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Câteva dintre amintirile mele cele mai dragi se leagă 
de drumurile făcute prin țară, în satele în care desfășu-
răm programe de aproape 30 de ani – aici am cunoscut 
oameni care m‑au ajutat să înțeleg atât limitările impuse 
de lipsurile materiale, precum și valoarea muncii împre-
ună, a perseverenței, a generozității și solidarității. În anii 
petrecuți în World Vision am văzut oameni care se con-
fruntă cu multe greutăți, dar am văzut și reușite ale mul-
tor familii încurajate să gândească antreprenorial sau copii 
absolvind liceul și, apoi, universitatea.

Cu toate acestea, sunt conștientă că mai avem încă 
mult de lucru în România rurală, acolo unde încă există 
mii de copii care merg pe jos desculți sau încălțați cu pan-
tofi foarte uzați – fie vară, fie iarnă, pe arșiță sau crivăț. 
Acești copii nu pot merge la școală pentru că le e foarte 
greu să înfrunte șleaurile și glodul drumurilor de țară în 
picioarele goale sau purtând încălțăminte uzată, ruptă. 
Pentru ei, o pereche de ghete înseamnă diferența dintre 
șansa la educație și condamnarea la o viață în sărăcie. Și, 
bineînțeles, acești copii nu își petrec vacanțele la mare, ci 
acasă, în satul lor, unde nu se întâmplă aproape niciodată 
nimic notabil.

Pentru World Vision România, e inacceptabil ca o 
pereche de încălțări să decidă destinul unui copil. E greu 
să ne imaginăm de cât de puțin este uneori nevoie pentru 
ca viața unui pui de om să se schimbe. Pentru noi este, de 
asemenea, inacceptabil faptul că, și atunci când reușesc 
să ajungă la școală, prea mulți copii dintre cei vulnera-
bili nu au rezultate suficient de bune pentru a‑și continua 
studiile, nu înțeleg ce citesc, nu pot socoti – aceștia sunt 
așa‑numiții analfabeți funcționali, al căror număr crește, 
din păcate. Rata analfabetismului funcțional la copii a 

ajuns în România la aproape 40%, dublu față de media 
UE (17%).

Dacă ar fi să îi explic unei persoane întâlnite întâmplă-
tor pe stradă ce facem noi aici, la World Vision România, 
i‑aș spune că readucem speranță și demnitate pentru 
oamenii năpăstuiți din satele românești. I‑aș povesti des-
pre numeroșii copii care, dincolo de greutăți și privați-
uni de tot felul, termină un liceu și chiar și o facultate. Mai 
mult, unii ajung să vorbească în fața unor adunări interna-
ționale, în foruri înalte. Aș mai povesti despre cum ajung 
tehnologia și digitalizarea în zone izolate și cu cât entuzi-
asm îmbrățișează copiii aceste noutăți. Sau despre fami-
liile care au primit animale sau stupi, ori un solariu, și 
au reușit să‑și hrănească mai bine copiii și chiar să por-
nească o mică afacere.

Fie că vorbim despre copii sau părinți, esențialul mun-
cii noastre este să le arătăm oamenilor greutățile și lipsa 
unui viitor mai bun cu care se confruntă semeni ai lor 
și, totodată, să le oferim șansa de a fi parte a soluției. La 
urma urmei, cu toții ne dorim o Românie mai educată, mai 
civilizată, mai prosperă, mai generoasă. Vă invit să con-
tribuiți la acest plan îndrăzneț. Viitorul nostru al tuturor 
depinde și de schimbarea pe care luptăm să o producem 
în mediul rural, acolo unde locuiesc aproape jumătate din 
copiii României.

Iar călătoria noastră, a World Vision, poate continua 
alături de generațiile următoare.

Mihaela Nabăr
Director Executiv World Vision România

Mesaj
din partea
Directorului Executiv 
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România este o țară membră UE, membră NATO, care 
deține, chiar în aceste zile în care acest raport al nos-
tru vede lumina tiparului, președinția Consiliului Uniunii 
Europene. Țara noastră a înregistrat anul trecut o creș-
tere economică de peste 4%, clasându‑se printre primele 
state din UE ca evoluție.

Ne‑am putea întreba, în aceste condiții, de ce mai 
este nevoie de noi, World Vision România; de ce mai este 
nevoie de dumneavoastră?

Răspunsul se găsește tot în statistici: o treime din 
populația țării încă se confruntă cu riscul de sărăcie și 
excluziune socială. Unu din 11 copii merge flămând la cul-
care. Este un cerc vicios, în care sărăcia subminează edu-
cația, iar lipsa educației reduce șansele viitorilor adulți de 
a scăpa de sărăcie, ținându‑i astfel prizonieri pe cei mai 
vulnerabili dintre semenii noștri.

Din păcate, în ciuda prosperității – relative – pe care 
o arată alte date, zeci de mii de copii din România suferă 
de frig în fiecare zi în drum spre școală, deoarece nu 
au încălțări potrivite. Mulți frați merg cu rândul la cur-
suri, pentru că în casă nu există două perechi de ghete. 
Prea puțini dintre acești copii reușesc să țină pasul la 
școală, să‑și facă temele și să aibă rezultate încurajatoare. 
În aceste condiții, o parte dintre copiii defavorizați ai 
României renunță să mai meargă la școală, fie din cauză că 
e mult prea greu să ajungă acolo, fie din cauză că au deve-
nit ținta ironiilor colegilor.

Alte mii se culcă flămânzi sau obosiți pentru că au 
lucrat toată ziua în gospodărie alături de părinții lor, care, 
la rândul lor, nu au cum să‑și găsească un serviciu sau 
să învețe o meserie în comunitățile în care trăiesc. Sau 
se culcă și se trezesc cu gândul la părinții plecați pe alte 

meleaguri pentru a câștiga un venit decent cu care să‑și 
crească în bune condiții copiii.

Noi, World Vision, și dumneavoastră, oamenii generoși 
care ne susțin proiectele, suntem aici pentru că e nevoie 
de ghete pentru copiii care #mergdesculț. Pentru că e 
nevoie de „pâine și mâine” pentru cei care se culcă flă-
mânzi și, deși ar trebui viseze la zâne din povești, adorm 
cu gândul la o masă caldă. Pentru că e nevoie de carte și 
de școală pentru cei 25% dintre românii de la sate care au 
doar 4 clase. Și de locuri de muncă pentru cei care vor să 
muncească, dar azi, în comunitățile lor, nu au unde.

România arată altfel în funcție de ce rapoarte citești. 
Cea despre care vă vorbim aici, în Raportul Anual World 
Vision 2018, este România generozității, a bunătății și a 
oportunităților de dezvoltare pentru comunitățile defa-
vorizate. A destinelor care pot fi schimbate în bine. Este 
România în care le dăm celor vulnerabili ocazia și puterea 
de a‑și schimba viața în bine, și, cu ajutorul dumneavoas-
tră, înmulțim pentru ei nu doar pâinile, ci mai ales șansele.

Viziunea
World Vision
pentru România
anului

2019
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În aproape 30 de ani de prezență în România, ne‑am pus 
semnătura pe sute de programe și proiecte, am ajutat 
peste 500.000 de copii și adulți, în 400 de comunități din 
8 județe.

Am pus pe agenda publică nevoile celor mai vulnera-
bili copii. Dreptul lor la o viață mai bună reprezintă scopul 
principal a tot ceea ce facem: programe sociale de edu-
cație, protecție și implicare a copilului, sprijinirea dezvol-
tării economice a comunităților defavorizate, inițiative 
pentru tineret.

World Vision România face parte din parteneriatul 
World Vision International, prezent în aproape 100 de țări 
din întreaga lume.

Misiunea, viziunea și valorile noastre

Copiii din mediul rural și din alte comunități defavorizate 
au dreptul la o viață demnă și împlinită. Prin programele 
noastre concentrate pe aceste comunități ne străduim să 
le redăm șanse egale în societatea românească de azi.
La World Vision credem că fiecare copil trebuie 
să se bucure de viață și să trăiască într‑o familie armoni-
oasă, să aibă acces la educație, la servicii de protecție și o 
alimentație echilibrată.
Prețuim oamenii. Suntem creștini, suntem devotați 
celor săraci.
Administrăm cu atenție bugetele pentru a nu risipi niciun 
bănuț din donații și pentru ca acestea să fie folosite cât 
mai eficient în slujba beneficiarilor. Dacă ne împărtășești 
valorile, vei avea în noi parteneri adevărați și receptivi.

Cine
suntem
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Educație rurală

Atunci când copiii din mediul rural pri-
mesc o șansă în plus să rupă cercul sără-
ciei prin educație, noi toți avem o șansă 
în plus. Sprijinim prevenirea abandonului 
școlar prin intervenții directe în familiile 
sărace, constând în donații de îmbrăcă-
minte, încălțăminte, alimente, produse de 
igienă, rechizite și burse școlare. În școli 
oferim o masă caldă și ajutor la teme. Ne 
implicăm în acțiuni de îmbunătățire a con-
dițiilor de studiu și sanitare din școli și 
grădinițe. Desfășurăm activități extra-
curriculare în parteneriat cu instituți-
ile locale și organizăm cluburi ale copiilor, 
excursii, tabere, reviste școlare, activități 
recreative și de socializare.

Protecția și participarea 
copiilor

La sat, sărăcia este persistentă și are ca 
rezultat o stare de deznădejde profundă, 
de neîncredere că viața poate fi mai bună. 
Această „sărăcie spirituală” – lipsa totală 
de speranță într‑un viitor mai bun și de 
încredere în sine – se manifestă adesea 
prin alcoolism, abandon, violență familială. 
Pentru a combate aceste realități dure-
roase, dezvoltăm programe de asistență 
comunitară pentru copii și părinți, după ce 
le ascultăm vocea și nevoile în programe 
de consultare și dialog. Programele noas-
tre previn abuzul, neglijarea și exploatarea 
copilului și asigură protecția persoane-
lor aflate în situații de vulnerabilitate: 
persoane de etnie romă, familii monopa-
rentale, familii cu mai mult de doi copii, 
alte grupuri vulnerabile. Drepturile și 
vocea acestor grupuri sunt ascultate și 
promovate în cadrul formațiunilor asocia-
tive și consultative.

Dezvoltare economică 
rurală

Din anul 2000, World Vision România 
lucrează cu familiile și comunitățile din 
mediul rural pentru a reduce sărăcia și 
pentru a le reda localnicilor demnitatea, 
ajutându‑i să aibă acces la alte surse de 
venit decât dependența față de stat. De 
asemenea, lucrăm cu copiii și îi încura-
jăm să se îndrepte către o meserie agri-
colă, ceea ce le poate aduce în viitor un 
venit decent în mod constant. În mediul 
rural, sărăcia este cauzată de lipsa oportu-
nităților de muncă și reprezintă principala 
sursă a tuturor problemelor cu care se 
confruntă copiii de la sat. Prin dezvoltarea 
de mici afaceri rurale, de forme asociative 
și alte programe, contribuim la consolida-
rea familiilor din mediul rural și sădim în 
sufletul copiilor dragostea pentru pământ 
și pentru roadele sale.

Ce
facem
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Amprenta
World Vision
România 
în 2018

664.000 €
donați de partenerii 
noștri corporativi

›225.000
de SMS‑uri la numărul 8844 
cu textul PAINE

21.940
de copii incluși în 
programele World 
Vision România

98
de comune din județele 
Cluj, Ialomița, Dolj, Vaslui, 
Vâlcea, Mehedinți, Olt, 
Iași, Gorj

1.256
de copii incluși în proiectul 

„Pâine și Mâine”

>240.000
de mese calde oferite

487
de elevi au primit burse 
școlare prin proiectul 

„Vreau în clasa a 9‑a”

78
de bursieri susținuți 
de donatori individuali, 
409 de către companii

9.500
de copii au participat 
la activități de 
educație nonformală

1.700
de copii au participat 
la activități de 
educație remedială

645
de copii au mers în 
tabere educaționale

13.000
de copii au primit 
donații de îmbrăcăminte, 
încălțăminte, 
rechizite școlare

14.000
de femei au luat parte la 
sesiuni informative despre 
sănătatea reproductivă

4.000
de tineri au învățat 
să adopte un stil de 
viață sănătos

53.000
de copii au participat 
la activități de 
dezvoltare spirituală

160
de copii și tineri 
s‑au implicat în 
proiecte caritabile

8.600
de părinți știu acum ce 
drepturi au copiii lor și 
cum să‑i educe

260
de familii au primit donații 
de animale

600
de tineri au aflat de ce 
agricultura este o meserie 
de viitor

Unde acționăm

Birouri zonale World Vision România

Biroul Zonal Iași & Vaslui
5.415 copii și 643 de adulți 
beneficiari direcți 
76 de angajați
13 comunități rurale din județul Vaslui și 
orașul Negrești

Finanțare: World Vision Taiwan, 
World Vision USA, donatori corporativi 
și individuali

Biroul Zonal Vâlcea
1800 de copii și 500 de adulți 
beneficiari direcți
76 de angajați (10 cu normă întreagă)
10 comunități, 9 comune și 1 oraș

Finanțare: donatori corporativi și 
fonduri europene
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2018

120 
de liceeni
Ianuarie
120 de liceeni din 
Armășești și Fierbinți Târg 
au participat la Laboratorul 
de Antreprenoriat

1.211
copii și adulți
Mai
1.211 copii și adulți din 
județul Cluj au acces la 
educație de calitate pentru 
preșcolari, școlari și cadre 
didactice din Regiunea NV

6
modificări
legislative
Septembrie
6 modificări legislative 
sunt propuse pentru 
îmbunătățirea Programului 
Național de Sănătate 
a femeii și copilului, în 
cadrul proiectului „Mame 
pentru viață. Viață 
pentru mame”

86 
de copii
Februarie
86 de copii din comuna 
Dridu au participat la 
activități care au avut 
ca scop conștientizarea 
efectelor violenței 
asupra copiilor și 
combaterea acesteia

600 
de tineri
Iunie
600 de tineri interesați 
de o carieră în domeniul 
agricol sunt așteptați să 
se înscrie la cele 12 licee 
implicate în programul 

„Liceele agricole – Hub‑uri 
locale pentru dezvoltarea 
fermelor mici și mijlocii”

145.000
de euro
Octombrie
KFC și Pizza Hut România 
strâng fonduri în valoare 
totală de 145.000 de euro 
pentru proiectul „Vreau 
în clasa a 9‑a’’, donațiile 
venind din partea clienților, 
a activităților interne 
generate de angajați 
și a contribuției din 
partea companiei

45 
de familii
Martie
45 de familii vulnerabile 
din comunele Zăpodeni, 
Pungești și Bălteni din 
județul Vaslui au fost 
sprijinite de World Vision 
România cu câte un solariu

691
de 
antepreșcolari,  
preșcolari
și școlari
Iulie
691 de antepreșcolari, 
preșcolari și școlari 
din clasele primare și 
gimnaziale și părinții lor 
din comunitățile Șopot, 
Predești, Băilești ( jud. 
Dolj) și Parpanița ( jud. 
Vaslui) intră în proiectul 

„Alege școala”

300
de părinți
Noiembrie
Peste 300 de părinți din 
jud. Vâlcea participă 
la programul „Școala 
Părinților” în cadrul 
proiectului ,,Alege Școala – 
o șansă pentru viitor!”

1.256
de copii
Aprilie
1.256 de copii din 31 de 
sate beneficiază zilnic de 
after‑school și o masă 
caldă prin programul 

„Pâine și mâine”

50 
de familii
August
50 de familii vulnerabile 
din Aghireșu, Iara și 
Apahida, județul Cluj, și‑au 
mărit gospodăria cu câte 
5 iepurași donați în cadrul 
proiectului „Creșterea 
iepurilor: o șansă pentru 
familiile vulnerabile din 
mediul rural”

14.407
de copii
Decembrie
Se lansează proiectul 
#mergdesculț, o campanie 
de donații având ca scop 
final donarea câte unei 
perechi de ghetuțe pentru 
14.407 de copii, suma 
totală necesară fiind de 
317.739 de euro

Biroul Zonal Cluj
6.236 de copii și 863 de adulți 
beneficiari direcți
63 de angajați
76 de comunități, 61 de sate, 15 comune

Finanțare: World Vision USA, donatori 
corporativi, Uniunea Europeană

Biroul Zonal Dolj
971 de copii și 831 de adulți 
beneficiari direcți
56 de angajați
11 comunități, 20 de sate, 2 orașe

Finanțare: Donatori corporativi, donatori 
individuali, Uniunea Europeană, 
World Vision USA

Biroul Zonal Ialomița
4.528 de copii și 307 de adulți 
beneficiari direcți
25 de angajați
11 comune și 2 orașe

Finanțare: World Vision USA (2003–2021)
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Educația –
șansa de viitor a copiilor
de la sate

Educația a fost dintotdeauna unul dintre pilonii funda-
mentali ai politicilor de intervenție umanitară ale World 
Vision, aici și în lume. Ca și în alte domenii cruciale de 
intervenție, organizația folosește o serie largă de instru-
mente, în funcție de condițiile locale și de nevoile comu-
nității, de obiectivele fixate și de eficiența utilizării 
fondurilor. Uneori, este nevoie de programe de educa-
ție formală; este cazul comunităților sărace, unde există 
mai mulți copii care trebuie ajutați pentru a nu aban-
dona școala. În alte situații, copiii trebuie ajutați cu pro-
grame de educație remedială, pentru a‑i aduce la un nivel 
de pregătire comparabil cu cel al colegilor lor de genera-
ție. Există mii de cazuri în care ceea ce le lipsește copii-
lor este o masă caldă la școală, ca să nu sufere de foame 
și să plece acasă. Sau ghete, ca să poată merge la ore. Sau 
materiale școlare. Sau sprijin în bani, ca să poată merge la 
liceu. Sau cărți. Sau profesori instruiți să abordeze pro-
bleme speciale – copii discriminați, victime ale violenței 
sau care au nevoie de sprijin emoțional.

Concret, scopul proiectelor noastre din domeniul educa-
ției este ca toți copiii să poată să citească și să scrie corect 
până termină ciclul gimnazial. Ei trebuie să‑și facă pri-
eteni, să se joace și să fie capabili să aleagă între bine și 
rău, să se protejeze și să fie pregătiți pentru viața profe-
sională care îi așteaptă. Facem eforturi pentru ca sărăcia 
și lipsa educației să nu mai constituie piedici în calea unei 
vieți normale.

