campanie, World Vision România s-a alăturat 
demersului World Vision International de susţinere din punct 
de vedere umanitar a acestor oameni, care le-a oferit constant 
sprijin refugiaţilor încă din martie 2011. 
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În anul 2015, Şcoala Avenor s-a alăturat programului ,,Adoptă o 
grădiniţă" şi s-a implicat în renovarea a doua grădiniţe din satele 
Urşi şi Dezrobiţi. 

Pe lângă sprijinul material, părinţii, alături de copiii şcolii Avenor, 
au vizitat comunităţile din Vâlcea şi au pictat pereţii celor două 
grădiniţe. Mai mult, a fost renovată sala de mese de la grădiniţa 
din satul Urşi şi a fost construit un grup sanitar la grădiniţa din 
Dezrobiţi. 

Acţiunea a fost completată cu daruri pentru cei mici – aceştia 
au primit rechizite, dulciuri şi jucării, dar şi materiale 
educaţionale. 



PARTENERI ÎN PROGRAME, PROIECTE ȘI EVENIMENTE:
PROGRAME DE DEZVOLTARE COMUNITARĂ:

EDUCAŢIE

Ministerul Educaţiei, inspectoratele şcolare judeţene, şcolile 
partenere din proiectele zonale WVR, Federaţia Organizaţiilor 
Neguvernamentale pentru Copil (FONPC), Federaţia 
Naţională a Asociaţiilor de Părinţi din Învăţământul 
Preuniversitar, ARACIP, Biserica Ortodoxă Română, Liceul 
Agricol din Prejmer UNITED WAY. 

Pentru programele Şcoală după Şcoală: primăriile Rebricea 
(judeţul Vaslui); Bucovăţ - Judeţul Dolj; Cămăraşu, Aghireşu, 
Căşeiu, Gilău şi Bonţida (judeţul Cluj); Bucureşti sector 5 – 
Şcoala Gimnazială 126, finanţatorii Evalueserve, United Way.

AGRICULTURĂ ŞI 
DEZVOLTARE ECONOMICĂ

Centrul Naţional pentru Studii în Medicina de Familie, 
Organizaţia Asistenţilor Medicali şi Moaşelor din România, 
Asociaţia ProMama, Coaliţia pentru o Nouă Prevenţie, 
Ministerul Sănătaţii, direcţiile judeţene de sănătate publică din 
judeţele Cluj, Dolj, Ialomiţa, Vaslui şi Vâlcea, medicii de familie, 
asistentele medicale şi mediatorii sanitari din Cojocna (judeţul 
Cluj), Bralostiţa (judeţul Dolj), din comunităţile ialomiţene 
Adâncata, Armăşeşti, Brazii, Dridu, Moldoveni, Maia, Moviliţa, 
Manasia, Roşiori, Fierbinţi, Jilavele, Urziceni, din comunităţile 
vasluiene Laza, Ivăneşti, Todireşti, Dumeşti, Rafaila şi 
comunităţile din judeţul Vâlcea - Orleşti, Scundu, Nicolae 
Bălcescu, Mihăeşti, Ioneşti, Galicea, Stoileşti, Vitomireşti şi 
Dănicei.

PROTECŢIA 
COPILULUI

Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului 
şi Adopţie (ANPDCA); Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei 
Sociale; DGASPC – Direcţiile Generale de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului din Sectorul 5, Cluj, Constanţa, Dolj, 
Ia lomiţa , Vas lu i  ş i  Vâlcea, Federaţ ia Organizaţ i i lor 
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; 
Fundaţia Baylor Marea Neagră.

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Ministerul 
Educaţiei, direcţiile agricole judeţene, asociaţiile profesionale 
(apicultură, creşterea animalelor), consorţiul de firme pentru 
educaţie în agricultură format din Fundaţia Româno-
Americană, World Vision România, Civitas, Centrul pentru 
educaţie economică şi dezvoltare din România, Junior 
Achievment România, Centrul Român pentru Politici 
Europene.

SĂNĂTATE

DEZVOLTARE 
SPIRITUALĂ

Biserica Ortodoxă Română, Uniunea Bisericilor 
Brethren, Alianţa Română Evanghelică, Biserica 
Baptistă.

• Proiectul ALEGE ŞCOALA - Biserica Ortodoxă 
Română;

• Proiect ATELIERUL DE MESERII - Ascendo SRL, 
Centrul de Resurse şi Informare pentru Profesiuni 
Sociale CRIPS şi L`Institut National de Formation 
et d'Application – INFA (Franţa);

• Proiectul ELEVUL EDI - Liceul Vitomireşti, judeţul 
Olt, Liceul “Dimitrie Filişanu” din Filiaşi şi Colegiul 
Naţional “Matei Basarab” din Râmnicu-Vâlcea;

• Proiectul ELEVUL DE AZI FERMIERUL DE MÂINE 
- ASCENDO SRL, CRIP , Colegiul pentru 
Agricultură şi Industrie Alimentară “Ţara Bârsei”, 
şcolile gimnaziale din Buneşti, Hărman, Feldioara, 
Teliu, Lunca Câlnicului din judeţul Braşov şi şcolile 
gimnaziale din Chichiş, Brădet, Ciumernic, Sita 
Buzăului, Dobârlau din judeţul Covasna;

• Proiect MADE IN RURAL  – Asociaţia pentru 
Sprijinirea Dezvoltării Rurale ASDR Dezmir şi 
Ascendo SRL;
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• Proiectul INCLUSIV  – Asociaţia „Pactul Regional 
Nord-Vest pentru Ocupare şi Incluziune Socială”, 
Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca, 
Fundaţia pentru Dezvoltarea Asociaţiilor de Ajutor 
Mutua l  ş i  L andsbond  der  Chr i s t e l i j ke 
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 Sociala), FOND 
(Federaţia ONG-urilor din domeniul cooperării 
pentru dezvoltare internaţională).

PARTENERI ÎN PROIECTELE DE CSR, FUNDRAISING 
ŞI CAMPANII DE PROMOVARE: 

Reţele naţionale şi din Bucureşti: KFC & 
PizzaHut, Mars România, Castrol Oil, Bancpost, 
Johnson&Johnson, Avenor, Microsoft, Network One 
Distribution, Policolor, Prowatt, Rompetrol, Siveco, 
Organic Baby, Nutrishape, NN Asigurări de viaţă, 
Franke România, Roche România,  Ascar Auto, Etalon 
Security SRL, Jazz Communication, Mednet 
Research, Meridian Film, Miralex, Rolim Sat Vending,  
Smart Profit Solutions SRL, restaurantele Stadio şi 
Social1. Datorită sprijinului oferit de aceste companii 
s-au strâns peste 175.000 $ plus îmbrăcăminte, 
încălţăminte, rechizite şcolare şi cadouri.

Companii din judeţul Cluj: Steelcase, 3Pillar 
Global Romania, UMT CG Software, msg systems 
România, Emerson, Coera, Qbuiz, Sphyce, Sykes, 
ISDC, Freshbyte, Evalueserve, Premiere M, Wohnung 
Invest şi Ikon Soft. Reprezentanţii acestor companii, 
dar şi angajaţii lor, ne-au oferit sprijin în valoare de 
peste 59.000$, atât în bani, cât şi în servicii şi produse. 

Companii şi parteneri din judeţul Dolj: Teatrul 
Naţional „Marin Sorescu”, Casa de cultură „Traian 
Demetrescu”, Teatrul pentru copii şi tineret 
„Colibri”, Radio România Oltenia - Craiova, 
Skoobooks, Librăria „Elena Farago”, Greenwich 
School of English, Centrul DAGMAR DV, HELLA 
România şi Coca Cola Hellnic, Colegiul Naţional 
„Fraţii Buzeşti” Craiova, Şcoala Gimnazială „Mircea 
Eliade” Craiova, Şcoala Gimnazială „Alexandru 
Macedonski” Craiova, Şcoala nr. 29 „Nicolae 
Romanescu” Craiova, Şcoala Gimnazială „Gheorghe 
Ţiţeica” Craiova, Şcoala Gimnazială „Sf. Gheorghe” 
Craiova, Liceul de Arte "Marin Sorescu" Craiova, 
Grădiniţa 21 „Tudor Vladimirescu” Craiova, 
Grădiniţa Voinicei, Netrom, Cummins Generator 
Technologies, ProCredit Bank, Ubisoft, donatorul 
individual Alina Toboş, donator individual Timofticiuc 

Ana Maria, Eva Persson, Kasiova SRL, donator 
individual Dutescu Valentina, donator individual Dila 
Vasile Razvan şi IT SIX Global Services. Cu ajutorul 
acestor donatori, copiii nevoiaşi din comunităţile 
doljene au beneficiat de sprijin în valoare de peste 
12.500$ în bani şi produse. 

În judeţul Vâlcea: Euro Plast, Diana, Eucons, Minus, 
Alidesign, Annabella, Xavitel, Boromir Ind, Riovil, 
Marpetro, Zavpetro, Urso lex , Mantzar i s 
International, Excor Serv, FAN Courier Râmnicu 
Vâlcea, Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret 
Vâlcea, Colegiul Naţional “Matei Basarab” şi 
Grădiniţa cu Program Prelungit Nord 2 din Râmnicu 
Vâlcea. Cu ajutorul partenerilor locali am reuşit să 
oferim copiilor din comunităţile vâlcene sprijin în 
valoare de peste 10.000$ în bani şi produse. 

În judeţele Iaşi şi Vaslui: Junior Clinic, Vetro   
Solutions, Arcadia, Vision For You şi Xwiki. Cu 
ajutorul partenerilor, zeci de copii vulnerabili din 
comunităţile vasluiene au beneficiat de sprijin în 
valoare de peste 6.300 de dolari. 
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„World Vision România a fost partenerul 
nostru pr inc ipa l de l a început u l 
iniţiativelor noastre de responsabilitate 
socială derulate în Cluj. Suntem foarte 
mândri de faptul că în cei trei ani de 
activitate CSR am reușit să dezvoltăm 
împreună cu World Vision România un 
parteneriat puternic și de încredere, 
precum și proiecte uimitoare. Vom 
dezvolta și susţine chiar mai mult acest 

parteneriat uimitor cu World Vision în toate iniţiativele noastre 
viitoare”, Mihaela Oltean, managing director Steelcase

„La Avenor College avem ca obiectiv 
dezvoltarea spiritului de implicare în 
comunitate și de caritate la elevii noștri. 
Am găsit la World Vison România oameni 
profesioniști, implicaţi trup și suflet în 
proiectele în care am fost și suntem 
parteneri. Rămâne o amintire foarte 
plăcută ziua de 13 noiembrie 2015 când am 
fost la Urși și Dezrobiţi, două echipe de 
câte 20 de copii și părinţi de la Avenor și 

în 3 ore am pictat pereţii din sala de mese, respectiv din sala de 
clasă. Promitem să revenim!”, Diana Segărceanu, fondator 
Avenor College

„Privim parteneriatul cu World Vision 
România mai degrabă ca pe o prietenie 
de lungă durată, în care încercăm să fim 
activi, generoși și solidari. Echipa Junior 
Clinic se bucură de fiecare dată când are 
șansa să se implice în comunitatea World 
Vision România cu ce știe ea mai bine: 
servic ii stomatologice fără cusur, 
dedicate celor mic i. Zâmbetul lor 
reprezintă cea mai de preţ răsplată 

pentru munca susţinută pe care o facem în fiecare zi. Ne simţim 
parte din echipa World Vision România și ne bucurăm din plin 
pentru rolul pe care îl jucăm”, Dan Draghici, Junior Clinic

„Anul acesta am continuat cu succes 
colaborarea cu World Vision România și 
am reușit să oferim sprijinul nostru 
către 120 de copii, depășind obiectivul pe 
care ni l-am propus iniţial. Suntem 
bucuroși că obţinem rezultate atât de 
bune de fiecare dată, iar meritul revine 
echipelor din toate restaurantele KFC, 
Pizza Hut și Pizza Hut Delivery care au 
dat dovadă de proactivitate și s-au 

implicat foarte mult în derularea campaniei. Nu am fi reușit să 
ajungem aici nici fără sprijinul tuturor donatorilor și al 
partenerilor care au susţinut cauza”, Mark Hilton, Franchise 
Business Consultant KFC, Pizza Hut și Pizza Hut Delivery 
România
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Alege școala!

Proiecte de succes implementate cu 
fonduri europene 

A fost dezvoltat un program cu caracter corectiv pentru 318 
persoane care au părăsit timpuriu şcoala. Acestea au fost 
înscrise în programul „A doua şansă", singurul program al 
Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice care 
certifică continuarea studiilor. Celor 318 persoane li s-au oferit 
servicii de orientare şi consiliere, educaţie remedială şi sprijin 
financiar. De asemenea, au fost derulate 13 campanii de 
informare în legatură cu riscurile pe termen lung pe care le 
prezintă marginalizarea, neintegrarea şcolară şi socială.