Privind la câte lucruri le lipsesc acestor copii și la cât 
de disperată e nevoia lor de ajutor, este poate de înțe-
les un anumit sentiment de neputință – că, orice ai face, 
nu va niciodată îndeajuns. Totuși, la World Vision avem 
credința că vom reuși. România de la sat seamănă azi cu 
Principatele Române la 1848: un loc cu lipsuri la tot pasul, 
unde însă totul era de făcut și totul se putea face.
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Privire de ansamblu

1 din 4 copii părăsește 
timpuriu școala

1 din 4 copii merge o oră 
pe jos până la școală

1 din 11 copii se duce 
la culcare flămând

dintre copii trăiesc în risc de 
sărăcie, nivel record în UE

dintre copii trăiesc 
în sărăcie extremă

rata abandonului școlar, 
aproape dublă față de media 
UE (11%)

dintre copiii săraci lipsesc 
de la școală ca să muncească

dintre ei se simt obosiți din 
această cauză

dintre familiile în care copiii 
au abandonat școala au declarat 
că nu și‑au mai permis 
să îi întrețină

locuitori de la sat are doar 
4 clase

Comunitățile World Vision

2.368
de copii provin din familii vulnerabile 
cu mai mult de 3 copii. În multe astfel 
de cazuri, frații merg cu rândul la 
școală, pentru că nu‑și permit mai 
multe rânduri de încălțări.

2.431
de copii sunt din familii care primesc 
venitul minim garantat

844
de copii trăiesc în locuințe în stare 
avansată de degradare

484
de copii nu au unul sau ambii părinți 
alături de ei

1.033
dintre ei au un număr foarte mare 
de absențe la școală
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Pâine
și Mâine

Viitorul copiilor din România depinde, adesea, de o supă 
caldă și de posibilitatea de a‑și face temele la școală. Peste 
40% dintre aceștia trăiesc în risc de sărăcie, iar 34% în 
sărăcie extremă. Mai concret, aceasta înseamnă că sute de 
mii de copii merg la culcare flămânzi, în timp ce alții tre-
buie să împartă ghetele cu frații lor pentru a putea merge, 
cu rândul, la școală. Iar unii nu au deloc încălțăminte pen-
tru a putea merge la școală.

Sărăcia este factorul determinant. Aproximativ jumă-
tate dintre părinți nu le pot oferi copiilor lor o alimentație 
minim acceptabilă, care să cuprindă toate grupele de ali-
mente, conform datelor colectate în studiul „Bunăstarea 
copilului în mediul rural”, realizat de World Vision 
România. Rezultatul este că aproape un sfert (23,4%) din-
tre copiii de vârstă școlară din mediul rural suferă de 
anemie feriprivă (deficit de fier). La rândul său, sără-
cia determină zeci de mii de copii să părăsească școala 
prea devreme; media abandonului școlar este de 19% în 
România, față de 11% în UE, în timp ce rata analfabetismu-
lui funcțional urcă în mediul rural la 30% în rândul copiilor 
cu vârste între 7 și 12 ani.

Mai mult ca oriunde în Uniunea Europeană, faptul de 
a te naște într‑o familie săracă de la țară echivalează cu 
condamnarea la o viață în sărăcie. Noi credem că acest 
ciclu vicios, care duce de la sărăcie la abandon școlar și la 
ratarea șansei la un viitor mai bun, pentru a se încheia tot 
în sărăcie, poate fi întrerupt.

Inițiat în 2016, programul „Pâine și Mâine” oferă ser-
vicii de tip after‑school în comunitățile cu risc crescut 
de sărăcie și vulnerabilitate (o masă caldă pentru copii și 
două ore de activități educative și ajutor la teme în fiecare 
zi, cu ajutorul unor cadre didactice specializate și anga-
jate special pentru acest proiect). Proiectul se adresează 
elevilor de școală primară din sate cu grad mare de vul-
nerabilitate din județele Dolj, Vâlcea și Vaslui. Masa copi-
ilor cuprinde două feluri și desert și este oferită la școală 

prin intermediul unor firme de catering specializate. Vara, 
copiii primesc în continuare hrană, prin donații de ali-
mente, iar programele educaționale continuă sub forma 
școlilor de vară, a excursiilor și diferitelor activități, desti-
nate atât elevilor, cât și părinților sau familiei.

Programul include în prezent 1.256 de copii din 31 de 
sate – o creștere semnificativă față de etapa pilot de la 
începutul anului 2016, cu 213 copii din șase sate – și con-
tinuă să se extindă în funcție de donațiile primite. În sep-
tembrie 2016, „Pâine și Mâine” deservea deja 618 copii din 
12 sate.

În termeni de acoperire, obiectivul programului este 
să ajungă la 2.500 de copii din zonele defavorizate ale 
celor patru județe.

Principalul partener al proiectului este Lidl România, 
care a susținut până în prezent programul cu 670.456 
euro, din care 75.000 euro de la clienții Lidl din toată țara, 
prin intermediul urnelor amplasate în magazine.

Cost lunar =

270 lei per copil*

* Suma acoperă costul unui prânz complet și orele 
de afterschool (83%), precum și costurile de 
administrare (17%).
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Rezultate la un an (2017)

17%
dintre elevii notați cu 

„Insuficient” și „Suficient” 
și‑au îmbunătățit rezultatele 
în semestrul II față de 
semestrul I

87,29%
și‑au menținut calificativele de 
„Bine” și „Foarte Bine”
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Județul

Dolj

14
sate

551
de școlari

Județul

Vâlcea

10
sate

466
de școlari

Județul

Vaslui

5
sate

238
de școlari

trimite SMS la

8844
cu textul PAINE
în valoare de

2 euro
și oferă

o masă caldă
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Iuliana este în grupa pregătitoare și, sincer, chiar nu 
aveam cum să o trimit la școală. Pentru noi, a fost o 
bucurie să aflăm că primește de la fundație o masă 
caldă, mai ales că își face și temele acolo. Aici, acasă, 
nu am condiții unde să învețe sau să mănânce. Ea 
este norocoasă. Pentru Iuliana, această masă caldă a 
fost o binecuvântare. A învățat deja să scrie câteva 
litere, să facă bastonașe și chiar să numere.

Mama Iulianei
jud. Vâlcea
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Vreau
în clasa a 9‑a

„Vreau în clasa a 9‑a” este unul dintre programele cele mai 
longevive ale fundației World Vision România, program 
care îi ajută pe copiii din mediul rural lipsiți de posibili-
tăți materiale să își continue studiile la liceu. Acest proiect 
se adresează absolvenților de gimnaziu care au trecut de 
Evaluarea Națională și sunt motivați să își continue studi-
ile, dar care au nevoie de susținere financiară.

Participanții sunt aleși în funcție de performanțele 
școlare, pe baza unui angajament scris (părinții se anga-
jează să‑și sprijine copiii să meargă la liceu, iar copiii să‑și 
continue studiile), precum și după analiza situației soci-
ale a familiei.

Ce oferă programul

Bursă cash care contribuie la plata căminului sau 
a transportului zilnic
Rechizite și manuale
Sprijin pentru participarea la concursurile școlare
Echipamente și materiale informative pentru copiii 
cu înclinații deosebite
Îmbrăcăminte și încălțăminte
Consiliere individuală și sprijin individualizat, inclusiv 
pentru gestionarea bugetului

Cost lunar =

250 lei* per elev

* 215 lei (86%) sunt costuri directe (bursa lunară, acti-
vități educative etc.). 35 lei (14%) sunt costuri indi-
recte, de promovare a programului și pentru relația 
cu donatorii.

Istoric

2008
Se lansează proiectul „Vreau în clasa a 9‑a”, cu un număr ini-
țial de 300 de beneficiari, copii din mediul rural care nu 
își puteau continua studiile liceale din cauza lipsei de spri-
jin financiar. 

2009
Elevii bursieri beneficiază și de orientare în ceea ce privește 
viitorul lor. De asemenea, se organizează activități de soci-
alizare, sesiuni educative și informative, precum și tabere 
de vară. 

2011
202 bursieri absolvă liceul, iar 198 de bursieri din clasele mai 
mici continuă să fie parte din proiect. 

2012
A doua generație de bursieri – 104 de elevi din județele Iași, 
Ialomița și Dolj – absolvă liceul. 
 
2013
Încă 26 de elevi finalizează studiile liceale. Mulți sunt admiși 
la facultate. Programul mai cuprinde 144 de bursieri, susținuți 
de donatori individuali. 
 
2014
Toți cei 51 de bursieri promovează examenul de baca-
laureat. Alți 197 de bursieri din clasele 9–11 primesc în 
continuare sprijin. 

2015
Toți bursierii programului promovează examenul de bacalau-
reat. 35 dintre aceștia reușesc să fie admiși la facultate. 

2016
După opt ani de existență neîntreruptă, programul „Vreau în 
clasa a 9‑a” atinge pragul de 1.000 de bursieri. 
 
2017
52 de bursieri promovează examenul de bacalaureat, în sesi-
unea de vară, cu o medie a notelor de 8,15 și o rată de promo-
vare de 76,47%, comparativ cu rata medie de promovare în 
mediul rural de numai 24,3%. O bursieră din Cluj‑Napoca ter-
mină liceul ca șef de promoție.
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Parteneri

Programul „Vreau în clasa a 9‑a” a fost și continuă 
să fie susținut de parteneri corporativi de 
încredere, precum KFC și Pizza Hut România, 
care susțin World Vision România de 11 ani, 
perioadă în care au oferit donații în valoare totală 
de peste 800.000 de euro.

Un alt donator privat este Steelcase, împreună 
cu care World Vision România organizează 
taberele Glow & Bro, pentru băieții și fetele 
care doresc să învețe, timp de o săptămână, să‑și 
descopere calitățile de viitori lideri și să clădească 
relații solide cu ceilalți.

Alți parteneri care au pus mult suflet în 
colaborarea cu organizația noastră sunt Orange, 
Mars, REWE (Penny Market), Castrol, Băneasa 
Shopping City.

Rezultate

2008–2018

1.395
de absolvenți de liceu

260
de absolvenți de facultate

84%
dintre elevi au luat examenul 

de bacalaureat

10%
dintre ei cu o medie peste 

9 (2018)
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Vreau în vacanță!

Școala nu înseamnă doar orele din sala de curs. Copiii 
găsesc lucruri de învățat oriunde, dacă li se oferă ocazia 
de a o face. Iar joaca în echipă, în care copiii leagă priete-
nii și își descoperă noi pasiuni, este un mod excelent de a 
transforma vacanța într‑o oportunitate de a învăța. Și cine 
ar refuza o asemenea ocazie?

În fiecare vacanță de vară, bursierii programului 
„Vreau în clasa a 9‑a” au șansa de a merge alături de cole-
gii lor în excursii sau tabere educaționale care îi ajută 
să‑și lărgească orizontul și să învețe lucruri noi. În 2018, 
117 bursieri din județul Dolj au mers în stațiunea montană 
Straja, în tabăra Resiga.

A fost o experiență pe cât de distractivă, pe atât de 
folositoare, cu drumeții pe cărări de munte, în explora-
rea peisajului montan, cu activități în aer liber și o ade-
vărată aventură: parcul montan, acolo unde și‑au putut 
testa încrederea în sine și curajul prin exerciții la înălțime, 
escaladă pe stâncă și coborâre pe tiroliană. Nu au lipsit 
serile pline de voie bună, cu dans și cântece în jurul focu-
lui de tabără.

Aceasta a fost răsplata unei reușite: în 2018 promo-
vabilitatea bursierilor „Vreau în clasa a 9‑a” la exame-
nul de bacalaureat a fost de 84%, față de 67,7% în mediul 
rural. Aceste tabere reprezintă cel mai bun prilej pentru a 
recompensa și pentru a încuraja efortul susținut al acestor 
copii, care locuiesc în comunități izolate, acolo unde dru-
mul până la liceu poate să însemne banii pe care familia 
i‑ar folosi pentru supraviețuirea zilnică.

Experiența celor 117 bursieri a fost întregită de 
către Fundația Telekom România, care le‑a oferit copi-
ilor sesiuni de consiliere profesională. Anda Păcurar, 

psihoterapeut colaborator, a lucrat cu tinerii pentru dez-
voltarea aptitudinilor de lucru în echipă și a abilităților de 
relaționare și leadership.

Am cunoscut oameni minunați și am învățat foarte 
multe lucruri. Atât jocurile în echipă, cât și exercițiile 
din parcul montan m‑au ajutat să îmi înving frica de 
a ieși în evidență. Faptul că am reușit să duc la bun 
final exercițiile mi‑a dat multă încredere în mine și 
mi‑a demonstrat ce înseamnă susținerea echipei. 
Sesiunile de consiliere profesională le‑am luat foarte 
în serios pentru că aveam mare nevoie să mă cunosc 
mai bine și să văd care sunt punctele mele tari. 
Mi‑am făcut astfel o idee mult mai clară spre ce îmi 
doresc să mă îndrept în viitor.

Damaris
16 ani, bursier „Vreau în clasa a 9‑a”

Prima mea experiență cu World Vision a avut loc 
când eram la gimnaziu. În urma participării la proiect, 
am învățat să ascult opiniile celor din jur, cum să mă 
raportez la o problemă și, cel mai important, cum să 
relaționez cu persoanele din jur.

Marian
elev, jud. Vaslui 
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De la bursa World Vision la
CM de Atletism

Paul Florin, unul dintre bursierii World Vision 
România, a devenit în 2018 campion național la 
proba de ștafetă 4×100 m.

Paul s‑a născut într‑una dintre cele mai sărace 
comunități rurale din județul Cluj. Șansa lui a fost 
programul „Școala după școală”, al World Vision 
România, ce are ca scop reducerea abandonului 
școlar în mediul rural prin oferirea a trei mese calde 
pe săptămână pentru zeci de copii din familii vulne-
rabile, dublate de ore de educație remedială susți-
nute de profesori voluntari.

Când era în clasa a VI‑a, Paul a ieșit pe locul al doi-
lea la proba de alergare, deși concurase cu o pere-
che de teniși uzați, împrumutați și cu două numere 
mai mari. A reușit să își continue studiile la liceul 
cu program sportiv din Cluj‑Napoca tot grație unei 
burse oferite de World Vision, care i‑a asigurat 
cazarea și o parte din echipamente.

Au urmat marile performanțe: locul 8 la 
Campionatul Mondial de Atletism, în 2015; în ace-
lași an a doborât recordul național la proba de 
ștafetă 4×400 m, iar în 2016 a cucerit bronzul la 
Campionatele Balcanice.

Din păcate, în 2017, copilăria plină de lipsuri și‑a 
arătat efectele, sub forma unor accidentări. Acesta 
a fost al treilea moment în care sprijinul Fundației 
World Vision România s‑a dovedit decisiv: în perma-
nentă colaborare cu antrenorul și medicii, lui Paul 
i‑au fost asigurate serviciile medicale de recuperare, 
suplimentele nutritive și sprijinul moral pentru a‑și 
continua cariera sportivă.

În 2018, Paul a devenit campion 
național la ștafetă

4×100 m.

În tot acest timp, bursa World Vision a acoperit 
prețul tratamentelor, al vitaminelor și am avut și 
o operație stomatologică, pentru că aveam dureri 
foarte mari. Vă mulțumesc că vă pasă!

Paul Florin
fost bursier, sportiv de performanță
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Calitatea unui sistem educațional nu poate fi superioară 
celei a profesorilor care predau la catedră, spune un stu-
diu clasic în domeniu realizat de compania McKinsey. 
Niciun alt element nu are, comparativ vorbind, un impact 
la fel de mare asupra rezultatelor școlare: nici nivelul de 
finanțare, nici baza materială ori programa, materialele 
educaționale, sistemul de examinare sau standardele de 
performanță. Nici măcar numărul de profesori raportat la 
cel al elevilor. Când vine vorba de educația copiilor, profe-
sorii sunt în prima linie; nivelul lor de pregătire profesio-
nală și pedagogică arată, în ultimă instanță, dacă sistemul 
educațional poate da rezultatele scontate.

La ediția 2017–2018 a programului strategic națio‑
nal „Investiție în mediul rural”, finanțat de Fundația 
Vodafone România și implementat alături de World Vision 
și Fundația Principesa Margareta a României, 34 de pro-
fesori și specialiști în educație au absolvit cursuri de for-
mare despre metode de predare adaptate nevoilor copiilor. 
Printre temele acoperite s‑au aflat dezvoltarea aptitudini-
lor de comunicare expresivă în lucrul cu copiii și folosirea 
metodelor moderne nonformale de educație expresivă.

Participanții la aceste sesiuni de formare, bazate pe 
metode moderne de structurare și livrare a conținutu-
lui, sunt implicați în activitatea a 13 centre sociale de 
tip „Școală după școală” finanțate de Fundația Vodafone 
România. Centrele „Școală după școală” sprijină elevii să 
învețe la cele două materii de bază, matematica și limba 
română, dar oferă și activități educative non‑formale în 
domenii ca muzica, sportul și arta. Cele 13 centre se află 
în județele Bistrița‑Năsăud, Neamț, Teleorman, Constanța, 
Maramureș, Ialomița, Ilfov, Alba, Vâlcea, Dolj, Cluj și Vaslui.

Programul s‑a bucurat de sprijinul a 175 de voluntari, 
inclusiv 42 de persoane în vârstă, care s‑au implicat în 
diverse activități derulate în cadrul centrelor.

Ca rezultate, 500 de elevi din mediul rural și‑au îmbu-
nătățit prezența la cursuri, ajungând să nu mai lipsească 
aproape deloc până la finalul anului școlar. Îmbunătățirea 
a fost obținută inclusiv în cazul unor elevi cu handicap 
fizic și al celor care rămăseseră repetenți în anii anteriori. 
Înainte de participarea în program, rata medie de absen-
teism a elevilor era de 40%.