România se confruntă cu cea mai mare rată a abandonului 
şcolar din Uniunea Europeană – peste 18% în 2014, fapt care pe 
termen lung contribuie la o adâncire a gradului de sărăcie, iar la 
nivel macroeconomic genereaz[ probleme legate de forţă de 
muncă şi şomaj, de coeziune socială şi de competitivitate în 
general.

În acest context, World Vision România, în parteneriat cu 
Patriarhia Română a derulat - în perioada martie-decembrie 
2015 - proiectul “Alege Şcoala!”, cu scopul prevenirii şi 
combaterii fenomenului abandonului şcolar prin dezvoltarea 
unor soluţii educaţionale alternative necesare motivaţiei 
pentru educaţie a copiilor din mediul rural şi urban cu vârste 
cuprinse între 6 şi 16 ani din regiunile Vest, Sud-Vest, Oltenia şi 
Nord-Vest. Bugetul proiectului a fost de 1.990.000 euro.

Copiii şi tinerii au nevoie de o atitudine de permanentă învăţare 
şi dezvoltare. În acest sens, menţinerea lor în sistemul 
educaţional îi va ajuta pentru o bună evoluţie atât din punct de 
vedere intelectual, cât şi spiritual.

Astfel au fost înfiinţate 53 de centre „Alege Şcoala!” care 
au reunit reprezentanţi ai instituţiilor implicate în educaţia 
copiilor, respectiv şcoli, biserici, servicii publice sociale şi de 
sănătate, ONG-uri şi antreprenori locali. 

În cadrul acestor centre au fost desfăşurate activităţi de 
consiliere şi asistenţă educaţională preventivă şi corectivă, în 
cadrul cărora au fost organizate programe de tip „Şcoală 
după Şcoală” şi „Şcoala de duminică” pentru 3.318 de 
copii şi tineri din mediul rural şi urban, precum şi activităţi de 
consiliere pentru 1.314 părinţi, pentru a-i responsabiliza în 
legătură cu educaţia copiilor lor.

„Din perspectiva Bisericii Ortodoxe Române este 
foarte important ca procesul educaţional să nu 
urmărească doar latura cognitiv-intelectuală, prin 
acumularea de cunoștinţe teoretice, ci și promovarea 
vieţii spirituale, de însușire a valorilor credinţei și 
moralei creștine și a tradiţiilor culturale perene ale 
poporului nostru, fără de care tânărul nu poate să-și 
păstreze deplin identitatea etnică într-un context 
pluralist secularizant și globalizant.” PF Daniel, 
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române
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Atelierul de meserii
Cooperare transnaţională, servicii de consiliere în carieră, calificare şi 
recalificare pentru angajaţii din regiunile de dezvoltare Centru, Nord-
Vest, Nord-Est, Sud–Vest, Sud–Est, Sud–Muntenia, Bucureşti şi Ilfov.

Pentru fiecare persoană, locul de muncă nu reprezintă doar un 
ansamblu de atribuţii şi responsabilităţi, ci şi o anumită ocupaţie, 
profesie, calificare, o traiectorie proprie a carierei şi, nu în 
ultimul rând, un venit. 

Având în vedere dinamica forţei de muncă în spaţiul european şi 
specificul pieţei de muncă locale, Fundaţia World Vision 
România în parteneriat cu L'Institut National de Formation 
et d'Aplication, Ascendo SRL şi Centrul de Resurse şi 
Informare pentru Profesiuni Sociale a implementat 
proiectul „Atelierul de meserii”, centrat pe dezvoltarea 
capitalului uman, creşterea competitivităţii şi adaptabilităţii la 
mediul economic prin cooperare transnaţională. Proiectul a 
continuat activităţile de formare şi dezvoltare profesională pe 
care Fundaţia World Vision România le desfăşoară de 14 ani în 
opt judeţe ale ţării.

„Atelierul de meserii” s-a derulat în perioada 16 aprilie 
2014 – 15 octombrie 2015 şi a cuprins aproape întreaga ţară, 
mai puţin Regiunea de Dezvoltare Vest. Au fost ţintiţi cu 
precădere muncitorii necalificaţi, cei cu nivel scăzut de calificare 
precum şi persoanele care doreau să obţină o calificare 
suplimentară. Bugetul alocat a fost de 1.960.000 euro.
 
Au fost implementate 7 campanii de promovare în scopul 
conştientizării beneficiilor formării profesionale continue atât 
pentru angajat, cât şi pentru angajator. 

În funcţie de cerinţele identificate pe piaţa muncii au fost 
organizate 77 cursuri de calificare pentru meseriile de: 
patiser (15), operator introducere, prelucrare şi validare date 
(8), lucrător comercial (17), îngrijitoare bătrâni la domiciliu (15), 
lucrător social (14) şi infirmieră (8).

Furnizorii de formare profesională din România au participat la 
un seminar de schimb de experienţe şi diseminare de bune 
practici cu privire la programele de calificare/recalificare şi au 
avut la dispoziţie un Centru Virtual de Resurse prin intermediul 
cărora a fost asigurat transferul de cunoştinţe de la partenerul 
francez.

2,318 persoane (din care 1.700 femei) au beneficiat gratuit 

de consiliere și orientare în carieră, în scopul luării celor mai bune decizii 
în structurarea propriilor traiectorii de formare

2,132 persoane (din care 1.512 femei) au beneficiat de cursuri 
de calificare și recalificare

Rezultate
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Elevul de azi, fermierul de mâine
România este o ţară cu potenţial agricol semnificativ, însă 
companiile de profil reclamă lipsa specialiştilor. De cealaltă 
parte, numărul liceelor agricole a scăzut în ultimele decenii 
îngrijorător – de la 238 în anul 1997 la 56 în 2011. 

În acest context, World Vision România în parteneriat cu 
Colegiul pentru Agricultură şi Industrie Alimentară 
„Ţara Bârsei” Prejmer şi Ascendo SRL Râmnicu 
Vâlcea a demarat un proiect care şi-a propus să crească 
relevanţa şi utilitatea practică a cunoştinţelor dobândite în 
şcoală în raport cu dinamica pieţei muncii din sectorul 
agriculturii şi industriei alimentare.

„Elevul de azi, fermierul de mâine” este un proiect de educaţie 
complementară prin care tinerii din regiunea centrală a ţării au 
fost ajutaţi să deprindă cunoştinţele practice şi să-şi formeze 
abilităţile pentru viitoarea lor meserie. Proiectul s-a desfăşurat 
în perioada 6 mai 2014 – 5 noiembrie 2015 şi a beneficiat de 
un buget de 500.000 de euro.

motivarea, orientarea și consilierea a peste 600 de tineri din Regiunea Centru în ceea ce 
privește alegerea carierei și a traseului profesional optim în sectorul agriculturii și 
industriei alimentare

182 elevi cunosc îndeaproape meserii și oportunităţi de continuare a educaţiei, prin 

intermediul unui stagiu de practică în cadrul unei ferme moderne

176 de liceeni au beneficiat de stagii de practică și au avut oportunitatea să 

experimenteze timp de o săptămână activitatea unui fermier sau lucrător în pensiune

o platformă de practică online elaborată, care replică în mediul virtual elementele 
principale ale fermei, pensiunii și unităţii de procesare a cărnii, precum și sarcinile zilnice 
ale angajaţilor. De asemenea, oferă elevilor informaţii indisponibile în manualele 
școlare despre meseriile studiate: www.practica.fermierdeviitor.ro
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Activităţile din proiect au urmărit consilierea şi orientarea 
profesională a elevilor, precum şi realizarea unor stagii de 
practică la ferma Agrovision, înfiinţată de Fundaţia World Vision 
România. De asemenea, tinerii interesaţi de domeniile 
agroturism, alimentaţie sau comerţ au fost implicaţi în vizite 
tematice la companii de profil – fabrici de lactate, retaileri, 
pensiuni etc.

Consolidarea şi testarea cunoştinţelor a fost realizată într-o 
manieră interactivă şi distractivă cu ajutorul unei aplicaţii 
online, disponibilă pe website-ul proiectului din data de 15 
aprilie 2015.  Proiectul „Elevul de azi, fermierul de mâine” a 
creat, deopotrivă cu sprijinirea elevilor, un model de bune 
practici pentru învăţământul tehnic. 



Elevul E.D.I. 

Alegerea unei cariere care să le ofere deopotrivă satisfacţii 
profesionale şi un venit sigur este un pas important pentru 
orice tânăr aflat în procesul tranziţiei către un loc de muncă. De 
multe ori, elevii trec singuri prin acest proces şi simt nevoia unei 
mai bune pregătiri pentru piaţa muncii. 

Proiectul “Elevul E.D.I.” a venit în întâmpinarea acestei nevoi şi a 
urmărit dezvoltarea competenţelor şi abilităţilor profesionale, 
antreprenoriale şi sociale a 1.120 de elevi din judeţele 
Mehedinţi, Gorj, Vâlcea, Dolj şi Olt, în vederea creşterii gradului 
de integrare socio-profesională.

Proiectul s-a desfăşurat în perioada 6 mai 2014 – 31 decembrie 
2015, în parteneriat cu Liceul Tehnologic „Dimitrie Filişanu”, 
Liceul Tehnologic Vitomireşti şi Colegiul Naţional de 
Informatică „Matei Basarab”, bugetul alocat fiind de 486.000 
de euro.

Peste 1.120 de elevi au beneficiat de sprijin în procesul 
luării unei decizii referitoare la alegerea unei profesii prin 
intermediul Proiectului “Elevul E.D.I.” derulat de World Vision 
România.

Sistemul de consiliere şi orientare profesională creat include un 
set de materiale dedicate elevilor şi specialiştilor - Ghidul 
Carierei; Studiul impactului psiho-social al procesului de 
tranziţie de la şcoală la piaţa muncii; Metodologia de lucru – ce 
poate fi folosit ulterior în extinderea proiectului pentru toţi 
elevii.

Programul s-a desfăşurat în trei centre regionale şi a acoperit 
trei niveluri:
•dezvoltare personală - autocunoaştere, îmbunătăţirea 
abilităţilor de relaţionare şi comunicare;
•orientare profesională - abilităţi şi valori, clase de profesii şi 
recomandări individuale, oportunităţi de formare şi de lucru, 
traseu profesional;
•dezvoltarea abilităţilor antreprenoriale - cum pornim o 
afacere, nişă de piaţă, produs de succes. 

Serviciile de consiliere şi orientare profesională au fost 
completate de activităţi practice în cadrul unor firme de 
exerciţiu şi de participarea la diferite evenimente locale şi 
regionale: târguri, conferinţe, vizite la diferite firme, întâlniri cu 
oameni de afaceri de succes şi concursuri care au contribuit la 
fixarea cunoştinţele dobândite.

„Proiectul Elevul E.D.I. a reprezentat pentru noi o poartă 
deschisă spre a ne cunoaşte mai bine, a ne găsi vocaţia şi, 
pot spune, locul în această societate. Activităţile la care am 
participat ne-au ajutat să fim mai puternici, curajoşi şi 
responsabili. Pot spune că suntem norocoşi, pentru că pe 
lângă activităţile de dezvoltare personală şi orientare 
profesională, am trăit diferite experienţe prin participările 
la târguri, conferinţe, vizite de studiu, ateliere, întâlniri cu 
oameni de afaceri şi concursuri”, Petru, beneficiar proiect

EDUCAŢIE ANTREPRENORIALĂ, DEZVOLTARE DE SERVICII DE CONSILIERE, SUPORT ŞI ORIENTARE, 
INTEGRARE PROFESIONALĂ ID POSDRU/161/2.1/G/138381
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Inclusiv
REŢEA DE CENTRE SUPORT PENTRU INTEGRAREA PERSOANELOR VULNERABILE PE PIAŢA 
MUNCII ÎN 6 REGIUNI DIN ROMÂNIA

„Inclusiv – Reţea de centre suport pentru integrarea 
persoanelor vulnerabile pe piaţa muncii în 6 regiuni din 
România” este un proiect cofinanţat din Fondul Social 
European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea 
Resurselor Umane 2007-2013 - Investeşte în oameni! 

World Vision România a fost partener în acest proiect alături de 
Asociaţia „Pactul Regional Nord-Vest pentru Ocupare şi 
Incluziune Socială”, Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-
Napoca, Fundaţia pentru Dezvoltarea Asociaţiilor de Ajutor 
Mutual Landsbond der Christelijke Mutualiteiten. Proiectul s-a 
desfăşurat în perioada 23.04.2014-31.12.2015, iar bugetul 
alocat a fost de 723.117 euro.