Tot înainte de debutul acestui program, jumătate din-
tre copiii participanți aveau probleme de înțelegere a 
enunțurilor unor probleme și nu reușeau să își facă temele. 
Aproape niciunul dintre elevii clasei a doua nu știa să‑și 
scrie numele, să scrie cifrele de la 1–10 și să facă operații 
aritmetice cu aceste cifre. În urma participării în activită-
țile zilnice ale centrelor, copiii au deprins în proporție de 
100% cunoștințele necesare pentru a putea rezolva aceste 
operațiuni. În prezent, aproape toți copiii din cele 13 cen-
tre „Școală după școală” se duc la orele de a doua zi cu 
temele scrise la disciplinele de bază. De asemenea, 230 de 
copii au mers în tabără în perioada iulie–august 2018. Tot 
în cadrul programului, 7 dintre centre au fost dotate cu 
mobilier și diverse echipamente IT.

De asemenea, mai mult de 500 de părinți au mers 
la „Școala părinților” și au participat la consiliere, pri-
mind sfaturi de la specialiști pentru îmbunătățirea relației 
cu cei mici.

Investiție
în mediul rural
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Pentru mine, „Vreau în clasa a 9‑a” mi‑a fost 
o a doua familie. Acum sunt studentă la Asistență 
socială. De ce Asistență socială? Îmi place să ajut 
oamenii, să fiu un înger păzitor, cum am avut și eu la 
rândul meu. Sunt sigură că, atunci când voi termina 
facultatea, voi face binele care mi‑a fost făcut 
mie înzecit.

Iuliana C.
fostă bursieră, jud. Vaslui

Componenta de formare a profesorilor și 
a specialiștilor din domeniul educației este noutatea 
acestei ediții a programului. Credem că nu este 
suficient să ne concentrăm strict pe suportul direct 
acordat copiilor, de aceea ne‑am dorit să ne adresăm 
în același timp profesioniștilor care lucrează cu ei.

Angela Galeța
director, Fundația Vodafone România
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Dintre numeroasele provocări cu care se confruntă siste-
mul educațional din România, abandonul școlar este fără 
îndoială cel mai dureros și mai dificil de abordat, deoarece 
la originea sa se află cauze multiple. Motivele care îi fac 
pe copii să renunțe la școală sunt cel mai adesea sărăcia și 
rezultatele slabe la învățătură, dar acestea sunt la rândul 
lor corelate, astfel încât rezultatul este un cerc vicios în 
care cad prizonieri cei mai vulnerabili membri ai societății: 
copiii familiilor sărace din mediile rurale, care pierd șansa 
la un viitor mai bun din cauze pe care nu le pot controla.

„Alege Școala” reprezintă una dintre direcțiile prin-
cipale de acțiune ale fundației World Vision România în 
domeniul educației, un concept de intervenție socială care 
subsumează o serie de proiecte independente, însă orien-
tate de priorități similare. Există trei astfel de proiecte.

Primul dintre acestea este „Alege Școala – o șansă 
pentru viitor!”, proiect derulat în parteneriat cu Patriarhia 
Română pe o durată de trei ani, începând cu 2018. 
Obiectivul principal este prevenirea abandonului școlar 
timpuriu în rândul a 1010 elevi preșcolari, școlari și adulți 
expuși la risc din cinci comunități din județul Vâlcea.

Având în vedere că abandonul școlar în România este o 
problemă extrem de gravă și dificil de rezolvat, mai ales pe 
termen scurt și mediu, proiectul este unul foarte complex, 
propunând inclusiv intervenții personalizate, în funcție de 
specificul cazului.

Pe de o parte, există o componentă educațional‑fi-
lantropică, ce cuprinde activitatea catehetică din cadrul 

„Școlii de duminică”, tabere de creație, un concurs de 
creație și cursuri de formare a formatorilor. Această 

componentă este completată de un program de activități 
extracurriculare pentru copiii din proiect și de programul 

„Școala părinților”.
Părinții sunt unul dintre pilonii importanți în educa-

ția copiilor. Zicala „educația începe de acasă” are ceva mai 
mult decât un sâmbure de adevăr – pentru că, în sens larg, 
ea se referă și la părinți! Și ei au nevoie de educație, căci a 
fi părinte nu e un dat. Aceasta înseamnă educația paren-
tală: părinți mai implicați, care să își cunoască responsabi-
litățile, dar și nevoile copiilor, și să aibă o relație apropiată 
cu cei mici. În județul Vâlcea, cel puțin 300 de părinți din 
patru comunități au participat la programul „Școala părin-
ților”, o serie de întâlniri cu specialiști (psihologi etc.). Ca 
urmare a acestor întâlniri, părinții se simt mai apropiați 
atât de copiii lor, cât și de școală.

Proiectul include și programe de sprijin pentru creș-
terea accesului și participării la educație, precum și 
implementarea unui set de instrumente educaționale ino-
vatoare. Un exemplu sunt activitățile de educație remedi-
ală desfășurate sub formă de jocuri, precum „La vânătoare 
de cifre!”, „Cifrele ne povestesc…”, „Matematica, prietena 
mea”, „Cufărul de povești”, „Povestea Literelor” etc.

Un alt proiect similar este „Alege Școala – educație de 
calitate, viitor în comunitate!”, derulat în parteneriat cu 
Patriarhia Română și destinat unui număr de 691 de pre-
școlari și școlari din patru școli din județele Dolj și Vaslui. 
Timp de trei ani, începând din 2018, proiectul va imple-
menta un model de grădiniță prietenoasă, un program 
de tip „școală după școală”, servicii integrate de consili-
ere (socială, dezvoltare personală) și crearea unor centre 

Alege
școala
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de resurse educaționale complementare. Primele acți-
uni derulate au vizat 260 de copii din patru comunități, 
urmând ca numărul acestora să crească pe parcurs.

O componentă esențială a proiectului o reprezintă 
sesiunile de consiliere individuală și de grup destinate 
copiilor. La sat, copiii iau cel mai adesea viața în piept, fără 
a fi susținuți, în unele cazuri, nici măcar de familie. Ei nu 
cunosc copilăria ca descoperire de sine și a lumii, ca pe 
aventura miraculoasă și lipsită de griji pe care ne‑o amin-
tim majoritatea dintre noi. Școala, care ar trebui să îi 
modeleze ca ființe autonome, capabile să își croiască pro-
pria cale în viață, se confruntă în mediul rural cu un defi-
cit de resurse. Rezultatul sunt copii care se îndreaptă spre 
vârsta adultă fără a părăsi de fapt copilăria. În acest pro-
iect, prin metode și exerciții adecvate vârstei, copiii învață 
cum să‑și dezvolte individualitatea: cum să își gestioneze 
emoțiile, să‑și crească stima de sine, să comunice cu mai 
multă ușurință, să‑și cunoască punctele tari și slabe, să fie 
responsabili și să ia decizii în nume propriu. Pe scurt, să 
pună bazele formării lor ca ființe umane autonome.

Ambele proiecte sunt cofinanțate din Fondul 
Social European prin Programul Operațional Capital 
Uman 2014–2020.

Al treilea proiect din pachet, „Alege Școala 106976”, are 
de asemenea ca partener Patriarhia Română, este finanțat 
prin Programul Operațional Capital Uman 2014–2020 și se 
desfășoară în perioada aprilie 2018–aprilie 2021 în șapte 
comunități din trei județe: Ialomița, Prahova, Constanța. 
Programul va ajuta 1036 de copii, tineri și adulți care au 
părăsit școala înainte de finalizarea diferitelor niveluri 

de studii obligatorii, să se reintegreze în sistemul 
de învățământ.

La Medgidia, un prim grup de 50 de persoane par-
ticipă la programul ,,A doua șansă”, care le oferă sprijin 
copiilor, tinerilor și adulților care doresc să se reintegreze 
în sistemul de învățământ, fiind deschis tuturor celor care 
nu au finalizat studiile obligatorii. Astfel, la înscrierea în 
programul ,,A doua șansă”, persoanele interesate au parti-
cipat la o sesiune de informare despre cum se vor derula 
activitățile, care sunt criteriile de eligibilitate, precum și 
documentele necesare înscrierii.

O dată la două săptămâni, copiii de la grădinița din 
localitate participă la ateliere educative care îi ajută să 
învețe lucruri noi, să interacționeze și să se integreze în 
mica lor colectivitate. Acești copii, din familii fără mari 
posibilități materiale, se bucură pentru că se pot juca 
într‑o manieră educativă, diferită față de ce știau ei des-
pre joc și joacă.

Mie îmi place matematica și acum 
nu‑mi mai este teamă că nu știu.

Cristiana
elevă în clasa a II‑a, despre orele remediale 
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În România, diferențele de dezvoltare dintre urban și rural 
înseamnă adesea oportunități de viitor pierdute. Zeci de 
mii de copii de la sate ar putea renunța în orice moment 
la școală. Abandonul școlar este o problemă complexă, ce 
trebuie abordată din unghiuri multiple. Una dintre cau-
zele acestui fenomen sunt rezultatele școlare slabe, care 
îi demobilizează pe mulți copii și îi determină, în cele din 
urmă, să renunțe la a mai frecventa școala. Inițiative de 
educație remedială precum „Școala pentru toți – acces 
la educație de calitate pentru preșcolari, școlari și cadre 
didactice din Regiunea Nord‑Vest” oferă astfel o nouă 
șansă la educație.

Acest proiect, cu durata de trei ani, a fost inițiat de 
World Vision România, în parteneriat cu Inspectoratul 
Școlar Județean Cluj, Comuna Sînpaul și cinci unități de 
învățământ preuniversitar din mediul rural din județul 
Cluj. Publicul‑țintă este format din 1211 copii, antepreșco-
lari, preșcolari și de vârstă școlară, precum și adulți care 
au părăsit sistemul de educație. Proiectul este cofinanțat 
prin Programul Operațional Capital Uman 2014–2020.

„Școala pentru toți” urmărește, prin măsuri financiare 
și materiale, creșterea performanței școlare și menține-
rea în sistemul de educație pentru 15 copii de vârstă ante-
preșcolară, 240 copii de vârstă preșcolară, 250 de copii 
din învățământul primar și 286 de copii din învățământul 
gimnazial. În acest scop, proiectul oferă servicii de con-
siliere și asistență educațională, cursuri pentru recupera-
rea materiei pierdute, programe de tipul „A doua șansă” și 

„Școală după școală”, sprijin financiar și material etc., dar și 
educație pentru părinți.

Însă nu numai copiii sunt ajutați. Pentru ca astfel de 
inițiative să aibă efect, nu este suficient ca acești copii să 

fie pur și simplu readuși într‑o sală de clasă. Este nevoie, 
de asemenea, de metode de predare eficace, de profesori 
pregătiți pentru a aborda situații excepționale – copii care 
adesea trebuie să recupereze abilități fundamentale, cum 
ar fi cititul, copii care trebuie motivați, copii cărora le este 
rușine de colegii lor pentru că sunt săraci etc. Astfel, 70 
de persoane, cadre didactice și personal auxiliar, participă 
la activități de dezvoltare profesională, pentru a deprinde 
metode de predare interactive și centrate pe copil. Ca 
instrument de motivare, se acordă burse de performanță 
pentru 15 cadre didactice.

Proiectul aduce împreună, prin intermediul a șase 
workshopuri, personalul didactic din cele cinci școli și alți 
profesioniști (asistenți sociali, psihopedagogi, mediatori 
școlari etc.), pentru a formula un plan de intervenție adap-
tat fiecărei școli implicate. Întâlnirile au și rolul de a găsi 
soluții pentru a face școala mai atractivă atât pentru pro-
fesori, cât și pentru copii.

Rezultate așteptate

metodologie de selecție și de lucru cu grupul țintă
pachet integrat de servicii pentru educația antepreșco-
lară, preșcolară și școlară
workshopuri pentru schimb de bune practici, înche-
ierea de parteneriate pe plan local, în vederea 
dezvoltării instituționale
50 de absolvenți ai programului „A doua șansă”
70 de cadre didactice instruite

Școala
pentru toți

24 Educație



Copiii își descoperă talente și pasiuni

Miracolul 
de pe băncile școlii

Copiii se tem de școală. Se tem 
pentru că nu se simt destul de buni la 
învățătură, pentru că le este rușine de 
colegi și pentru că le lipsesc rechizitele 
sau chiar mâncarea. Însă școala nu 
trebuie să fie un chin și o obligație, ci 
o șansă la o viață mai bună. World 
Vision le arată cât de frumos poate 
fi la școală prin educație non‑formală, 
formală și remedială, prin programe 
de dezvoltare personală și relaționare 
și, de curând, și printr‑un prânz 
consistent, oferit zilnic.

Ne străduim să le oferim copiilor un mediu cald, 
protector, stimulativ, un mediu pe care‑l putem 
asemui unei cărți de povești în care literatura, 
muzica, artele plastice, natura, mișcarea sunt într‑un 
permanent dialog între ele și, implicit, cu copilul. 
Oferim copiilor libera exprimare a ideilor, chiar 
contrare, care stimulează munca independentă. 
Părinții sunt încântați de faptul că numărul temelor 
pentru acasă este mult diminuat, de multe ori 
inexistent, copiii având timp pentru alte activități: 
ajutor în gospodărie, joacă, vizite la rude etc. 
Prin intermediul acestui program, copiii reușesc 
să asimileze noile cunoștințe într‑un mod plăcut, 
atractiv, îmbinând efectuarea temelor cu activitățile 
recreative, muzica și dansul.

Drobotă Florița
pedagog social, jud. Vaslui
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Nu pot exista sisteme de învățământ performante cu 
profesori nepregătiți.

Pornind de la acest adevăr, Fundația pen-
tru Dezvoltarea Societății Civile (FDSC), împreună cu 
Asociația REPER21, Fundația World Vision România și 
Asociația Teach for Romania au lansat în 2018 proiec-
tul „Prof21 – Dezvoltarea competențelor profesorilor și 
managerilor școlari pentru o școală atractivă și inclusivă”. 
Proiectul include 23 de școli generale și licee din zece 
județe. Prof21 își propune să introducă în practica peda-
gogică programe inovatoare care să conducă la îmbună-
tățirea calității educației și la accesul echitabil la educație 
pentru copiii aflați în situații de risc.

Prof21 se bazează pe filozofia pedagogiei centrate pe 
elev, care îl învață pe elev să învețe, îi oferă în primul rând 
competențe și mai puțin informații, îi stimulează curiozi-
tatea și îl implică în viața comunității, în calitate de cetă-
țean responsabil față de societate.

În prezent, modelul clasic al educației, bazat pe trans-
miterea și însușirea de cunoștințe, nu mai este viabil, în 
primul rând pentru că informația în sine a devenit tot 
mai accesibilă, iar în al doilea rând pentru că elevii de 
astăzi au nevoie mai ales să știe cum să își pună cunoș-
tințele în practică; pe scurt, ei au nevoie de abilități de 
viață. Parcursul de învățare este, astfel, unul interdisci-
plinar și orientat spre formarea de cetățeni responsabili 
față de societate și natură, cu capacitatea de a se adapta 
schimbărilor rapide de ordin cultural și tehnologic și de 
a răspunde provocărilor unei piețe a muncii din ce în ce 
mai fluide.

Prof21 combină o serie de intervenții cu programe spe-
cifice, resurse materiale și modele operaționale, după 
cum urmează:

program de formare și mentorat pentru 300 de per-
soane din cele 23 de școli pentru dezvoltarea abilități-
lor de viață la copii și tineri, educație pentru dezvoltare 
durabilă, îmbunătățirea abilităților de predare, implica-
rea părinților și deschiderea școlii spre comunitate;
formare și consultanță pentru manageri școlari prin 
ateliere de construcție de scenarii educaționale și dez-
voltarea competențelor manageriale;
soluții inspirate de modelul Teach for Romania, care 
aduce în școli personal competent și pregătit;
activități auxiliare și de sprijin: platforma www.prof21.ro, 
în egală măsură comunitate de bune practici, forum 
educațional și agregator de resurse educaționale;
organizarea de evenimente‑concept precum con-
ferințe de bune practici și un Laborator de 
Educație Nonformală;
sprijin financiar sub formă de subvenții destinate cadre-
lor didactice pentru a proiecta și implementa proiecte 
educative în școală și comunitate;
distincția „Școală durabilă”, ce va recompensa eforturile 
de îmbunătățire a procesului educațional al școlilor.

Prof21
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Se spune că e nevoie de un sat întreg pentru a crește un 
copil. Însă în România satele însele au nevoie să fie aju-
tate. La țară, viața comunităților din zonele sărace este la 
fel de aspră și aridă ca pământul ars de secetă: e nevoie de 
multă apă pentru ca acesta să rodească. Fără un loc unde 
să‑și facă temele și fără răgazul zilnic necesar pentru a 
o face, fără posibilitatea de a ajunge în fiecare zi la ore și 
rămași în urmă cu învățătura, copiii săraci renunță în cele 
din urmă la școală. Familiile lor sunt sărace, ca de altfel și 
întreaga comunitate, pentru care problema presantă a fie-
cărei zile nu este să se gândească la un viitor îndepărtat în 
care copiii vor merge la liceu și poate chiar la facultate. În 
astfel de situații, este nevoie de abordări integrate, care 
atacă problema din mai multe unghiuri, deoarece soluțiile 
punctuale, independente, nu dau rezultate.

Proiectul „Comunități implicate, educație de calitate” 
a fost inițiat de biroul zonal din Iași și Vaslui al Fundației 
World Vision România, în parteneriat cu Inspectoratul 
Școlar Județean Iași și opt unități de învățământ din cele 
două județe. Proiectul se derulează pe durata a trei ani, în 
perioada mai 2018–mai 2021, și beneficiază de o cofinan-
țare europeană de 8,94 milioane de lei, prin Programul 
Operațional Capital Uman 2014–2020.

Scopul principal este de a preveni și reduce abandonul 
școlar în rândul elevilor din cinci comunități. În acest sens, 
inițiativa abordează simultan mai multe aspecte esențiale: 
facilitarea și îmbunătățirea accesului la școlarizare, pre-
cum și reintegrarea și menținerea copiilor în sistemul de 
educație. Soluțiile alese sunt la rândul lor multiple: unele 
sunt activități educative formale, de tipul „Școala după 
școală”, programe de educație timpurie sau de educație 

remedială. Altele cuprind activități de sprijin, de tip 
socio‑psiho‑pedagogic, și activități extra‑curriculare.