Proiectul a avut ca obiectiv creşterea nivelului de calificare a 
1.200 de persoane aparţinând grupurilor vulnerabile din 6 
regiuni ale României (Nord-Vest, Sud-Vest Oltenia, Nord-Est, 
Sud-Est, Vest şi Bucureşti-Ilfov) prin furnizarea de programe 
integrate de consiliere şi formare profesională în vederea 
integrării sau reintegrării pe o piaţă a muncii flexibilă şi 
incluzivă.

Grupul ţintă a fost format din 50 de persoane cu dizabilităţi, 180 
de persoane de etnie romă, 210 persoane din familii cu peste 2 
copii, 120 de persoane din familii monoparentale, 30 de 
persoane afectate de boli ocupaţionale, 6 persoane fără 
adăpost, 12 tineri peste 18 ani care părăsesc sistemul 
instituţionalizat de protecţie a copilului, 412 femei şi 180 de 
persoane aparţinând altor grupuri vulnerabile (ex. beneficiari 
de venit minim garantat).

Realizarea unui studiu interregional în vederea identificării şi analizei factorilor 
care restrâng gradul de angajabilitate al persoanelor vulnerabile şi a identificării şi 
evaluării competenţelor care cresc gradul de angajabilitate a persoanelor din grupul 
ţintă

Înfiinţarea şi operaţionalizarea a şase Centre de Incluziune Socială (CIS) în regiunile 
Nord-Vest, Sud-Vest Oltenia, Nord-Est, Sud-Est, Vest şi Bucureşti-Ilfov

Furnizarea de servicii integrate în cadrul CIS pentru facilitarea accesului la ocupare 
pentru persoanele care aparţin grupurilor vulnerabile, în scopul evitării excluziunii 
sociale, marginalizării, discriminării şi riscului de sărăcie. 

Furnizarea de programe de formare profesională pentru membrii grupului ţintă – au 
fost organizate 42 de serii de cursuri de calificare pentru specializările: îngrijitor de 
persoane în vârstă la domiciliu (314 absolvenţi), lucrător în comerţ (166 de absolvenţi) 
şi bucătar (80 de absolvenţi). Lista calificărilor continuă cu: florar-decorator (75 de 
persoane), baby-sitter (76), infirmier (44), coafor (75), ospătar (52), barman (77) şi 
electrician (72).

30 de mese rotunde cu 615 participanţi în 6 regiuni ale României, organizate în cadrul 
campaniei de informare şi conştientizare a nevoilor de îmbunătăţire a accesului şi 
participării grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii, care au abordat teme precum: 
principalele bariere ale grupurilor vulnerabile care le limitează accesul la educaţie şi 
ocupare; exemple de bune practici locale în integrarea de persoane aparţinând 
grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii; conştientizarea şi reducerea prejudecăţilor şi 
stereotipurilor pe care le întâmpină grupurile vulnerabile

Principalele activităţi ale proiectului:

1,200 persoane au participat la programe 
integrate de consiliere și formare profesională

1,031

Rezultate

„Eu sunt un băiat fără părinţi, dintr-un mediu defavorizat. 
Orice copil, fie că are sau nu părinţi, are nevoie de o mângâiere, 
o vorbă bună și consiliere. Eu aceste trei lucruri nu le-am avut, 
nu m-a încurajat niciodată mama mea, dar când am venit la 
World Vision am găsit aceste lucruri. M-au ajutat foarte mult 
cursurile, mi-au oferit șansa să ajung mai aproape de visul meu 
de a deveni arhivar. Acum știu să trimit un mail, să îmi trimit 
 CV-ul pe care am                          

învăţat să îl fac tot aici, 
să descarc                                   

documente și o mulţime 
                                                             de alte lucruri”, 
                                                                  Alin Crișan

peste

persoane au dobÂndit noi calificări profesionale
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Made in Rural 

Încurajarea antreprenoriatului rural vine în întâmpinarea 
problemelor de natură economică pe care le au comunităţile de 
la ţară şi, simultan îşi propune să combată fenomenul muncii în 
străinătate, departe de familie. Proiectul „MADE IN RURAL” i-a 
susţinut pe meşteşugarii din satele României să înveţe să-şi 
transforme talentul într-o sursă de venituri constante, care să le 
schimbe viaţa în bine.

Proiectul s-a desfăşurat în perioada 31 martie 2014 – 31 
septembrie 2015 în beneficiul persoanelor din mediul rural din 
judeţele Bistriţa-Năsăud, Constanţa, Cluj, Dolj, Ialomiţa, Iaşi, 
Ilfov, Vaslui şi Vâlcea. Bugetul alocat proiectului a fost de 
3.756.000 euro.

DEZVOLTARE ECONOMICĂ RURALĂ PRIN REVITALIZAREA TRADIŢIILOR POPULARE ŞI EXPLOATAREA 
POTENŢIALULUI ECONOMIC NON-AGRICOL

P1: ASCENDO SRL, P2: ASDR Dezmir

Consiliere şi mediere profesională - În prima etapă a proiectului, oamenii dornici să 
îşi îmbogăţească instruirea au participat la sesiuni de consiliere şi mediere pentru 
obţinerea unui loc de muncă. 

Cursuri - În etapa a doua a proiectului, participanţii au putut urma cursuri de lucrător 
în pensiuni turistice, ţesător manual sau de competenţe antreprenoriale. 

Mici afaceri „la curte” - Două sute de planuri de afaceri, elaborate de beneficiarii „MADE 
IN RURAL” cu sprijinul consilierilor noştri, au fost premiate cu câte 10.000 de lei. 
Astfel, cei care le-au creat au primit resursele financiare pentru a face primii paşi în 
antreprenoriat.

Micii întreprinzători s-au constituit într-o asociatie naţională şi au efectuat 
schimburi de experienţă. Concomitent, în opt judeţe ale ţării au fost create şi utilate 18 
ateliere de creaţie. Astfel, meşterii instruiţi și-au putut continua activitatea şi după 
finalul proiectului.

Principalele activităţi ale proiectului:

persoane calificate în ţesătorie

 persoane calificate ca lucrător în pensiune

 persoane dobândesc competenţe antreprenoriale

 planuri de afaceri premiate

 ateliere de meşteşuguri şi creaţie

beneficiari consiliaţi profesional

 noi locuri de muncă

 rețea națională de meșteșugari rurali

 persoane din grupul țintă care și-au găsit un loc de muncă sau s-au 
autoangajat în propria afacere

32
196
756

200
18

1,884
243

1

75

Marius Grădinaru, din comuna Cepleniţa, judeţul Iaşi, este un 
exemplu în acest sens. Talentul de a lucra cu lemnul şi l-a 
perfecţionat în copilărie ajutându-şi tatăl în atelierul din 
gospodărie. Marius a dus însă pasiunea mai departe şi, cu 
ajutorul cunoştinţelor dobândite la cursuri şi a premiului 
câştigat, a transformat-o într-o afacere de succes.

„Stăteam şi aşteptam să vină oamenii din sat să-mi 
bată la poartă. Acum ştiu că nu aşa se fac banii. E 
nevoie de planificare şi de căutarea permanentă de noi 
parteneri şi clienţi. Cursul de antreprenoriat mi-a 
schimbat complet perspectiva asupra muncii mele”, 
Marius Grădinaru
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Studii publicate în 2015

MADE IN RURAL - Dezvoltare economică rurală prin revitalizarea tradiţiilor populare 
şi exploatarea potenţialului economic non-agricol 

Raportul privind „Ocuparea, angajabilitatea şi 
antreprenoriatul în mediul rural” relevă aspecte 
îngrijorătoare cu care se confruntă România rurală.  Mai precis,  
46,2% din totalul persoanelor cu vârsta între 18-60 ani declară 
că nu sunt ocupate, dintre care 29 % spun că sunt casnice şi că 
nu realizează niciun venit stabil şi doar 4 % declară că sunt 
şomeri înregistraţi.

În acest timp, 5% din populaţia rurală declară că ei sau o 
persoană din gospodăria în care locuiesc au o afacere proprie şi 
22 % îşi doresc ca în următorii doi ani să pornească o firmă 

proprie, majoritatea în domeniul agricol (57 %), având ca 
principale surse de finanţare fonduri le europene 
nerambursabile (40 %) şi economiile proprii sau împrumuturile 
de la familie ori prieteni (40 %).

Acestea sunt doar o parte dintre concluziile sintetice ale 
Rapor tu lu i  p r i v i nd  Ocuparea , Anga j ab i l i t a tea  ş i 
Antreprenoriatul în Mediul Rural realizat în cadrul proiectului 
„Made in Rural” – oportunităţi de ocupare şi antreprenoriat 
pentru spaţiul rural.

ALEGE ŞCOALA - în regiunile de dezvoltare Vest, Sud-Vest Oltenia şi Nord-Vest

Studiu psihologic complex şi integrat asupra factorilor 
de risc ai abandonului şcolar

Cercetarea derulată în cadrul proiectului „Alege şcoala în 
regiunile de dezvoltare Vest, Sud-Vest, Oltenia şi Nord-Vest" a 
demonstrat faptul că intervenţia noastră a modificat în sens 
pozitiv percepţia copiilor şi adolescenţilor asupra educaţiei. 

Intervenţia pe baza toolkit-ului şi educaţia religioasă au ajutat 
copiii să aibă o nouă viziune asupra viitorului lor. 

Rezultatele obţinute consolidează rolul cheie al educaţiei 
moral-religioase în tandem cu dezvoltarea competenţelor  
psiho-sociale pentru  pregătirea tinerei generaţii. 

Echipaţi astfel, copii şi tinerii vor  face faţă cu succes 
provocărilor unui mediu educaţional şi mai apoi celui 
profesional.

INCLUSIV – Reţea de centre suport pentru integrarea persoanelor vulnerabile pe piaţa muncii 
în 6 regiuni din România

Angajabilitatea percepută a grupurilor vulnerabile şi 
factori relaţionaţi cu aceasta. Raport de cercetare 
cantitativă

În calitate de parteneri în proiectul „Inclusiv” am participat la 
cercetarea „Angajabilitatea percepută a grupurilor vulnerabile 
şi factori relaţionaţi cu aceasta. Raport de cercetare 
cantitativă”, care a relevat faptul că, în cadrul grupurilor 
analizate, există subcategorii care sunt mai vulnerabile decât 
altele în ce priveşte atât angajabilitatea percepută, cât şi factorii 
relaţionaţi cu aceasta: autoeficacitate, evaluarea globală a 
propriei persoane, comportamentele de căutare a unui loc de 
muncă, barierele percepute în căutarea unui loc de muncă, 
suportul social etc. Totodată, aproape pentru toate categoriile 
de grupuri vulnerabile investigate, persoanele  aflate  în  
următoarele subcategorii sunt  cele  mai dezavantajate: situaţia 
de deprivare materială severă, nivelul redus de educaţie, vârsta 
de peste 45 ani, lipsa unui loc de muncă, mediul de rezidenţă 
(rural sau urban mic).  

Ghid de bune practici în activităţile de incluziune pe 
piaţa muncii a grupurilor vulnerabile

Scopul elaborării Ghidului de Bune Practici îl constituie 
prezentarea ansamblului de experienţe prilejuite de 
implementarea acestui proiect, în vederea creării unui 
instrument util pentru toţi cei care desfăşoară activităţi 
similare.  Au fost prezentate principalele metode şi proceduri 
de organizare care au constituit suportul pentru derularea 
activităţilor desfăşurate în cadrul celor şase Centre de 
Incluziune Socială. Este relevantă prezentarea activităţilor 
directe de consiliere, formare şi ocupare profesională, care au 
dus la buna implementare a proiectului şi la succesul 
activităţilor principale.
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ELEVUL E.D.I. - Educaţie antreprenorială, Dezvoltare de servicii de consiliere, suport şi orientare, 
Integrare profesională

Studiul impactului psiho-social al procesului de 
tranziţie de la şcoală la piaţa muncii asupra elevilor

Peste 1.000 de elevi din judeţele regiunii Sud-Oltenia au 
participat la acest studiu care reprezintă etapa premergătoare 
construirii demersului de consiliere şi orientare profesională 
propus ca intervenţie asupra grupului - ţintă prin intermediul 
proiectului.