Publicul țintă cuprinde atât copii, de la ante‑preșco-
lari până la elevi de liceu, cât și cadre didactice. În total, 
în proiect participă 1.045 de elevi, în timp ce 95 de cadre 
didactice beneficiază de formare profesională. În ceea ce îi 
privește pe aceștia din urmă, proiectul urmărește un scop 
dublu: pe de o parte, creșterea calității actului de predare, 
iar pe de alta să le ofere cadrelor didactice instrumentele 
de care au nevoie pentru a‑i atrage pe copii către școală 
într‑un context local complicat, în care cei mici sunt ade-
sea victimele discriminării, mai ales pe criterii etnice, dar 
și de gen. În acest sens, proiectul World Vision România 
urmărește și dezvoltarea unor acțiuni comune ale institu-
țiilor active pe plan local care promovează mobilizarea și 
cooperarea, voluntariatul și cetățenia activă.

De asemenea, în cadrul proiectului vor fi înființate opt 
centre de resurse educaționale, cu dotările materiale afe-
rente – echipamente IT, mobilier și materiale didactice –, 
care vor găzdui activitățile cu beneficiarii.

Comunități
pentru educație
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Copiii,
cei mai vulnerabili 
membri 
ai unor comunități 
vulnerabile 

România a fost și continuă să fie, din păcate, o societate 
puternic stratificată. Cei care resimt cel mai acut acest 
lucru sunt copiii. În mediul rural 1 din 2 copii este sărac. 
Niciun alt element nu determină în mai mare măsură 
destinul unui copil din România decât locul său de naș-
tere. Între copiii care văd lumina zilei în marile orașe și 
cei veniți pe lume în cătune se cască un adevărat abis, din 
toate punctele de vedere. Riscul de sărăcie este de trei ori 
mai mare în rural față de urban. Copiii de la sate au acces 
limitat – sau nu au deloc – la lucruri elementare, de la uti-
lități la educație, asistență medicală, bunuri esențiale pre-
cum încălțămintea și chiar hrană.

Copiii de la sate sunt cei mai vulnerabili membri ai 
unor comunități vulnerabile. Ei nu se pot apăra singuri, 
nu își pot câștiga traiul și, mult prea adesea, nu pot nici 
măcar să facă alegeri în viață, cum ar fi să meargă la liceu.

Copiii de la sate au nevoie de protecție – pentru sigu-
ranța lor fizică, împotriva abuzurilor la care mulți sunt 
supuși acasă și sprijin pentru a avea acces la acele lucruri 
banale pentru noi, ceilalți.

În mediul rural

1 din 2 copii
este sărac.
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Copiii,
cei mai vulnerabili 
membri 
ai unor comunități 
vulnerabile 
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Disciplinează
fără să rănești Renunțarea la bătăi și la umilirea 

copiilor nu înseamnă că lași copilul 
să facă ce vrea. Am dorit ca părinții 
să afle că poți să crești și să educi 
un copil fără să apelezi la violență.

Elena Halapciug, 
coordonatorul campaniei

În România, violența în familie este un subiect relativ rar 
dezbătut, deși face încă din anul 2013 obiectul unor preo-
cupări la nivel guvernamental pentru prevenirea și com-
baterea acesteia. Există chiar și o Strategie Națională în 
acest sens. Cu toate acestea, deși măsurile propuse la 
nivel oficial acoperă toate aspectele acestei probleme, în 
realitate sunt abordate doar urgențele – de exemplu ordi-
nul de restricție, o măsură care a salvat probabil viața și 
a protejat sănătatea a mii de femei și copii victime ale 
violenței domestice.

Totuși, trebuie abordate și cauzele problemei. Cea 
mai recentă ediție a raportului „Bunăstarea copilului din 
mediul rural – 2018”, realizat de World Vision, arată că vio-
lența capătă forme multiple: 27% dintre părinți au decla-
rat că le‑au aplicat copiilor pedepse corporale: cea mai 
frecventă pedeapsă este zguduirea (12% dintre răspun-
suri), urmată de lovirea cu mâna la fund (11%) și lovirea 
cu obiecte la fund, lovirea feței, a capului sau a altor părți 
ale corpului. Dacă îi adăugăm aici și pe cei 9% dintre res-
pondenți care li se adresează copiilor cu cuvinte precum 

„prost”, „leneș” etc., rezultă că mai bine de o treime dintre 
părinții din mediul rural se folosesc de abuzul verbal sau 
fizic ca mijloc de disciplinare.

Violența la adresa copiilor reprezintă una dintre pre-
ocupările și direcțiile de intervenție ale World Vision 
România. În 2017, am realizat studiul „De ce lovim copiii?”. 
Rezultatele acestei cercetări au arătat că, deși româ-
nii consideră că violența asupra copiilor este o problemă 
socială foarte importantă, peste jumătate dintre părinți nu 
consideră că o palmă la fund este o formă de violență. De 
fapt, marea majoritate a românilor – peste 90%! – consi-
deră că actele de violență sunt doar cele care lasă urme 
(vânătăi și cicatrici), sau bătaia fără motiv. În ceea ce pri-
vește motivațiile, mai bine de jumătate dintre respondenți 
(chiar mai mulți în mediul rural) au declarat că lovirea este 
pentru binele copilului.

Efectele violenței domestice asupra copiilor sunt bine-
cunoscute. Bătăile și abuzurile verbale au efecte negative 
serioase și pe termen lung asupra copiilor. De multe ori, 
un copil crescut de un părinte violent va imita acest com-
portament la maturitate, cu propriii săi copii, ca într‑o 
ștafetă a violenței ce trece de la o generație la alta.

Copiii victime ale violenței domestice pot avea mani-
festări de izolare sau probleme de atașament emoțional. 
Adesea, ei se confruntă chiar cu tulburări mentale severe: 
anxietate, depresie, sindrom de stres post‑traumatic și 
dificultăți de adaptare în societate.

Este clar că avem de‑a face cu o problemă de menta-
litate. În acest context, educația este de maximă impor-
tanță. Deși majoritatea părinților folosesc metode 
nonviolente de disciplinare, foarte mulți nu conștienti-
zează faptul că și abuzul verbal este o formă de violență, 
sau că pedepsele corporale nu pot fi justificate în niciun 
fel, indiferent de situație. Bătaia nu este ruptă din rai. Și 
nicio încălcare a drepturilor copilului nu trebuie trecută 
cu vederea și trebuie raportată autorităților.

Astfel, World Vision România a inițiat campania de 
informare și educare a părinților „Disciplinează fără să 
rănești!”, cu privire la conceptul de disciplinare pozi-
tivă, campanie derulată în comunitățile rurale din județele 
Vaslui și Ialomița.

În prima etapă a campaniei, 200 de părinți din 13 
comunități rurale vasluiene au primit informații des-
pre conceptul de disciplinare pozitivă și metodele prin 
care acesta poate fi pus în practică de la un specialist 
în protecția copilului. În Ialomița, sesiunile de discipli-
nare pozitivă au luat forma unor ateliere interactive în 
care participanții și‑au povestit experiențele din copilărie 
(marcate sau nu de abuzuri) și de părinți, au discutat des-
pre soluții pentru disciplinarea copiilor.

Un alt aspect important este faptul că disciplina-
rea nu este neapărat necesară. Există multe familii care 
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funcționează armonios, fără a‑și impune constrângeri. 
Dacă idealul este o familie fericită care trăiește în armo-
nie, atunci cea mai importantă este educația bazată pe 
blândețe, cu iubire și toleranță. Copiii învață să facă ceea 
ce văd acasă, iar un copil care crește într‑o familie în 
care aceste virtuți creștine sunt prețuite și puse în prac-
tică poate crește fericit și împlinit. Nu este nevoie de con-
strângeri dacă în familie există reguli respectate de toată 
lumea, iar educația copiilor se face cu duhul blândeții.

În urma acestui curs, mi‑am dat seama 
că e cel mai bine să ne înțelegem cu 
vorba bună. Cred că metodele de 
disciplinare pozitivă sunt importante 
pentru că ajută la creșterea și 
disciplina copiilor în societate.

Cristina, 25 ani, 
mamă a unui copil de 8 ani

Date din raport

9%
dintre respondenți 

se adresează copiilor cu 
cuvinte precum „prost”, 

„leneș” etc.

27%
dintre părinți au declarat că 

le‑au aplicat copiilor pedepse 
corporale

90%
dintre români consideră că 
actele de violență sunt doar 

cele care lasă urme (vânătăi și 
cicatrici), sau bătaia fără motiv
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Școala
părinților

Școala nu este doar pentru copii. Aceasta deoarece nu 
doar copiilor le lipsesc cunoștințe esențiale, ci și părinților, 
iar deficitul de educație se perpetuează, ca și sărăcia, de 
la o generație la alta.

Proiectul „Școala Părinților” reduce din acest deficit 
de cunoștințe și abilități, de această dată vizând însă adul-
ții din familii. Proiectul s‑a desfășurat în două comunități 
clujene (Aghireșu și Iara), cu participarea a 26 de mame, 
care au luat parte la întâlniri săptămânale, în care au dis-
cutat și au aflat informații despre creșterea copilului. Din 
cele 26 de mame participante, 22 (84, 61%) au demonstrat 
că au învățat lucruri noi și au promis să le pună în practică.

În 2018, în scopul îmbunătățirii participării la școală 
și a prevenirii abandonului școlar, 120 de copii aflați în 
situații de risc din șase comunități – Aghireșu, Bonțida, 
Fizes, Iara, Băișoara și Mociu – au fost susținuți cu mate-
riale școlare, îmbrăcăminte și încălțăminte. Acest sprijin 
a reprezentat un ajutor real pentru familiile cele mai vul-
nerabile, pentru a putea continua să‑și trimită copiii la 
școală.

Privire de ansamblu

84,61%
dintre mamele participante 
au demonstrat că au învățat 
lucruri noi și au promis să le 

pună în practică

120
de copii aflați în situații de risc 
au fost susținuți cu materiale 

școlare, îmbrăcăminte și 
încălțăminte
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Vocea copiilor –
de la campanii de 
informare la proiecte 
ambițioase

Copiii, credem noi la World Vision, trebuie să fie la rândul 
lor reprezentați în fața societății. Vocea lor trebuie să fie 
auzită. Punctul lor de vedere este important. Credințele 
și nevoile lor, aspirațiile și așteptările pe care le au față de 
noi, adulții, trebuie avute întotdeauna în vedere.

Consiliul Consultativ al Copiilor a luat naștere în 
2012, cu sprijinul World Vision România. La nivel național, 
Consiliul cuprinde 12 copii și tineri, aleși pe un mandat de 
doi ani, pentru a fi vocea celor circa 40.000 de copii din 
județele unde își desfășoară activitatea World Vision: Cluj, 
Dolj, Ialomița, Vaslui și Vâlcea. Rolul lor este de a explica 
public principalele probleme cu care se confruntă copiii 
și a propune soluții pentru rezolvarea lor. Acestea sunt 
analizate și incluse în agenda de lucru a fundației noas-
tre. Totodată, ei reprezintă vocea copiilor în întâlnirile de 
lucru cu autoritățile locale, naționale și internaționale.

Anul 2018 a fost bogat în realizări pentru tinerii din 
Consiliul Consultativ al Copiilor. Astfel, ei au creat o 
campanie de conștientizare cu privire la fenomenul de 
bullying în școală, campanie ce a vizat 1200 de elevi din 
13 comunități rurale din județul Vaslui. Pentru ca mesa-
jul campaniei să aibă impact, membrii CCC au folosit o 
metodă inedită de promovare: au scris, regizat și pus în 
scenă o piesă de teatru despre prevenirea și lupta împo-
triva fenomenului de bullying. În același timp, 300 de 
elevi au participat la concursul de fotografie și desen 

„Violența prin ochi de copil”, la finalul căruia 78 dintre ei au 
fost premiați.

Și în 2018 Consiliul Consultativ al Copiilor s‑a impli-
cat în campania globală „It Takes a World to End Violence 
Against Children”, inițiată de World Vision International, 

susținând activități de prevenție și informare cu privire 
la consecințele violenței asupra copiilor. Aceste activi-
tăți cuprind, de exemplu, sesiuni de informare, distribu-
ire de pliante, concursuri de fotografie și desen pe tema 
violenței, dezbateri și mese rotunde, dar și realizarea unei 
cercetări sociologice pe tema violenței în mass‑media și 
organizarea unei tabere de vară. Activitățile au fost docu-
mentate și cuprinse în raportul „Rolul copiilor în preveni-
rea violenței în România”.

Un alt obiectiv, promovarea celor 17 Obiective de 
Dezvoltare Durabilă, a fost abordat prin realizarea unui 
album de fotografie, intitulat „Aceasta este realitatea mea, 
tu o cunoști”, care ilustrează realitățile mediului rural 
văzute prin ochi de copil.

De asemenea, tinerii din CCC au reprezentat vocea 
copiilor din România la evenimente internaționale. Astfel, 
Arlett Faifer a participat la evenimentul „Youth, Peace 
and Security European Regional Consultation” (Bruxelles, 
noiembrie 2017 și mai 2018), unde a susținut importanța 
implicării copiilor și tinerilor în procesele de luare a deci-
ziilor și în lupta împotriva violenței la adresa copiilor. Un 
alt reprezentant al Consiliului Consultativ, Alexandru 
Scafaru, a susținut, în cadrul evenimentului „European 
Development Days” desfășurat la Bruxelles, importanța 
implicării copiilor în procesele de decizie de la nivel euro-
pean. Tot din partea CCC, Nicoleta Popa a participat, la 
New York, la evenimentul „Children speaking on their 
rights and civil society about child participation – 29 
years of Child Rights Convention”, unde a promovat impli-
carea Consiliului Consultativ în promovarea drepturilor 
copilului în România.
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Ca inițiative de acțiune concrete, cinci tineri din CCC s‑au 
implicat în proiectul‑pilot „Plan Z”, un parteneriat între 
World Vision, Salvați Copiii și fundația Terre des Hommes 
pentru prevenirea și combaterea cazurilor de bullying în 
școli. Tot cinci reprezentanți ai CCC au făcut parte din 
echipa de organizare a primei ediții a Forumului Național 
al Copiilor și tinerilor din România (noiembrie 2018), susți-
nând ateliere și prezentări în cadrul evenimentului.

Toate cele de mai sus au fost rezultatul pregătiri-
lor CCC pe diverse teme, de la drepturile copilului, obiec-
tivele de dezvoltare durabilă și campania „It Takes a 
World…” până la sesiuni de instruire și ateliere despre dis-
cursul public, advocacy și managementul de proiect, toate 
susținute în cadrul a două întâlniri de lucru și a două școli 
de vară organizate în perioada aprilie 2017–august 2018.

Portret de tânăr voluntar

Pe ulițele cătunelor presărate de‑a lungul și de‑a latul 
județului Vaslui, casele oamenilor se înghesuie una în cea-
laltă, parcă sprijinindu‑se să nu cadă. Pereții de chirpici, 
cu crăpături adânci, ferestrele din lemn scorojit de vreme 
și gardurile putrezite arată un peisaj dezolant, al unei 
lumi fără speranță, fără viitor. Aici trăiesc familii cu copii 
a căror soartă este să ducă aceeași viață ca și cea a părin-
ților. Copii născuți în sărăcie și condamnați la o viață în 
sărăcie, lipsită de visuri și perspective.

Născut într‑un sătuc din Vaslui, Alex părea hărăzit 
aceluiași destin. În ciuda lipsurilor, părinții lui și‑au dorit 
ca el să meargă la școală; a fost o decizie corectă, pen-
tru că băiatul s‑a făcut remarcat prin voința lui de a învăța 
lucruri noi și de a se implica. Atunci când World Vision 
România a adus programele sale educaționale și în satul 
lui, Alex a descoperit șansa de care avea nevoie: întâlnirea 
cu Consiliul Consultativ al Copiilor.
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Eram la gimnaziu când am participat la o întâlnire 
a grupurilor de inițiativă din comunitățile partenere 
World Vision. Eram fascinat de ideea unui Consiliu 
Consultativ al Copiilor. Am știut sigur că vreau să 
fac parte din așa ceva. Din acea clipă am devenit 
mult mai implicat în toate activitățile Fundației 
și în vară am fost propus să înlocuiesc pe cineva 
din Consiliul național. De atunci a început practic 
ascensiunea mea ca voluntar.

Alexandru Scafaru, 
membru în Consiliul Consultativ al Copiilor

Vreau în clasa a 9‑a!

La sfârșitul gimnaziului a urmat un moment de răscruce. 
Situația materială dificilă a familiei nu îi permitea să 
urmeze cursurile liceului din cel mai apropiat oraș. Ca 
unul dintre cei mai activi și mai implicați voluntari din 
programele World Vision desfășurate în comunita-
tea locală, băiatul a intrat în programul „Vreau în clasa 
a 9‑a”, care îi oferea susținerea materială necesară pen-
tru a frecventa cursurile liceale. În curând, tânărul avea să 
devină membru în Consiliul Consultativ al Copiilor World 
Vision România.

Tânăr lider, activ la el acasă și 
dincolo de granițe 

Acum, la 17 ani, Alex este un model pentru generația sa. 
De la membru în Consiliul Consultativ al Copiilor, Alex 
a devenit vicepreședinte al structurii și face parte din 
rețeaua internațională „Young Leaders Empowered and 
Connected”, implicată activ în campania globală „It Takes 
a World to End Violence against Children”. A fost, de ase-
menea, unul dintre coautorii raportului „Violence in the 
media and its impact on children and young people in 
Negresti town” și al raportului „Rolul copilului în preve-
nirea violenței în România”. Tot ce a învățat de‑a lungul 
timpului alături de World Vision, Alex transpune acum în 
practică în comunitatea unde locuiește, în activități pe 
care de cele mai multe ori le coordonează. Mărturisește 
că Fundația l‑a ajutat să își găsească locul în lume. „Primul 
lucru pe care l‑am învățat aici a fost că pentru a face o 
schimbare în jurul tău trebuie să începi cu tine însuți. 
Trebuie să fii implicat, să nu te descurajezi și să nu încerci 
să faci totul singur. Dacă vrei să realizezi ceva, trebuie să 
asculți și opiniile celor din jur și să formezi o echipă, ca să 
poți avea succes. Principalul meu vis este să devin mentor, 
să formez și să îndrum tinerii”, spune Alex, pentru care vii-
torul este acum deschis către șanse, cu speranțe și vise.
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Copiii 
se organizează 
și în teritoriu

CCC au, de asemenea, structuri locale care funcțio-
nează. În luna mai, 25 de elevi, reprezentând Consiliile 
Consultative ale Copiilor World Vision România de la 
nivel local ( județul Vaslui) au avut și ei o întâlnire, la Gura 
Humorului, unde au aflat care sunt tainele unui discurs 
public, ce înseamnă advocacy și care sunt pașii necesari 
organizării unui astfel de demers.