În urma cercetării a reieşit faptul că factorul cu cea mai mare 
influenţă atât în deciziile lor, cât şi în susţinerea post-studii este 
reprezentat de familie. Totodată, studiul a relevat faptul că 
şcoala are un rol foarte scăzut în orientarea elevilor, 
expectanţele lor cu privire la aceasta sunt mici; elevii îşi doresc 
de la şcoală o bună pregătire practică pe baza căreia să poată 
accesa mai uşor piaţa muncii. Nu în ultimul rând, cei peste 1.000 
de elevi implicaţi în studiu au subliniat faptul că tinerii nu au nici 
încredere şi nici aşteptări de la societate privind angajarea şi nici 
în instituţiile acesteia responsabile cu sprijinul în vederea 
accesării locurilor de muncă. 

Ghidul carierei

Ghidul carierei reprezintă o resursă de informare-orientare 
pentru cei aflaţi în căutarea unui loc de muncă, de continuare a 
studiilor sau de iniţiere a unei mici afaceri.  

Resursele puse la dispoziţia tinerilor constituie un sprijin real în 
demersul lor de identificare a celei mai oportune căi de urmat 
după încheierea studiilor. Tinerilor le este explicat faptul că cel 
mai important este că nu trebuie să parcurgă singuri drumul 
ales, ci sunt însoţiţi de resurse, instrumente şi oameni care îi pot 
îndruma, sprijini, încuraja şi stimula pentru a se realiza şi a-şi găsi 
locul în societate. 

Premii și distincții obținute în 2015
GALA SOCIETĂŢII CIVILE

World Vision România a obţinut Premiul I la secţiunea "Dezvoltare economică şi socială" cu Proiectul de Apicultură 
desfăşurat în judeţul Vaslui. Premiul i-a fost înmânat Danielei Buzducea, Director Naţional World Vision România, de către Radu 
Podgorean, Secretar de stat pentru analiză politică şi relaţia cu Parlamentul, care a oferit fundaţiei noastre o recunoaştere în plus, 
acordându-i distincţia de Exceptional Achievement in International Development pentru activitatea World Vision 
în ţări în curs de dezvoltare în domeniul protecţiei copilului. 

CSR4WOMEN by AVON 

Fundaţia World Vision România a primit distincţia CSR4WOMEN by AVON pentru antreprenoriat. Premiul, oferit în cadrul 
singurului eveniment din România dedicat campaniilor sociale pentru femei, se datorează activităţilor derulate în beneficiul celor 
peste 1.950 de femei care au participat la proiectul MADE IN RURAL. 

GALA INIŢIATIVELOR LOCALE RURALNET „Oamenii cresc satul”

Asociaţia  Apicolă „Florile Vasluiului”, înfiinţată prin sectorul de  Agricultură şi Dezvoltare Rurală al Fundaţiei World Vision 
România, a fost desemnată câştigătoare la categoria „Împreună creştem satul” din cadrul Galei Iniţiativelor Locale RuralNet 
„Oamenii cresc satul”.
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Ambasadori World Vision România
Suntem onoraţi să avem alături de noi personalităţi foarte cunoscute şi apreciate din România. Le mulţumim pentru generozitate şi 
implicare, exemplul lor reprezintă un îndemn la acţiune pentru mulţi alţii.

Dr. Oana Cuzino

Dr. Oana Cuzino
medic primar geriatru, doctor în medicină, realizator TV „Ce se întâmplă, doctore?”, ProTV 

www.oanacuzino.ro

„Copiii sunt cea mai importantă resursă a unei naţiuni. România nu este diferită în acest sens. Din nefericire, la noi prea 
mulţi copii sunt supuși unor lipsuri incredibile de către o societate greu încercată de frământări de tot felul și multă 
nepăsare... Cred cu tărie, ca mamă și medic, că toţi copiii români trebuie să aibă o șansă la educaţie, sănătate, ca să nu 
mai vorbim de hrană de bază. Sunt multe de făcut pentru ei și este trist că situaţia lor în loc să se îmbunătăţească, se 
înrăutăţește, după cum arată evaluările oficiale.  
Acum, în România, World Vision reprezintă singura organizaţie non-guvernamentală preocupată de a lupta sistematic 
pentru ziua de azi și de mâine pentru copiii din mediul rural, poate cei mai afectaţi de lipsuri. Ca Ambasador al acestei 
organizaţii, sunt onorată să pot să îmi aduc contribuţia alături de echipa inimoasă din WVR, încercând să le demonstrăm 
bunilor români că împreună, cu know how, voluntariat, contribuţii, gesturi mai mari sau mai mici avem forţa să 
contracarăm riscul uriaș de a neglija și risipi acest dar nepreţuit al României: Copiii!”

Daniela Nane

Daniela Nane
www.danielanane.ro

“Mă bucur mult că Dumnezeu îmi permite să contribui la acţiunile World Vision România, pentru că de fiecare dată văd cât 
de bine și de eficient acţionăm în comunităţi, în ajutorul acestor copii buni. Satele României sunt pline de copii și 
adolescenţi cu un potenţial uriaș, care s-ar pierde iremediabil fără îndrumare și sprijin. Mă înclin în faţa celor care ajută și 
contribuie cu diverse resurse pentru ca numărul copiilor implicaţi în proiecte să fie cât mai mare.”

Călin Goia

Călin Goia 
www.voltaj.ro

“Mă simt fericit că World Vision România mi-a dat ocazia de a ma implica în niște 
programe frumoase și absolut necesare de ajutorare a unor copii aflaţi în 
dificultate. Implicarea în astfel de cauze trebuie să fie una constantă. Iar 
satisfacţiile pe care ţi le aduce nu pot fi descrise în cuvinte. Să vezi un copil pe 
care l-ai ajutat că a terminat liceul sau un altul că are posibilitatea de a merge la 
școală, nemaif iind privat de educaţie, sunt niște realizari personale 
extraordinare... Şi sunt la îndemâna fiecăruia dintre noi.”

Mugur Vărzariu

Mugur Vărzariu
www.mugurvarzariu.com

“Am avut o generaţie aproape nimicită ca educaţie și demnitate în perioada socialistă. Am avut apoi o generaţie 
schilodită de socialismul cu faţă umană în care ne zbatem și azi. A venit însă vremea ca cei ce au reușit, nu cu ajutorul 
ci în ciuda sistemului, să facă efortul conștient de a urca pe ultima treaptă a piramidei lui Maslow. Și asta nu doar 
pentru ei sau copiii lor, ci pentru a reda accesul la demnitate tururor generaţiilor viitoare. Sprijin World Vision pentru 
că avem o misiune comună. Sprijin World Vision pentru că fapta bună și compasiunea sunt ceea ce ne motivează. 
Sprijin World Vision pentru că salvând generaţiile viitoare ne salvăm de fapt pe noi.”

Nicolae Dumitru

Nicolae Dumitru
www.concerto.org.ro

“Programele World Vision România constituie nu numai o cauză demnă de tot sprijinul, ci și o sursă de inspiraţie. Scopul 
implementării lor este ‘transformarea deșertului în oază’, modificarea conștiinţei oamenilor din sărăcie și disperare în 
acţiune și antreprenoriat. ‘Made in Rural’, program destinat dezvoltării talentului meșteșugului tradiţional, a beneficiat de 
sprijinul ‘Leadership Concert’, eveniment de primă mână care promovează sinteza dintre excelenţă și artă. ‘Vreau în clasa 
a noua’ este un program menit să formeze și să instruiască copiii avizi de învăţătură, care vor sprijini în timp, prin 
experienţa și dăruirea lor, comunităţile din care au pornit. Prin investirea în copii, în bunăstarea și dezoltarea lor, World 
Vision lucrează, de fapt, la sănătatea și speranţele celor mai defavorizate comunităţi din România. Plantând și irigând, 
deșertul poate deveni oază, iar oazele reunite să transforme totul în teren fertil. Sunt mândru că pot participa la acest 
proces care vizează, până la urmă, crearea unui model de succes pentru întreaga ţară.”
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Venituri în cash
Austria
Australia
Canada
Germania
Taiwan
SUA
Fonduri colectate local
Fonduri europene
Total

Venituri din donaţii în natură
Canada
SUA
Donaţii colectate local
Total

Venituri totale
Austria
Australia
Canada
Germania
Taiwan
SUA
Fonduri şi donaţii colectate local
Fonduri europene
Total

10,794
10,000

1,103,456
71,894

595,647
2,972,658

641,633
3,874,796
9,280,877

 

245,201
3,376,208

22,489
3,643,898

10,794
10,000

1,348,657
71,894

595,647
6,348,866

664,122
3,874,796

12,924,775

VENITURI ÎN CASH

Cheltuieli 2015 (USD)
Cheltuieli pe programe     

Protecţia copilului    

Programe educaţie     

Programe de sănătate     

Programe angajament creştin     

Programe de intervenţie umanitară     

Societate civilă     

Programe de dezvoltare economică şi agricolă

Cheltuieli administrative de implementare

Donaţii în natură distribuite

TOTAL

                                     2,299,913

2,524,513

168,996

119,920

3,283

210,414

3,983,764

2,309,927

 3,643,898 

 15,264,628 
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VENITURI TOTALE
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Raport financiar 2015
venituri 2015 (USD)

Fonduri europene

Fonduri colectate local

SUA

Taiwan

Germania

Canada

Australia

Austria 

Fonduri europene

Fonduri colectate local

SUA

Taiwan

Germania

Canada

Australia

Austria 

Donaţii în natură distribuite 

Protecţia copilului 

Programe educaţie 

Programe angajament creştin 

Programe de societate civilă 

Programe de sănătate 

Programe de dezvoltare 
economică şi agricolă 

Cheltuieli administrative de 
implementare 

24%
15%

17%

1%
1%

1%26%

15%



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

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

Alege Şcoala!
Made in Rural
Atelierul de Meserii
Elevul de azi, Fermierul de mâine
Elevul E.D.I.
Inclusiv – Reţea de centre suport 
pentru integrarea persoanelor 
vulnerabile pe piaţa muncii în 
6 regiuni din România
Proiecte europene
Total

Total rambursări
Total cheltuieli programe
Total cheltuieli indirecte
Total sume de încasat din rambursări 
aferente 2015*

1,647,176
2,074,249
1,389,460

304,884
322,875
322,572

 

54,954          
6,116,170

          

 3,874,796           
5,638,069              

478,101         
2,241,374

Programe Europene 
sau Fonduri Structurale (USD) 

SATU MARE MARAMUREŞ
SUCEAVA

BOTOŞANI

IAŞI

NEAMŢ

VASLUI

BACĂU

GALAŢI

BRĂILA
TULCEA

VRANCEA

BUZĂU

COVASNA

HARGHITA

BISTRIŢA-
NĂSĂUD

MUREŞ

CLUJ

SĂLAJ

BIHOR

ARAD

TIMIŞ

CARAŞ-
SEVERIN

HUNEDOARA

ALBA

SIBIU BRAŞOV

GORJ

MEHEDINŢI

DOLJ

OLT

VÂLCEA

ARGEŞ

DAMBOVITA

PRAHOVA

IALOMIŢA

CĂLĂRAŞI

CONSTANŢAGIURGIU

TELEORMAN

ILFOV

Bucureşti

Birouri zonale/programe de 
dezvoltare comunitară 

Proiecte cu finanţare europeană



Biroul Naţional
Str. Rotaşului nr. 7, sector 1
012167, Bucureşti
Tel.: +4 021/222.91.01
Fax: +4 021/224.29.71
rom_office@wvi.org

Biroul Zonal Cluj
Str. Republicii nr. 70
400015 Cluj-Napoca, judeţul Cluj
Tel.: +4 0264/42.00.28
Fax: +4 0264/42.05.53

Biroul Zonal Dolj
Str. Mirceşti nr. 24, bl. M5, sc. 1, ap. 1
200506 Craiova, judeţul Dolj
Tel.: +4 0251/59.28.15
Fax: +4 0251/54.56.46

Biroul Zonal Ialomiţa
Str. Viesparilor nr. 19
020642 sector 2, Bucureşti
Tel.: +4 031/415.61.83
Fax: +4 031/415.50.77

Biroul Zonal Vâlcea
Str. Henri Coandă nr. 12A
240167, Râmnicu Vâlcea,  judeţul Vâlcea
Tel.: +4 0250/73.77.11
Fax: +4 0250/73.77.11

Biroul Zonal Iaşi
Str. Sărărie nr. 222
700452 Iaşi, judeţul Iaşi
Tel.: +4 0232/23.39.06
Fax: +4 0232/13.39.06

Biroul Zonal Vaslui
Str. Mihail Sadoveanu nr. 4
Oraş Negreşti, judeţul Vaslui
Tel.: +4 0731/44.46.24

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 cu World Vision România! 
Pentru copii. Pentru mai bine. Pentru viitor. Prin tine.
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