Pe lângă diferitele oportunități pe care le oferă copii-
lor acest program – de a crește pe plan personal, de a lega 
relații de colaborare și de a fi vocea colegilor lor de gene-
rație – pentru mulți copii, CCC a însemnat șansa de a‑și 
descoperi resursele interioare și de a privi către viitor.

Despre violență și efectele sale, 
cu elevi de școală

Copiii din România – de la sate, dar și din orașe – se con-
fruntă în prezent cu niveluri de violență fizică, psiholo-
gică și virtuală nemaiîntâlnite de generațiile părinților lor. 
Frecvența episoadelor de violență fizică care îi au ca pro-
tagoniști pe copii arată că fenomenul pare să ia amploare: 
mass‑media a prezentat adesea acte de violență, bătăi și 
loviri, cărora le‑au căzut victime copiii.

Pentru a ajuta la conștientizarea efectelor violen-
ței asupra copiilor și combaterea acesteia, World Vision 
România a organizat un eveniment destinat elevilor șco-
lii din comuna Dridu, cu activități coordonate de voluntari 
și membri ai Fundației, împreună cu o parte din Consiliul 
Copiilor din Dridu. Au participat 86 de copii de toate vâr-
stele, începând de la clasa a III‑a până la a VIII‑a.

Astfel, elevii au participat la un joculeț interactiv, facilitat 
de membrii Consiliului Copiilor, în cadrul căruia au venit 
cu răspunsuri imediate și foarte interesante despre vio-
lența asupra copiilor. Pe lângă informațiile despre violență 
și cum poate fi ea împiedicată ori evitată, copiilor le‑a fost 
prezentată cartea lui R.J. Palacio („Minunea”), iar la final 
fiecare copil a primit câte un exemplar.

În a doua parte a evenimentului, cei mici s‑au dis-
trat cu un joculeț pe calculator numit ,,Safety Land”, unde 
au aflat ce trebuie făcut și ce trebuie evitat pentru a fi în 
siguranță pe internet. Cei mari au primit sarcina de a‑și 
expune în scris ideile privind stoparea violenței.

Îmi place să‑mi definesc progresul ca pe o călătorie 
de la șoaptă la strigăt. Mi‑am dat seama că eșecul 
schimbă traseul, dar niciodată destinația. Și dacă azi 
am o voce să strig este pentru că în jurul nostru, mai 
aproape de noi decât am crede, unii oameni vorbesc 
în șoaptă despre nedreptate sau nu vorbesc deloc.

Roxana
membru în Consiliul Consultativ al Copiilor
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Am învățat că nu trebuie să răspund la toate 
mesajele și la toate emailurile pe care le primesc 
și totodată cum să reacționez la diferite tipuri de 
violență.

Miruna
13 ani

A fost o activitate utilă, în cadrul căreia am înțeles de 
ce nu trebuie să am Facebook și cum să mă comport 
în cazul în care mă confrunt cu violența direct sau 
asist la un act de violență.

Ștefan
14 ani
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Dar din
dar –
filozofia noastră 
de dezvoltare 
rurală

World Vision România activează în inima satului românesc, 
lucrând cu familiile și comunitățile din mediul rural pen-
tru a reduce sărăcia și pentru a le reda localnicilor demni-
tatea, ajutându‑i să aibă acces la alte surse de venit decât 
dependența față de stat.

La început, am dăruit ajutor familiilor în nevoie, dar 
muncitoare, sprijinindu‑le cu donații concrete: solarii 
pentru producția de legume, stupi de albine pentru miere, 
animale pentru produse lactate și brânzeturi. Ei au primit 
darul și l‑au transformat prin muncă în numeroase alte 
daruri ce le‑au schimbat viața și percepția despre cum se 
poate trăi și altfel, independenți. Darul oferit astfel aces-
tor familii se întoarce către societate: o viață mai bună și 
mai împlinită pentru oamenii locului, alimente mai bune și 
mai curate pentru consumatori.
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Merindar

 Pentru că vrem să ajutăm în continuare comunitățile 
rurale să aibă hrană sănătoasă pentru copii și un venit în 
plus în gospodărie și pentru că vrem ca produsele lor să 
ajungă la cât mai mulți oameni care vor să sprijine dezvol-
tarea satului românesc, am creat brandul Merindar. Astfel, 
apicultorii muncitori de la sat pot să ajungă la cumpără-
tori din toată țara și chiar de peste hotare.

Astfel, AgroVision, fermă demonstrativă și cen-
tru de pregătire și consultanță pentru fermieri dezvol-
tată de organizația noastră, cumpără mierea produsă de 
apicultori din zonele în care activează World Vision, se 
asigură că aceasta îndeplinește toate standardele de cali-
tate și, ulterior, o comercializează sub brandul Merindar. 
Cumpărând un produs Merindar, oferim unei familii șansa 
de a scăpa de sărăcie, contribuim la renașterea comunită-
ților de la sate și ne bucurăm de darurile naturii.

De peste 10 ani, lucrăm cu cele mai sărace familii din 
mediul rural și îi educăm să devină apicultori, una dintre 

ocupațiile tradiționale ale satului românesc de‑a lun-
gul timpului. Considerăm că dezvoltarea micilor afaceri 
consolidează familiile din mediul rural, sădind în sufletul 
copiilor dragostea față de pământ și de roadele lui și ofe-
rindu‑le tinerilor șansa de a‑și clădi un viitor în satul natal, 
în loc să migreze spre oraș.

De multe ori, creșterea albinelor este una dintre 
puținele oportunități economice reale pentru locuito-
rii comunităților izolate, se deprinde ușor și, cu strădu-
ință și dragoste, dă rezultate. Le dăruim stupi complet 
echipați și uneltele necesare, îi învățăm cum să crească și 
înmulțească albinele, cum să producă miere și cum să o 
vândă apoi.

Punem accent pe etica muncii și îi învățăm cum să 
lucreze împreună cu ceilalți apicultori în avantajul tuturor, 
să respecte resursele și să‑și investească banii obținuți 
din apicultură în viitorul copiilor lor.

Empowering
Women
in Need

Femeile de la țară din România nu‑și permit nici măcar să 
aibă dorințe și planuri. Uneori, chiar și speranțele pen-
tru un viitor mai bun sunt un lux. Viața lor este de multe 
ori una grea, cu multă muncă pentru ceilalți și extrem de 
puțin ajutor. Au grijă de casă, de copii și, adesea, sunt cele 
care trebuie să pună ceva de mâncare pe masă. Se chinuie 
să câștige un ban în plus, însă nu au un loc de muncă sta-
bil sau vreo calificare profesională.

În acest context, există femei care reușesc perfor-
manțe remarcabile. În cadrul proiectului „Empowering 
Women”, inițiat în 2017 ca un parteneriat pe trei ani între 
World Vision România, Stop Hunger și Sodexo România, 
șapte femei s‑au asociat într‑o cooperativă de producție 
la Mihăești, lucrând împreună pentru a procesa și comer-
cializa produse alimentare, sub brandul ,,Dar de gospodar”.

Proiectul „Empowering Women in Need” a creat câte 
o cooperativă agricolă în două comunități rurale vulnera-
bile, unde cele mai multe femei își cresc singure copiii și 
își câștigă existența din cultivarea legumelor, pentru că nu 
au resurse financiare și nici unde să se angajeze în zonă: la 
Mihăești, din județul Vâlcea, și la Predești, din județul Dolj. 
Obiectivul principal al inițiativei este să ajute 450 de femei 

aflate în situații dificile: mame care își cresc singure copiii, 
femei care nu au avut niciodată un loc de muncă sau care 
sunt șomere, ori femei care muncesc cu ziua. Acest pro-
iect le va asigura un venit economic constant și șansa unei 
independențe financiare.

Mai mult, proiectul le redă femeilor un drept pe care 
sărăcia și responsabilitățile zilnice l‑au redus dramatic: 
accesul la educație, oferindu‑le ocazia de a participa la 
cursuri de educație financiară și de antreprenoriat.

Astfel, cooperativa AgroAlim Mihăești a fost dotată 
cu utilaje pentru procesarea și conservarea fructelor și 
legumelor cultivate în comunitate și va produce zacuscă, 
sosuri de ardei, murături în oțet și saramură, vinete 
coapte, precum și alte produse tradiționale.

Cele două cooperative agricole, AgroAlim Predești și 
AgroAlim Mihăiești, au fost înființate la sfârșitul anului 
2017. În aprilie 2018 au fost înregistrate și primele rezul-
tate concrete ale proiectului. Produsele ,,Dar de Gospodar” 
au fost vândute cu succes la Târgul de Legume cu Gust 
organizat de Sodexo România la București. Cei interesați 
au putut alege din produse de panificație, legume proas-
pete, dar și conserve, toate fiind produse ecologice.

Cei care își asumă o astfel de muncă au nevoie 
să fie sprijiniți pentru a‑și vinde producția la 
prețuri corecte, iar atunci când aceasta rămâne 
nevalorificată pe piață, soluția este conservarea 
și vânzarea ulterioară. Marele avantaj al celor din 
cooperativa din Mihăești este că vor beneficia de 
sprijin și ghidare, pentru a pune bazele unui model 
de lucru sustenabil.

Denisa Pomană
manager de proiect al cooperativei din Mihăești
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Mândru să fiu fermier!
Liceele agricole – Hub‑uri locale pentru 
dezvoltarea fermelor mici și mijlocii

România are un potențial agricol uriaș, însă se confruntă 
cu probleme structurale majore. Populația activă de la 
sate este mult îmbătrânită, din cauza migrației tinerilor 
către orașe sau alte țări europene, în căutarea unor locuri 
de muncă mai bine plătite. Peste 40% din fermierii activi 
în prezent au mai mult de 50 de ani. Iar satele sunt din 
ce în ce mai sărace: mai mult de 90% din ferme nu aduc 
niciun venit în plus și abia dacă asigură traiul de zi cu zi 
pentru familii. Iar în privința educației agricole, România 
se situează pe locurile codașe ale clasamentelor euro-
pene: 97% dintre fermierii români au învățat agricultura 
doar din experiența lor practică. Însă tot în agricultură se 
realizează performanțe de top în Europa, grație produc-
țiilor generoase de cereale și plante oleaginoase. În 2015, 
România a fost chiar lider european la producția de miere.

În acest context, faptul că încă avem la dispoziție o 
infrastructură funcțională de licee agricole este o opor-
tunitate de care trebuie să profităm. Programul „Liceele 
agricole – Hub‑uri locale pentru dezvoltarea ferme-
lor mici și mijlocii” își propune atragerea viitorilor lice-
eni către o carieră în domeniul agricol, care nu doar că le 
poate oferi satisfacții materiale și profesionale, ci și un vii-
tor mai bun chiar la ei acasă.

Programul este dezvoltat de Fundația World Vision 
România împreună cu Junior Achievement România (JAR), 
Civitas pentru Societatea Civilă – Filiala Cluj, Centrul pen-
tru Educație Economică și Dezvoltare din România (CEED) 
și Centrul Român de Politici Europene (CRPE), în partene-
riat cu Romanian‑American Foundation.

Obiectivul general este transformarea liceelor cu 
profil agricol din Cenușăreasa sistemului de învățământ 

tehnologic într‑o opțiune viabilă pentru viitorii liceeni. 
Urmărim ca tinerii să înțeleagă oportunitățile de afaceri 
din agricultură disponibile în comunitatea lor, să capete 
competențe solide în domeniul agricol, precum și compe-
tențe generale de antreprenoriat și să înțeleagă modul în 
care funcționează o fermă și lanțul valoric în agricultură.

De asemenea, acest proiect:

dezvoltă modele de practică la ferme reale;
oferă educație antreprenorială elevilor și vizite de stu-
diu, astfel încât aceștia să poată înțelege modul de for-
mare a lanțului valoric („de la fermă la furculiță”);
organizează cursuri de formare și consultanță pentru 
profesori în vederea îmbunătățirii capacității liceelor de 
a elabora și implementa proiecte;
militează pentru politici publice la nivel central care 
să susțină învățământul profesional și tehnic agricol 
din România.
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Agricultura,
o meserie bănoasă 
și de viitor

Multă vreme, agricultura a fost asociată cu producerea 
alimentelor de bază, la fel cum, prin extensie, a fi 
agricultor însemna să dai cu sapa. În plus, chiar cuvântul 

„țăran” are, încă de la începutul secolului XX, și un sens 
peiorativ, fiind folosit cu precădere ca o insultă.

Dar a lucra în agricultură nu este deloc degradant, chiar 
dimpotrivă. Astăzi, agricultura oferă meserii nu doar 
atractive, ci și bănoase, precum apicultor, horticultor, 
tehnician în agroturism, tehnician în protecția plantelor, 
tehnician în agricultura ecologică și chiar inginer genetician, 
specialist în gastronomie sau enolog. Iar agricultura 
modernă se face cu tehnologii de ultimă generație.

Avem un extraordinar potențial agricol. Există o cerere 
masivă de specialiști pentru posturi bine remunerate: 
un tractorist poate câștiga 1.500–2.000 de euro pe lună, 
iar un șef de fermă 3.500 de euro.

Agricultura și învățământul agricol, 
șanse ale dezvoltării

2/3
România importă 2/3 din alimente

1,5 mld. €
Deficitul comercial în sectorul agricol se ridică 
la 1,5 mld. euro (estimat 2018)

25% vs. 90%
1/4 din producția de lapte este procesată 
(vs. 90% media UE)

 –
Deficit de personal calificat

30 vs. 238
30 de licee agricole (2015) vs. 238 de licee (1997)

8 mld. €
8 mld. euro în finanțări europene (2014–2020)

70.000 €
Prime de 70.000 euro pentru instalarea 
tinerilor fermieri.

Principala problemă cu care se confruntă liceele agricole 
nu sunt neapărat dotările materiale și resursa umană – 
lipsuri cronice în sistemul de educație din România, indi-
ferent dacă vorbim de școli gimnaziale de la țară sau de 
colegii naționale din marile orașe. În primul rând, aceste 
licee trebuie să fie ajutate să depășească un important 
deficit de imagine.

Dincolo de obiectivele sale specifice, proiectul 
World Vision își propune să le transmită elevilor câteva 
lucruri importante:

Agricultura nu este în niciun caz o meserie inferioară. 
Dimpotrivă, este chiar cea mai importantă meserie din 
lume. Vom avea întotdeauna nevoie de mâncare.

Agricultura nu înseamnă să dai cu sapa, nu înseamnă 
muncă necalificată. Dimpotrivă, unele profesii din dome-
niul agricol necesită calificări tehnice superioare sau chiar 
studii universitare – de la medic și tehnician veterinar la 
horticultor sau tehnician pentru agricultură ecologică.

Agricultura nu înseamnă o viață în sărăcie. De fapt, unele 
meserii pot fi foarte bine plătite. Un șef de fermă poate 
ajunge la câștiguri de 3.500 de euro pe lună.

Agricultura nu este un domeniu al trecutului. Agricultura 
ecologică este un domeniu de importanță strategică pen-
tru viitor, care va atrage investiții uriașe, atât publice, cât 
și private.

Peste zece ani, România ar 
trebui să aibă o agricultură mai 
performantă și mai prietenoasă 
cu mediul, competitivă la nivel 
european și mondial, asigurând 
securitatea alimentară a românilor 
și exportând mai multe produse cu 
valoare adăugată.

Mihail Dumitru
director general‑adjunct al Direcției 
Generale Agricultură și Dezvoltare Rurală 
(DG AGRI) a Comisiei Europene

 Dezvoltare economică 45



Ce înseamnă să studiezi la 
un liceu agricol

12
licee

635
locuri 

disponibile

Pentru anul școlar 2018–2019, cele 12 licee agricole 
din țară incluse în program au avut 635 de locuri 
disponibile, cu o ofertă educațională atractivă și 
relevantă, axată pe formarea viitorilor fermieri și 
întreprinzători din agricultură. Elevii se bucură încă 
din prima zi de beneficii tangibile, cum ar fi internat, 
cantină și burse de studiu sau transport gratuit.

Oferta educațională
cuprinde:

programe educaționale de antreprenoriat;
stagii de practică în țări precum Spania, 
Portugalia, Olanda, Anglia sau Cipru, prin 
proiecte cu fonduri europene;
calificări profesionale cerute pe piața 
muncii pentru meserii agricole sau asimilate 
agriculturii, precum: tehnician veterinar, 
apicultor, mecanic agricol, horticultor, tehnician 
agroturism, tehnician industrie alimentară, 
tehnician protecția plantelor, tehnician 
agricultură ecologică;
pregătire suplimentară gratuită ori de câte ori 
este necesar;
posibilitatea de a urma o școală profesională 
sau școlarizare în sistem dual, adică în paralel cu 
statutul de angajat.

În funcție de liceul ales,
elevii mai pot beneficia de:

clinică veterinară dotată la standarde 
europene și școală de șoferi pentru tractor și 
auto (Prejmer);
fermă didactică, atelier de gastronomie, 
cabinete cu calculatoare (Salonta);
fermă didactică cu vaci de lapte 
(Dorna Candrenilor);
stupină proprie, cramă, vinotecă și plantație de 
viță de vie (Huși);
stagii de practică la fermele Universității de 
Agronomie București și Ferma animalelor 
Pantelimon (Brănești).

Activități și 
rezultate

Ne aflăm astăzi în cel mai bun moment pentru a alege 
o carieră în agricultură. Preferințele în schimbare ale 
consumatorilor privind alimentația și orientarea către 
produsele locale favorizează această opțiune. Există de 
asemenea o cerere masivă de specialiști pregătiți pentru 
care, contrar percepției generale, și salariile sunt pe 
măsură. Iar oportunitățile de finanțare pentru tinerii care 
aleg antreprenoriatul în agricultură sunt uriașe.

La începutul anului 2018, aproximativ 120 de liceeni din 
Armășești și Fierbinți au aflat cum pot accesa fondurile 
europene în cadrul Laboratorului de Antreprenoriat – 
accesare fonduri europene, parte a programului național 

„Liceele agricole – Hub‑uri locale pentru dezvoltarea 
fermelor mici și mijlocii”. Viitorii antreprenori au aflat și 
cum se pot accesa fonduri prin liniile de finanțare oferite 
de GAL NAPARIS.

În încheiere, fiecare elev participant a răspuns în scris la 
un exercițiu – „Viața mea cu 50.000 euro”. De la vis la 
realitate nu e o cale atât de lungă, iar elevii celor două 
licee au aspirații mari: în timp ce Mihai și Ștefan din 
Armășești își doresc afaceri agricole (ferme de vaci și oi), 
Daniel s‑a orientat către piscicultură, iar Ștefan a văzut 
oportunitatea unui service auto, deoarece „afacerile deja 
existente nu oferă servicii de calitate”.
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Donații de iepuri –
o șansă pentru familiile nevoiașe 

Eu am multe idei în cap, dar orice s‑ar 
zice, nu poți să faci nimic fără bani. 
Trebuie să începi de undeva și dacă nu 
primeam iepurii ăștia, nu aveam bani 
să‑i cumpăr.

Ilyes Zsolt
beneficiar

Susținem familiile sărace din mediul rural și prin inter-
venții directe, sub forma acordării de ajutoare în natură. 
Astfel, 50 de familii nevoiașe din județul Cluj au primit, din 
partea World Vision România, câte cinci iepuri și module 
de câte șase cuști, în cadrul proiectului „Creșterea iepu-
rilor: o șansă pentru familiile vulnerabile din mediul rural”. 
Ajutorul a fost binevenit; pentru o familie nevoiașă, iepurii 
reprezintă o prețioasă sursă de carne și blană.

Lui Zsolt, unul dintre beneficiarii proiectului, viața 
i s‑a schimbat brusc după falimentul Caritas, când și‑a 
pierdut toți banii și casa și s‑a retras pe o fâșie de teren, 
într‑o zonă de munte a județului Cluj. Și‑a ridicat acolo 
o căsuță din bolțari, o cameră și o bucătărie, în care stă 
împreună cu soția și cei patru copii. Mai găsește de lucru 
sezonier sau cu ziua, dar nu poate lipsi mult de‑acasă, 
fiindcă soția lui are probleme de sănătate. Dacă se va 
descurca cu creșterea iepurilor, familia va avea măcar 
o sursă de hrană sănătoasă, dar planul lui Zsolt e să se 
extindă și să‑și facă o mică fermă.

Donațiile „Dar din dar” ale World Vision au rolul de a 
încuraja susținerea materială a familiilor și comunități-
lor din care fac parte. Însă există o condiție: beneficiarii 
de astăzi trebuie să doneze la rândul lor câte cinci iepuri 
unor familii din mediul rural, după primele fătări.

Nu sunt greu de crescut, se înmulțesc 
repede, putem să‑i mâncăm, putem 
să‑i vindem… Mai avem și noi o sursă 
de venit.

Jakab Janos
beneficiar
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Târgul Proiectelor
Comunitare

La cea de‑a IV‑a ediție a Târgului Proiectelor Comunitare 
din județul Vaslui, eveniment organizat de World Vision 
România în parteneriat cu Primăria Municipiului Vaslui, 
organizația a anunțat că peste 5.600 de copii și tineri, ală-
turi de 151 de fermieri, sunt implicați în cele două pro-
grame de dezvoltare comunitară și șapte proiecte proprii. 
Valoarea totală a investiției directe derulate de World 
Vision în comunitățile vasluiene s‑a ridicat la peste 
530.000 de dolari.

Cei peste 5.700 de beneficiari au fost incluși în pro-
iecte educaționale (educație remedială, prevenirea aban-
donului școlar, consiliere psihologică și orientare în 
carieră), proiecte de protecția copilului și inițiative de 
dezvoltare economică. Sprijinul membrilor comunității a 
fost esențial: peste 150 de cadre didactice, asistenți sociali, 
preoți, cadre medicale, polițiști, părinți ai copiilor din pro-
grame și copiii înșiși, care, ca voluntari, au scris și imple-
mentat zeci de proiecte.

Proiectele educaționale au ocupat un loc important, 
cu peste 1.700 de copii înscriși în activități educaționale 
în scopul prevenirii abandonului școlar și reducerii anal-
fabetismului funcțional. Mai mult de 11 proiecte au fost 
scrise și desfășurate de copii pentru alți copii, sub îndru-
marea adulților. Astfel, copiii din Consiliul Consultativ al 
Copiilor au transmis mesaje importante legate de cam-
pania globală „It Takes a World to End Violence against 
Children” („Este nevoie de lumea întreagă pentru a stopa 
violența asupra copiilor”), participând la evenimente nați-
onale și internaționale.

În 2018, organizația a lărgit numărul de copii incluși în 
proiectul „Pâine și Mâine” de la 118 la peste 230, a lansat 

un nou proiect de apicultură (în comunele Zapodeni, 
Dumești și Todirești), precum și servicii de prevenție, 
care vor fi oferite prin intermediul Centrului de Resurse 
Comunitare pentru Prevenirea Abuzului, Neglijării și 
Exploatării Copilului din Negrești, care a primit recent 
licența de funcționare. În plus, proiectele cu finan-
țare europeană „Școală pentru toți” și „Profesori moti-
vați” vor diversifica modelele de proiecte prin care World 
Vision își dorește să contribuie la bunăstarea copiilor din 
mediul rural.
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Lapte proaspăt de la 
producătorii locali

O altă reușită a fost inaugurarea dozatorului cu lapte de 
vacă din orașul Negrești de către Asociația Crescătorilor 
de Animale din Căzănești – Negrești, în colaborare cu 
Fundația World Vision România. Asociația a fost înființată 
în cadrul proiectului ,,Luptăm împotriva sărăciei prin dez-
voltare economică”, desfășurat de World Vision România 
în Oșești, Vulturești și orașul Negrești (zona urbană și 
rurală) timp de cinci ani.

Asociația a realizat un proiect prin care a solicitat 
finanțare de la World Vision România pentru amenaja-
rea și dotarea unui centru de procesare de lapte și ampla-
sarea unui dozator de lapte de vacă în orașul Negrești. 
Organizația a sprijinit Asociația cu aproximativ 40.000 de 
lei, sumă care a fost folosită pentru achiziționarea doza-
torului și dotarea centrului de procesare cu tanc de răcire 
și aparate de muls. Membrii Asociației au contribuit cu 
3.000 de lei, iar Primăria orașului Negrești a acordat o 
cofinanțare de 3.000 de lei și a pus la dispoziție spațiul de 
funcționare a automatului. Astfel, crescătorii de animale 
și‑au putut crea propria piață de desfacere, iar cu profitul 
obținut își vor îmbunătăți nivelul de trai.

Aproape în fiecare zi veneam 
să verific dacă aparatul a început 
să funcționeze. Mă bucur foarte mult 
că s‑a întâmplat în sfârșit acest lucru. 
Voi cumpăra de aici pentru că știu 
că este sănătos și în plus și prețul 
este convenabil.

Cumpărător
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Semințe pentru 
viitorul copiilor

În județul Vaslui, unul dintre polii sărăciei din România, 
45 de familii vulnerabile, însă dornice să lucreze în legu-
micultură au fost sprijinite de World Vision România cu 
câte un solariu. Este vorba despre familii cu mulți copii și 
venituri modeste, dar cu dorința de a munci în agricul-
tură pentru a le asigura celor mici o alimentație sănătoasă. 
Solariile, în valoare de 90.000 de lei, au fost distribuite 
în cadrul Programului de dezvoltare comunitară ,,Un vii-
tor mai bun pentru copiii noștri”, pe care Fundația îl desfă-
șoară în 13 comunități rurale din județul Vaslui.

Fiecare familie a fost selectată după criterii bine stabi-
lite: numărul de copii, venitul lunar sau suprafața de teren 
agricol disponibilă. Familiile au primit și semințe pen-
tru răsaduri, precum și cărți de legumicultură. Fundația 
World Vision le‑a acordat sprijin, cu monitorizare și con-
siliere de specialitate, până la prima recoltă.

La 39 de ani, Lenuța este mama a opt copii, cu vârste între 
trei ani și jumătate și 22. Pe toți i‑a crescut în aceeași casă 
cu două camere, construită din chirpici și cu acoperiș 
de azbest, și de toți a avut grijă, chiar dacă venitul fami-
liei nu depășea în fiecare lună 1.000 de lei, bani din aloca-
țiile copiilor sau câștigați muncind cu ziua în agricultură, 
împreună cu soțul ei, Gheorghe (50 ani).

Prin programul ,,Un viitor mai bun pentru copiii noș-
tri”, Lenuța a primit o donație constând în 20 de pomi 
fructiferi, 30 de plicuri cu semințe de legume, unelte pen-
tru lucru în grădină, 12 rațe și hrană pentru acestea. În vii-
tor, femeia dorește să‑și cumpere o vacă, pentru că acum 
își procură lactatele de la magazin sau de la vecini. Se 
gândește că și‑ar hrăni sănătos copiii și speră și să vândă 
lapte și brânză, astfel încât să câștige un ban în plus.

De ani de zile, eu și soția cultivăm legume în grădină, 
dar nu am avut posibilitatea financiară de a ne 
cumpăra un solariu. Ne‑am fi dorit unul, pentru că 
avem trei copii. În plus, ne gândeam că dacă am avea 
un solariu am putea să ne extindem, ca să putem 
vinde din producție. Solariul pe care l‑am primit ne 
ajută foarte mult, acum și în viitor.

Ion F.
beneficiar

Este greu pentru că este micuță casa, dar am încăput 
cu toții. Acum Gheorghe a plecat la muncă în Cehia, 
iar fata cea mare s‑a măritat. Pe cel mic l‑am dat 
anul acesta la grădiniță. Nu i‑am neglijat pe niciunul. 
Și îi port la școală cât pot eu de bine. Am pretenția 
să‑i scot cu haine de magazin din curte, nu cu haine 
de împrumut sau purtate de alții. Copiii nu sunt de 
vină că suntem săraci. Și muncesc de dimineața până 
seara ca să nu ajungă și ei la fel de nevoiași ca noi. Să 
trăiască mai bine și să‑și crească copiii cu mai mult 
decât am avut noi să le oferim.

Lenuța Gurgu
beneficiar

Noi, cei care locuim în această zonă, ne găsim cu 
greu locuri de muncă, pentru că suntem departe de 
oraș, aproape la mijloc între Iași și Vaslui. Dacă găsim 
unde să lucrăm, ne costă foarte mult naveta și de 
aceea preferăm să muncim pentru noi, în gospodărie. 
Solariul pe care l‑am primit ne ajută în primul rând 
pentru copii, că vor mânca legume proaspete până 
toamna târziu, dar pe viitor vom prinde experiență 
și ne dorim să ajungem cu legume în piața din Vaslui.

Ionela B.
beneficiar
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Din semințe am făcut grădină de roșii și ardei. Au 
mâncat copiii toată vara și toamna și am făcut și 
câteva borcane cu bulion. Pomii s‑au prins toți și 
cred că vara viitoare o să avem și câteva fructe. Iar 
dintre rațe mai am 10. Două au murit, dar celelalte 
au făcut ouă. Copiii le iubesc tare mult și numai ei le 
dau de mâncare și le îngrijesc. Pe mine nu mă lasă.
Mi‑ați oferit o rază de speranță, un ajutor nesperat. 
E mare lucru să primesc ceva pentru copiii mei. Aici 
nimic nu e gratis. Nici măcar un pahar cu apă.

Lenuța Gurgu
beneficiar
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Mame pentru viață. 
Viață pentru mame

Statistic vorbind, a deveni mamă în România este ceva 
periculos. România înregistrează cifre‑record în ceea ce 
privește mortalitatea maternă, mortalitatea nou‑născuți-
lor, avorturile și incidența sarcinilor nedorite la minore.

Imaginea acestui fenomen este adeseori la limita dintre 
trist și revoltător. Multe dintre aceste foarte tinere fete 
devin mame aproape imediat după ce renunță la păpuși. 
O fată dintr‑o comună din județul Sălaj a dat naștere unui 
copil la vârsta de 12 ani, pe când era în clasa a IV‑a. Uneori, 
copilul merge la grădiniță când mama tocmai termină 
gimnaziul.

În multe cazuri, unele tinere ajung ca, până la 18 ani, 
să aibă deja doi copii, iar la maturitate chiar mai mulți. Iar 
când nu mai fac față, pentru că nu au venituri, copiii ajung 
uneori în grija statului ‑ și acest ciclu vicios ce duce de la 
lipsa educației la sărăcie și nașteri înainte de vreme poate 
reîncepe.

Proiectul „Mame pentru viață. Viață pentru mame” 
a fost lansat în 2016 de Fundația World Vision România 
împreună cu compania farmaceutică Merck Sharp and 
Dohme (MSD) România, în cadrul inițiativei globale MSD 
for Mothers. Acest demers a vizat reducerea mortalității 
materne și a numărului de sarcini nedorite, respectiv de 
avorturi la minore prin dezvoltarea unui model integrat de 
intervenție și servicii medicale îmbunătățite. 

Mortalitatea 
maternă este dublă 
față de media 
Uniunii Europene 
și de zece ori mai 
mare decât în 
Polonia și Austria.

din decesele prin avorturi 
provocate se înregistrează în 
mediul rural.

Una din zece mame 
este minoră.

din totalul anual al avorturilor se 
înregistrează în rândul femeilor 
sub 19 ani.

Principalele cauze sunt lipsa de 
educație sexuală a adolescenților 
și neutilizarea contraceptivelor 
(la 60% din adolescenți).

Circa o treime din totalul 
mamelor minore cu vârsta 
cuprinsă între 10 și 14 ani, la 
nivelul UE, proveneau din 
România (date Eurostat).

Cauzele principale ale 
mortalității materne sunt legate 
de riscuri de natură obstetrică 
și avorturi.

Rata avorturilor este dublă față 
de media UE.
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Ca susținători ai inițiativei globale 
MSD for Mothers, care promovează 
soluții concrete pentru îmbunătățirea 
calității serviciilor de îngrijire pe 
care femeile le primesc pe parcursul 
sarcinii și în momentul nașterii, 
ne bucurăm să știm că, alături de 
Fundația World Vision România, 
am reușit să ajutăm peste 22.000 
de femei din comunități vulnerabile 
și foarte sărace, în decursul celor trei 
ani în care am derulat proiectul.

Nicolas Renard
Director General MSD România
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Proiectul s‑a desfășurat în 30 de comunități rurale din 
județele Dolj, Vaslui și Vâlcea. Unul dintre obiective a fost 
de a înlesni accesul femeilor din mediul rural la îngrijire 
maternă prin crearea unor grupuri de informare și medi-
erea relației dintre personalul medical și femeile din gru-
purile vulnerabile. Un alt obiectiv a fost cel de a susține 
autoritățile să asigure accesul neîntrerupt al femeilor la 
servicii de îngrijire maternă și de planificare familială, pre-
cum și instruirea personalului medical prin dezvoltarea a 
trei module de e‑learning privind îngrijirea gravidei, drep-
turile gravidei și comunicarea cu femeile vulnerabile.

Tot în cadrul proiectului, în cadrul dezbaterii 
„Sănătatea mamei – prioritate pentru România”, desfășu-
rată sub patronajul Comisiei pentru Sănătate și Familie 
din Camera Deputaților, Fundația World Vision România și 
experți în politici de sănătate publică au formulat o serie 
de recomandări de ordin legislativ pentru îmbunătățirea 
Programului Național de Sănătate a femeii și copilului:

 
Acces gratuit și necondiționat pentru femeile însărci-
nate la serviciile medicale pre‑ și postnatale incluse în 
pachetul minimal de servicii medicale și în pachetul de 
servicii de bază, indiferent dacă acestea sunt sau nu asi-
gurate. Astfel, toate gravidele din România vor putea 
beneficia gratuit de servicii medicale esențiale pentru a 
putea duce sarcina la bun sfârșit.
Acces gratuit la serviciile comunitare de planificare 
familială pentru populația vulnerabilă ‑ inițiativă care 
vizează reducerea numărului de sarcini nedorite. 
Serviciile de planificare familială, serviciile pre‑ și post-
natale vor putea fi acordate, în limitele competen-
ței, atât de moașele licențiate, cât și de structurile de 
asistență medicală comunitară. Noutatea o reprezintă 
posibilitatea ca și moașele (care, conform legii, tre-
buie să aibă studii superioare de specialitate), precum și 
medicii și asistenții din centrele de asistență medicală 

comunitară să poată oferi aceste servicii, lărgind semni-
ficativ accesul femeilor la îngrijire maternală.
Reglementarea și extinderea Programului de screening 
perinatal și neonatal organizat în structura Programului 
Național de Sănătate a femeii și copilului. Astfel, sar-
cinile cu probleme vor fi identificate mai eficient și 
mai rapid.
Implementarea unor măsuri precum transportul gra-
tuit, indemnizație lunară de hrană și măsuri de suport 
psiho‑social, pentru a susține femeile însărcinate (și nu 
numai) în acest program.
Aplicarea unor sancțiuni contravenționale pentru furni-
zorii de servicii medicale care încalcă legislația privind 
drepturile femeilor gravide, lăuzelor și copiilor.

Tot în cadrul acestui program, World Vision și MSD 
România au susținut organizarea spectacolului de tea-
tru‑document „Foreplay”, la Teatrul Național din București, 
pentru a crește gradul de conștientizare și responsabi-
lizare a societății, părinților și adolescenților în vederea 
prevenirii maternității timpurii, cu consecințele ei drama-
tice: abandonul copiilor nedoriți, abandonul școlar al tine-
relor mame, creșterea mortalității materne și perpetuarea 
lanțului vicios al sărăciei și a discriminării.

Spectacolul a abordat, în premieră, subiectul naște-
rilor timpurii, explorând condiția vulnerabilă a tinere-
lor mame. El a fost realizat pe baza experiențelor reale ale 
unor mame adolescente din București și alte trei județe.

Copiii unor mame‑copil

1 din 10
nou‑născuți în România sunt copiii unor 
adolescente

10%
dintre mamele care nasc anual în România 
sunt minore

1 din 10
avorturi se produce la o adolescentă

26.000 
de sarcini sunt înregistrate în fiecare an la 
adolescentele din România

România se află pe locul 1 în UE la sarcinile 
la minore sub 15 ani și pe locul 2 la 
sarcinile și avorturile la adolescente sub 
18 ani

Piesa „Foreplay” dă voce poveștilor 
de viață ale unor mame adolescente 
și își propune să aducă în lumină și 
cauzele mai puțin discutate care 
duc la sarcinile minorelor: pe lângă 
lipsa unor programe susținute de 
informare si educație, sărăcia, accesul 
redus al adolescenților la programele 
de planificare familială, există, de 
asemenea, problema abuzului și cauze 
psihologice, precum și modelele 
culturale, care fac ca fenomenul 
nașterilor timpurii să fie unul extrem 
de complex.

Ozana Nicolau
regizoare „Foreplay”
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„Mame pentru viață. Viață pentru 
mame”, în cifre

de beneficiari, femei din Dolj,  
Vaslui și Vâlcea

de sesiuni informative, 
desfășurate de 67 de educatori 
voluntari, consilieri școlari și 
asistenți medicali comunitari 
formați în proiect.

de cadre medicale au urmat 
cursuri online dedicate 
îngrijirii și drepturilor femeilor 
însărcinate.

de medici și asistente au 
participat la workshopuri și 
sesiuni de educație prenatală.

aplicații pentru telefoane mobile 
privind calendarul ovulației și 
asistența prenatală.

de femei vulnerabile din mediul 
rural au utilizat aceste aplicații.

de planuri de acțiune dezvoltate 
împreună cu autoritățile locale.
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Heal
the children

În 2014, în urma cercetărilor sociologice efectuate de 
World Vision România pentru Raportul Național „Bunăsta‑
rea copilului din mediul rural”, s‑a constatat că 20% dintre 
părinții de copii cu vârste între 0 și 5 ani din comunită-
țile cuprinse în studiu nu își duseseră copiii la medicul de 
familie sau la pediatru în ultimele 12 luni. În plus, în cazul 
orașului Negrești singurul spital de stat fusese închis în 
anul 2011, cele mai apropiate unități spitalicești aflându‑se 
în municipiile Iași și Vaslui.

Proiectul „Heal the children” a luat naștere cu scopul 
de a le oferi copiilor nevoiași din Negrești și satele înve-
cinate (Căzănești, Cioatele, Glodeni, Parpanița, Poiana și 
Valea Mare) posibilitatea de a beneficia de servicii medi-
cale. Inițiativa a demarat în octombrie 2016, prin Biroul 
Zonal Iași ‑ Vaslui, și a beneficiat de o finanțare de 
150.000 de dolari. A fost un proiect singular pentru World 
Vision România, grație tipului aparte de servicii furnizate 
și modului de implementare.

Etapa inițială a constat într‑un modul de „Școala 
Părinților” pentru 179 de părinți cu situații financiare difi-
cile, care au fost informați cu privire la serviciile medicale 
la care au dreptul, cum le pot accesa, la ce controale peri-
odice trebuie să‑și ducă copii, care sunt cele mai comune 
afecțiuni de care aceștia pot suferi, cum să le trateze și să 
le prevină și cât de importantă este igiena pentru sănăta-
tea celor mici.

A doua componentă a proiectului a fost asigurarea 
serviciilor medicale pentru copiii din comunitățile par-
tenere. Specialiștii WVR au identificat 319 copii care nu 
fuseseră niciodată examinați de un medic în cele 12 luni 
anterioare, aceștia fiind trimiși, pentru o evaluare preala-
bilă, la medicii de familie din oraș.

În 155 de cazuri, doctorii au descoperit probleme de 
vedere, afecțiuni ORL, stomatologice, ortopedice, neu-
rologice, dermatologice și cardiologice, pentru care au 
recomandat consultații de specialitate. În cele mai multe 
cazuri fiind vorba despre familii care nu ieșiseră nicio-
dată din comunitatea unde locuiau, World Vision România 
a organizat o inedită caravană medicală, însoțindu‑i pe 
părinți și pe copiii lor la primele controale medicale.

Incidența cea mai mare a fost identificată în dome-
niul ORL. 19 copii au fost diagnosticați cu diferite afecțiuni, 
printre care hipoacuzie – mai exact, cinci copii și‑au pier-
dut o parte din auz din cauză că de‑a lungul timpului au 
suferit de otită, boală care nu a fost tratată corespunză-
tor. Ajutor au primit și copiii cu diabet, fracturi ortopedice 
netratate, epidermoliză buloasă, sindrom ataxic, malfor-
mații cardiace etc.

Rezultate

319
copii au beneficiat de controale 
medicale la medicul de familie.

155
de copii au fost examinați de 
medici specialiști din cadrul 
Spitalului pentru copii „Sf. 
Maria” din Iași și în clinici 

particulare din Iași și Vaslui.

136
de părinți au participat la sesiuni 

de informare cu privire la 
accesarea serviciilor de sănătate.

179
de părinți au participat la 

cursurile „Școlii Părinților”
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transportul până la spital

îmbrăcăminte, kituri de 
igienă și alimente pe 
perioada spitalizării
 
acoperirea costurilor 
tratamentului medical

acoperirea costurilor 
ședințelor de recuperare 
ortopedică și a cârjelor

acoperirea costurilor 
intervențiilor chirurgicale 

servicii stomatologice

aparate auditive

tratament oftalmologic, 
inclusiv ochelari

sprijin în stabilirea 
gradului de handicap

Proiectul a asigurat, pentru cei 
155 de copii:
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Copiii 
satului
românesc,
în date

Aflat la cea de‑a patra ediție, studiul „Bunăstarea copilului 
din mediul rural” reprezintă un element cheie pentru stra-
tegia și activitățile pe care organizația noastră le are în 
vedere pe plan local. Realizat o dată la doi ani, acest stu-
diu este singura inițiativă, publică sau privată, ce vizează 
monitorizarea și evaluarea periodică a situației copiilor 
care trăiesc la sate. Totodată, rezultatele acestei ample 
cercetări sociale reprezintă deja un punct de reper atât 
pentru factorii de decizie, cât și pentru specialiștii în soci-
ologie și asistență socială.

Din păcate, imaginea lumii rurale românești pe care o 
reflectă acest raport nu este încurajatoare, în ciuda efor-
turilor depuse de factorii implicați, de la autorități cen-
trale și locale la organizații neguvernamentale și companii 
private. Satele României traversează de ani de zile o criză 
profundă, cu cauze adânc înrădăcinate, greu de abordat, 
și consecințe grave.

Raportul World Vision urmărește o serie de indicatori 
privind bunăstarea copilului: starea de sănătate, nutri-
ția, igiena, educația, participarea în comunitate și protec-
ția copilului. Față de edițiile precedente, în 2018 nu s‑au 
înregistrat schimbări majore: deși în ansamblu a crescut 
numărul surselor de venit ale gospodăriei, ca și gradul de 
acces la asistența medicală primară, persistă probleme 
identificate și în studiile anterioare: nivelul scăzut al veni-
turilor familiei, performanțele școlare slabe, acoperirea 
unor nevoi de bază ale copilului sau metodele de discipli-
nare utilizate de părinți. Toate acestea rămân preocupă-
rile noastre fundamentale.
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„Bunăstarea copilului 
din mediul rural”, cifre‑cheie

1 din 11 copii se duce 
la culcare flămând

dintre gospodării: copiii primesc 
mâncare gătită o singură 
dată pe zi

1 din 9 copii mănâncă cel puțin 
o pâine pe zi

Circa două treimi din familii 
au fost nevoite să cumpere în 
ultimul an alimente ieftine (71%) 
sau în cantități mai mici (61%)

În doar 59% dintre gospodării 
copiii se spală pe dinți de 
2 ori pe zi

dintre mame nu au efectuat 
niciun examen ginecologic 
pe perioada sarcinii

dintre familiile cu copiii cu 
vârste sub 5 ani au declarat 
că aceștia nu au beneficiat de 
un consult din partea medicului 
de familie

1 din 3 copii nu se bucură 
să meargă la școală, fie uneori, 
fie niciodată

dintre copii se declară fericiți

doar
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Make 
Europe 
Sustainable 
for All

În 2018 s‑au împlinit trei ani de când România a adop-
tat Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă și cele 17 
Obiective de Dezvoltare Durabilă (ODD). Pentru World 
Vision International aceste obiective reprezintă cadrul de 
referință pentru toate acțiunile sale la nivel local, în țările 
în care activează. În cazul World Vision România, obiec-
tivele prioritare sunt în acest moment ODD 4 (Educație 
de calitate), ODD 10 (Reducerea inegalităților) și ODD 16.2 
(Combaterea abuzului și a violenței asupra copiilor).

Din păcate, chiar și după trei ani, cele 17 ODD sunt 
prea puțin cunoscute atât de autorități, profesioniști, pre-
cum și de către cetățeanul de rând, fie acesta adult sau 
tânăr, locuitor într‑un mare oraș sau al unui sătuc izolat.

Pentru a promova implementarea ambițioasă a 
Agendei 2030 de către și în cadrul Uniunii Europene, în 
perioada 2017 – 2020, World Vision România desfășoară 
proiectul „Make Europe Sustainable for All”, finanțat de 
Comisia Europeană. Proiectul reunește 25 de parteneri 
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din 14 țări europene și abordează toate cele 17 obiective de 
dezvoltare sustenabilă, incluzând campanii pentru com-
baterea inegalităților, pentru o hrană și agricultură dura-
bile, consum și producție responsabile.

World Vision România a marcat aniversarea a trei ani 
de la adoptarea Agendei 2030 printr‑o serie de acțiuni de 
creștere a gradului de conștientizare la nivel local asupra 
ODD și pentru promovarea incluziunii sociale, culturale, 
politice și economice a femeilor, copiilor și minorităților. 

Astfel, cei 12 copii din Consiliul Consultativ al Copiilor 
World Vision România au realizat un album PhotoVoice în 
care au descris fiecare obiectiv de dezvoltare durabilă din 
perspectiva lor și au trimis mesaje către comunitate pen-
tru îndeplinirea acestora.

În paralel, Asociația pentru Promovarea Egalității între 
Tineri Adapto Youth și Împreună pentru viitor Constanța 
au desfășurat evenimentul „MobiQuest Constanța 2018”, 
un traseu de fotolii rulante pentru utilizatori și non utili-
zatori, promovând egalitatea de șanse. Asociația Împreună 
pentru Viitor a lansat proiectul „Împreună pentru viitor 
la Siminoc”, în cadrul căruia comunitatea locală dezvoltă 
planuri de acțiune pentru nevoile identificate de elevi, 
cu scopul de a reduce inegalitățile sociale. De asemenea, 
Asociația Youth Vision organizează cursuri de informare 
și identifică ambasadori pentru campanii de informare 
online ce prezintă ODD în context local.

O altă campanie desfășurată în cadrul proiectului 
„Make Europe Sustainable for All” se numește „Hrană bună 
pentru toți” și vizează asigurarea securității alimentare. 

Agricultura, silvicultura și pescuitul pot oferi ali-
mente sigure și nutritive pentru toți și pot genera venituri 

decente, sprijinind în același timp dezvoltarea rurală și 
protejând mediul. În România, însă, agricultura echiva-
lează cu subzistența. Declinul economic accentuat de la 
sate este agravat de emigrarea masivă, în special a tineri-
lor, care pleacă fie la oraș, în căutarea unei slujbe care să 
le asigure traiul zilnic, fie în străinătate. 

În plus, asistăm la o criză ecologică globală: poluarea 
terenurilor cu pesticide și îngrășăminte chimice, exploa-
tații intensive care distrug solul și ecosistemele locale, uti-
lizarea unor tehnologii neprietenoase cu natura etc. Este 
momentul să adoptăm tehnologii agricole care hrănesc 
solul, protejează flora și fauna și nu contaminează sursele 
de apă. Tehnologii care oferă nu doar o hrană sănătoasă, 
ci și venituri decente pentru agricultori. 

Din 2015, Fundația World Vision România desfășoară 
proiecte cu liceele tehnologice agricole, astfel încât aces-
tea să își diversifice oferta educațională în funcție de 
nevoile economiei locale. Această infrastructură de insti-
tuții de învățământ reprezintă o resursă esențială, care 
însă a fost ignorată foarte mult timp, de către toate părțile 
interesate, de la elevi la autorități și comunități. Liceele 
tehnologice au un rol foarte important pentru a‑i atrage 
pe tineri către o carieră în agricultură – o carieră nu 
numai onorabilă, ci și profitabilă și care oferă satisfacții.

Aproape jumătate din populația țării trăiește în zone 
rurale, de aceea agricultura și revitalizarea economiei 
locale sunt extrem de importante. Practicând o agri-
cultură durabilă, putem obține ,,Hrană Bună Pentru 
Toți”, putem obține venituri corecte și putem proteja 
mediul înconjurător.
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Comunități
pentru binele 
copiilor

Politicile publice, 
o provocare

Politicile publice din România, în special 
cele din domeniul protecției copilului și 
asistenței sociale, reprezintă un punct vul-
nerabil. Nu avem resurse, nici competențe 
să facem politici publice care să‑i ajute pe 
cei mai vulnerabili, iar atunci când reu-
șim să schițăm ceva ce ar putea funcți-
ona, nu știm cum să le punem în practică, 
la nivelul tuturor actorilor implicați, de la 
autorități la organizații neguvernamentale. 
Dincolo de impactul negativ pe termen 
lung asupra capacității de a crea și imple-
menta strategii integrate, vedem zi de zi 
efectele: multe comunități continuă să se 
lupte cu sărăcia și neajunsurile, pentru că 
soluțiile gândite la București și aplicate la 
sat au rezultate ineficiente, inclusiv din 
punctul de vedere al costurilor. În func-
ție de comunitate, unele funcționează bine, 
altele mai puțin bine, iar altele aproape 
deloc. La mijloc sunt viețile și viitorul a 
zeci de mii de copii.

Proiectul „Structuri 
Comunitare Consultative”

Experiența noastră de peste 29 de ani 
confirmă faptul că problemele sociale pot 
fi de cele mai multe ori prevenite sau chiar 
rezolvate la nivel local, responsabilizând 
membrii comunității să devină activi pen-
tru a‑și crea la ei acasă un mediu social 
sănătos, în care copiii pot avea un vii-
tor prosper. Acest proiect World Vision, 
care se desfășoară în perioada mai 2018 ‑ 
septembrie 2019 în sprijinul Structurilor 
Comunitare Consultative, vizează impli-
carea comunităților locale, cele mai în 
măsură să intervină pentru a‑i sprijini pe 
copiii aflați în nevoie.

Aceasta pentru că membrii comunității 
cunosc cel mai bine problemele cu care se 
confruntă și resursele de care este nevoie 
pentru ca acestea să fie abordate. Pentru 
ca politicile publice să dea rezultate, tre-
buie să cunoști realitatea de la nivel local. 
Copiii dintr‑un sat unde școala este la 
mare distanță au alte nevoi decât cei din-
tr‑o comunitate foarte săracă, afectată de 
lipsa locurilor de muncă. Fiecare comu-
nitate are nevoi aparte: uneori e vorba de 
drumuri impracticabile, cu distanțe lungi 
până la cea mai apropiată școală, alteori de 

familii sărace și abandon școlar, alteori de 
comunități discriminate.

În plus, în mediul rural există o per-
cepție larg răspândită, conform căreia 
problemele de familie nu sunt treaba 
nimănui din afară. „Vezi‑ți de treaba ta” 
este legea nescrisă după care funcționează 
multe comunități. Însă au existat cazuri, 
unele dintre ele mediatizate, de violență 
în familie care au degenerat până la crimă. 
Există mame și copii bătuți, există alco-
olism, există sărăcie și neșansă. Cel mai 
adesea, victimele sunt copiii. Iar a întoarce 
privirea nu este o soluție, dimpotrivă.
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Structurile Comunitare 
Consultative – model 
dinamic de implicare locală

Aceste structuri reprezintă un model de 
organizare a comunității în grupuri infor-
male, constituite din lideri ai comunității 
(asistent social, director de școală, preot, 
polițist de proximitate, medic de fami-
lie), care identifică nevoile acesteia și solu-
ționează diversele probleme sociale, în 
special cele care îi privesc pe copii. Mai 
simplu spus, acești oameni, adevărați eroi 
locali, sunt cei care au decis să se implice 
ca voluntari în rezolvarea problemelor din 
comunitatea lor – pe scurt, au hotărât „să 
se bage”, în interesul și spre binele copiilor. 
Rolul și atribuțiile SCC‑urilor sunt prevă-
zute în Legea nr. 272/2004 privind protec-
ția și promovarea drepturilor copilului și 
nu trebuie confundate cu cele al servici-
ilor/compartimentelor de asistență soci-
ală de la nivel local. SCC‑urile acționează 
în beneficiul comunității, voluntar și inde-
pendent în raport cu alte instituții locale. 
Din păcate, aceste structuri sunt aproape 
inexistente la nivel național. Mai mult, o 
parte dintre cele existente au o activitate 
discontinuă sau doar formală, fără rezul-
tate concrete.

World Vision își dorește ca prin acest pro-
iect, aceste structuri formate din lideri 
ai comunității și alți oameni de bine care 
își doresc să ajute să fie în cât mai multe 
comunități din România. Oamenii tre-
buie să știe că pot fi ajutați, dar și că pot să 
se ajute singuri, la nivel local. Autoritățile 
locale trebuie de asemenea să știe că prin 
înființarea unor astfel de structuri, dar și 
prin funcționarea lor constantă, comuni-
tatea poate să se dezvolte frumos, sănătos, 
iar multe dintre probleme pot fi rezol-
vate dacă fiecare pune mână de la mână 
și încearcă să facă bine pentru vecinul de 
peste drum, nu doar să‑și întoarcă privirea 
atunci când are o problemă.

Pentru că împreună, în comunitate, 
se fac cele mai bune lucruri, nici noi nu 
putem reuși singuri. Astfel, pentru a duce 
la capăt acest proiect, vrem să implicăm 
un număr minim de 120 de reprezentanți 
ai ONG‑urilor și angajați ai instituții-
lor publice centrale. Aceștia vor contribui 
la pilotarea și implementarea unui pro-
gram integrat de mobilizare comunitară 
în 16 comunități, alese în conformitate cu 
obiectivele proiectului.

Proiectul include și o serie de șase întâlniri 
în comunitățile din județele Vâlcea, Cluj, 
Dolj, Ialomița și din București, dintre care 
patru au avut deja loc.

După cele patru întâlniri, putem spune 
că avem o serie de concluzii. Este nevoie 
în primul rând de o inițiativă legislativă de 
clarificare a cadrului actual de funcționare 
și a statutului SCC‑urilor, cu alte cuvinte 
de un act normativ. SCC‑urile ar putea 
interveni mult mai eficient în problemele 
locale dacă ar avea personalitate juridică, 
care le‑ar oferi legitimitate și resurse pro-
prii de intervenție.

Alte impedimente sunt de ordin ope-
rațional: lipsa resurselor financiare și per-
sonalul disponibil, prea puțin față de 
numărul locuitorilor și care nu poate răs-
punde tuturor nevoilor comunității. Este 
nevoie de fonduri proprii (pentru depla-
sări, costuri de întreținere a copiilor, dacă 
aceștia sunt scoși din familii), cont ban-
car, sediu, spații cu dotări pentru situații 
de urgență etc. Fără un buget propriu sau 
fond de intervenție în situații de urgență, 
aceste structuri nu vor putea deveni active.

Ne trezim cu decizii de la nivel central din partea 
reprezentanților DGASPC care nu cunosc situația 
copiilor din localitate, iar soluțiile propuse de noi la 
nivel local sunt adesea ignorate pe motiv că nu avem 
putere decizională.

Mihaela Manda
secretară, Primăria Scundu

Noi nu plecăm de la premisa că cineva trebuie 
să ne dea ceva, trebuie noi să ne creăm o structură 
funcțională, din fonduri proprii, din banii pe care îi 
dăm mai departe (impozite și taxe).

Ionel Nedelcu
primar, Rojiște
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Voluntariat

Proiectele noastre prind viață și datorită celor câteva 
sute de voluntari activi, oameni inimoși care și‑au dăruit 
o parte din energia, timpul și efortul lor pentru a‑și ajuta 
semenii aflați în nevoie. Adulți sau tineri încă pe băncile 
școlii, angajați, liber‑profesioniști sau pensionari, educa-
tori, profesori, elevi sau tineri aflați la începutul carierei, 
voluntarii World Vision România au susținut, pas cu pas, 
programe și proiecte în domeniile de intervenție vizate 
de organizația noastră. Unii dintre aceștia și‑au desco-
perit vocația de a‑i ajuta pe alții și s‑au decis că acesta 
va fi drumul lor în viață. Alții s‑au bucurat de satisfac-
ția spirituală pe care o aduce bunătatea față de ceilalți. Iar 
alții și‑au găsit împlinire văzând rezultatele: copii care se 
întorc la școală, care învață, cărora nu le mai e rușine să 
meargă la ore și care pot din nou să viseze. 

La World Vision poți ajuta în multe feluri ca volun-
tar: poți face muncă de birou, în pregătirea campaniilor 
de strângere de fonduri sau poți lucra direct cu copiii. Ne 
poți ajuta în activitatea de comunicare a inițiativelor noas-
tre către publicul larg sau poți face practică în organiza-
ția noastră. Ia legătura cu noi și vom încerca să îți găsim 
un loc unde eforturile tale pot da roade, pentru a aduce 
binele în viața unor copii.

Donații

World Vision International este una dintre cele mai mari 
organizații caritabile creștine din lume. Însă nu suntem, 
propriu‑zis, o organizație bogată. Ne mândrim cu fap-
tul că administrăm cu responsabilitate costurile, pen-
tru ca banii donatorilor să ajungă acolo unde e nevoie 
de ei, adică la beneficiarii direcți, copiii și oamenii lip-
siți de șansă ori de posibilități materiale. Prețuim fiecare 
bănuț primit, căci înseamnă mult mai mult decât valoa-
rea sa nominală: cu fiecare leu sau euro strâns din dona-
ții, încă un copil va putea, în sfârșit, să mănânce o masă 
caldă la școală, ca să nu sufere de foame și să nu rămână 
acasă, abandonând singura șansă la educație pe care o are. 
Cu fiecare bănuț adunat, un copil va putea avea ghetele 
sale, cu care să poată merge dimineața la școală; un altul 
va ajunge, poate primul în familia sa, la liceu; iar o familie 
harnică, dar săracă, va avea șansa la un viitor în care să se 
poată întreține din propria muncă.
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În România, copiii din familii sărace care trăiesc la țară 
se confruntă cu greutățile încă din primii ani de școală. 
Lucruri în mod obișnuit normale, precum două mese pe 
zi sau haine călduroase pentru iarnă, pentru ei pot face 
diferența dintre mersul la școală sau statul acasă pentru a 
munci, eventual, în gospodărie.

România are cea mai mare rată a abandonului școlar 
din toate statele membre ale Uniunii Europene. Aproape 
un copil din cinci nu ajunge să absolve învățământul obli-
gatoriu, din motive care țin fie de situația materială pre-
cară a familiei, fie de slaba performanță școlară ‑ la rândul 
ei un efect, în parte, al traiului la limita subzistenței.

Mai mult de 15% dintre gospodăriile din mediul rural 
nu au bani nici măcar pentru strictul necesar traiului de 
zi cu zi, conform raportului „Bunăstarea copilului din 
mediul rural ‑ 2018”, realizat de World Vision România. În 
consecință, aceste familii sunt nevoite să adopte diferite 
strategii de supraviețuire; aproape toate (96%) recurg la 
ajustarea bugetului destinat hranei, cumpărând alimente 
ieftine, în cantități mai mici sau pe datorie. Peste jumătate 
dintre aceste familii defavorizate (11% din total) cumpără 
mai puține rechizite sau cărți, iar o treime renunță să mai 
cumpere haine și încălțăminte.

Copiii sunt astfel direct afectați. Unul din patru copii 
merge aproximativ o oră pe jos pentru a ajunge la școală, 
în încălțări stricate, vechi sau nepotrivite, pe care le 
împart adesea cu frații lor, așa cum împart și hainele. În 
multe cazuri, copiii nu mai pot merge deloc la școală, 

pentru că nu au cu ce să se îmbrace și să se încalțe. Astfel, 
lipsa unei perechi de ghetuțe privează un copil de șansa la 
educație și la un viitor mai bun.

#mergdesculț a fost unul dintre proiectele de mare 
impact ale World Vision România, în sprijinul protejării 
dreptului la educație al copiilor proveniți din familii sărace 
din satele României. Ca și „Pâine și Mâine”, acest proiect 
este o intervenție în beneficiul direct al copiilor incluși în 
program și ilustrează viziunea globală a World Vision, de 
acțiune locală pentru rezolvarea unor nevoi presante ale 
celor mai vulnerabile categorii de copii, dintre care educa-
ția este cea mai importantă. Sub forma unei campanii de 
fundraising pentru ajutorarea copiilor nevoiași prin apelul 
la donarea a câte 4 euro prin SMS, #mergdesculț a vizat 
totodată obiective precum sensibilizarea opiniei publice 
cu privire la soarta copiilor provenind din familii defavo-
rizate din mediul rural și repunerea pe agenda publică a 
acestui subiect.

Cea mai bună metodă de a conștientiza o problemă 
este să o simți pe propria piele. Astfel, World Vision 
România a lansat provocarea #mergdesculț, încurajându‑i 
pe toți cei care susțin campania să se filmeze mergând 
desculți pentru câteva minute și să publice înregistra-
rea pe rețelele sociale. Printre cei care au acceptat provo-
carea s‑au numărat ambasadori de tradiție ai proiectelor 
fundației: Oana Cuzino, Anca Sînă‑Serea și Călin Goia.

#mergdesculț

de copii au primit ghete noi

3.700

Luca e în grupa mică, merge încet și plânge că vrea 
în brațe. Îl mai duc eu, dar nu pot de fiecare dată.

Flori (jud. Cluj) își duce frățiorul în spate pe drumul 
spre grădiniță, pe un drum pietruit care devine dificil 
iarna și când plouă.
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La sfârșitul anului trecut, ca parte a programului „Vreau 
în clasa a 9‑a”, Băneasa Shopping City a colaborat în pre-
mieră cu World Vision România, în cadrul unei cam-
panii de strângere de fonduri pentru a‑i ajuta pe copiii 
defavorizați din mediul rural să meargă la liceu. Cauza 

„Ajută‑i să meargă la liceu!” se aliniază cu valorile Băneasa 
Shopping City, respectiv angajamentul față de comuni-
tate al companiei prin încurajarea și susținerea educa-
ției. În cadrul acestui proiect, fondurile donate de Băneasa 
Shopping City în anul 2018 vor asigura în acest an șco-
lar burse pentru 69 de elevi, ca sprijin pentru continuarea 
studiilor liceale.

De asemenea, clienții centrului comercial au avut oca-
zia de a participa la campanie. Aceștia au primit la cum-
părăturile efectuate stickere ce puteau fi lipite pe panouri 
special amenajate din incintă, compania urmând să le 
transforme în fonduri pentru burse.

Sunt foarte multe cauze care stau la baza unei rate 
a abandonului școlar care este, în România, mult peste 
media europeană (aproape dublă), dintre care amintim 
aici doar una: jumătate dintre copiii care abandonează 
școala o fac din cauza costurilor ridicate. Iar parteneria-
tul cu Băneasa Shopping City, pe care ni‑l dorim fructuos 
și îndelungat, înseamnă un pas important în sprijinul copi-
ilor nevoiași.

Cumpărături
cu suflet
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KFC și Pizza Hut România sunt doi dintre partenerii de 
tradiție ai World Vision România. În cei 11 de ani de cola-
borare, cele două companii au donat în beneficiul copi-
ilor incluși în programele organizației peste 800.000 de 
euro. În acest an, al 11‑lea de parteneriat, KFC și Pizza Hut 
România au donat o sumă‑record, de 145.000 de euro, 
pentru programul de strângere de fonduri ,,Vreau în clasa 
a 9‑a’’, sumă strânsă cu ajutorul donațiilor din partea cli-
enților KFC și Pizza Hut, a activităților interne generate de 
angajații celor două lanțuri de restaurante și a contribuției 
proprii a companiei. De altfel, acest program al Fundației 
este un beneficiar vechi al donațiilor celor doi parteneri 
ai noștri.

Parteneriatul KFC și Pizza Hut cu World Vision 
România se înscrie în direcțiile strategice de CSR ale KFC 
și Pizza Hut România, având scopul de a susține educația 
și dezvoltarea tinerilor. Campania face parte din progra-
mul World Hunger Relief, cea mai mare inițiativă interna-
țională din sectorul privat, lansată de YUM! Brands Inc., al 
cărei beneficiar este World Food Programme, o subsidiară 
a Organizației Națiunilor Unite. Programul World Hunger 
Relief se desfășoară în peste 130 de țări și teritorii și în 
mai mult de 40.000 de restaurante KFC, Pizza Hut și Taco 
Bell, implicând aproape 1,5 milioane de angajați.

Donație‑record
de la doi parteneri 
de tradiție

Programul „Vreau în clasa a 9‑a” este dovada unei 
investiții pe termen lung în educația tinerilor fără 
posibilități din România. Este, în același timp, un 
act responsabil pe care ni l‑am asumat încă de la 
începutul acestui parteneriat alături de organizația 
World Vision, un program în care am crezut și pe 
care l‑am dezvoltat împreună. În 11 ani, am reușit 
să strângem sume semnificative cu ajutorul clienților 
noștri care ne sunt alături, de fiecare dată, în această 
campanie și cărora le mulțumim pentru încrederea 
acordată. Vom continua acest program pentru a 
oferi o șansă în plus la educație pentru cât mai mulți 
elevi care vor să‑și continue studiile și să se dezvolte, 
ulterior, în plan profesional.

Mark Hilton
CEO Sphera Franchise Group

Donație a KFC și Pizza Hut România, 
pentru copiii din programul 

„Vreau în clasa a 9‑a”

145.000 €
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În majoritatea comunităților rurale, familiile cu copii duc 
o luptă zilnică pentru supraviețuire din cauza lipsei locu-
rilor de muncă, părinții fiind nevoiți să lucreze cu ziua 
sau să plece la muncă în străinătate. Din cauza lipsuri-
lor materiale, sărbătorile de iarnă trec neobservate pen-
tru mulți copii de la sat: ei știu că există Moș Nicolae, dar 
nu l‑au văzut niciodată. Ei nu primesc niciodată cado-
uri de sărbători și nu au ocazia să se bucure de jucării sau 
haine noi.

Pentru acești copii a luat naștere proiectul „Nikolaus 
Konvoi”, desfășurat de asociația Hinsehen & Helfen din 
Germania și susținut de World Vision România – Biroul 
Zonal Dolj și Cummins Generator Technologies România. 
În fiecare din ultimii cinci ani, de sărbători, proiectul le‑a 
adus copiilor din satele sărace din sudul țării cadouri rea-
lizate de copii de la școli și grădinițe din Germania, pre-
cum și donații de la diferite companii germane.

În decembrie 2017, peste 4.000 de copii din județul 
Dolj au primit cadouri prin acest proiect. Pachetele, de 
tip shoe box, conțin jucării, articole de igienă, rechizite 
sau articole de îmbrăcăminte. În plus față de cadouri, au 
mai fost donate ghiozdane, rechizite, echipamente medi-
cale, alimente, biciclete, cadre cu rotile și scaune rulante 
pentru persoane cu dizabilități, articole de îmbrăcăminte, 
încălțăminte, dulciuri, mobilier școlar și table.

Convoiul sosește în România în fiecare an în primele 
zile ale lunii decembrie, iar distribuția cadourilor este rea-
lizată de voluntari ai asociației Hinsehen & Helfen, ală-
turi de reprezentanți World Vision și Cummins Generator 
Technologies. Printre cei care au primit cadouri de 
Sărbători, la finalul anului 2017, se numără și cei 147 de 
bursieri ai programului ,,Vreau în clasa a 9‑a”.

Proiectul
„Nikolaus Konvoi”

Parteneriatul cu Cummins Generator Technologies 
este o tradiție pentru World Vision. Prin intermediul 
acestui parteneriat și grație colaborării cu asociația 
Hinsehen & Helfen am reușit, pentru cinci ani la 
rând, să aducem bucurie copiilor și familiilor lor de 
Moș Nicolae. 

Georgeta Ungureanu
manager zonal World Vision România – 
Biroul Zonal Dolj
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Un cadou 
special
pentru ziua 
de naștere

„Dar din dar se face rai”, spune zicala populară. Deși expre-
sia are un înțeles general, despre virtutea milei și felul în 
care ea poate clădi o lume mai bună, World Vision a pre-
luat ideea în sensul ei literal; astfel a luat naștere ideea 
campaniei „Serbează și Donează!”, prin care românii au 
fost îndemnați să renunțe la cadoul de ziua lor pentru a 
face, în schimb, o donație către persoane nevoiașe.

La început doar o intuiție, ideea a fost confirmată 
de sondajul „Cum donează românii?” realizat de Questia 
Group pentru World Vision în ianuarie 2018, cercetare 
care a arătat că peste jumătate dintre români ar renunța la 
cadouri pentru a le face un bine persoanelor nevoiașe.

Astfel, Fundația World Vision România a lansat plat-
forma interactivă de socializare „Serbează și Donează” 
(www.serbeazasidoneaza.ro), prin care utilizatorii au 

posibilitatea de a oferi (sau de a primi) cadou de ziua de 
naștere, a lor sau a unei persoane apropiate, o donație 
în beneficiul unor copii din familii defavorizate. Cei care 
doresc să o facă trebuie să își înregistreze ziua de naștere 
pe site și să își invite prietenii, prin intermediul Facebook 
sau prin e‑mail, să doneze pentru cauza aleasă.

Utilizatorii pot alege să doneze produse cu o valoare 
cuprinsă între 50 și 210 lei: jucării, rechizite, produse de 
igienă, pilote, alimente sau haine de iarnă. La finalul cam-
paniei, sărbătoriții primesc un raport cu lista prieteni-
lor care au donat, suma strânsă, respectiv numărul de 
pachete donate, precum și un raport cu poze și mărturii 
de la copii.

dintre români fac cel puțin 
o donație anual

85%

donează sume de bani

72%

fac donații directe în produse

19%
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Se zice că o imagine face mai mult decât o mie de cuvinte. 
Imaginile spun povești: ale copiilor de la țară care nu au 
ce mânca, ale disperării în care trăiesc familii întregi, ale 
foamei și sărăciei lucii. Imaginile sunt mijlocul prin care 
cealaltă Românie, cea urbană, ia contact cu criza în care 
se zbat multe comunități de la sate.

World Vision lucrează de trei decenii pentru a 
îndrepta această stare de fapt. Însă am descoperit că ade-
vărata putere de a schimba lucrurile stă în mâinile copii-
lor. Prin educație, prin implicare și prin creativitate, ei pot 
găsi calea spre un viitor mai prosper.

La fel au considerat și doi membri ai Consiliului 
Consultativ al Copiilor, care și‑au propus să arate lumii, 
prin intermediul imaginilor, cu ce se confruntă comu-
nitățile lor. Împreună cu alți opt colegi din programele 
ADP Transilvania, ei au participat timp de două zile la un 
workshop de inițiere în fotografie, pentru a găsi apoi cele 
mai potrivite imagini care să exemplifice Obiectivele de 
Dezvoltare Durabilă: fără sărăcie, foamete zero, educație 
de calitate, egalitate de șanse, protecția mediului etc.

Proiectul Photovoice a adunat astfel o selecție a celor 
mai sugestive fotografii, ce se regăsește și într‑un album 
editat la nivel național.

Ca extensie a acestui program, World Vision 
România, prin biroul zonal Cluj, a lansat anul trecut pro-
iectul „Clubul de Fotografie”, cu o finanțare oferită de 
Evalueserve, companie globală specializată în servicii de 
cercetare, analiză și managementul datelor. Împreună cu 
10 voluntari din cadrul companiei partenere, am îndepli-
nit visul a 10 copii din comunitățile în care World Vision 
Cluj își desfășoară activitatea – acela de a face fotografii 

profesioniste, pentru a‑i încuraja pe toți cei care au aspi-
rații mai înalte, care vor să‑și descopere talentele ascunse 
și să‑și depășească limitele. Doi voluntari, fotografi profe-
sioniști, au fost alături de copii în calitate de îndrumători: 
Călin Ilea și Loránd Vakarcs, de la Asociația Fotopia.

În cadrul acestui proiect, copiii au învățat, alături 
de fotografi, regulile de bază în compoziția fotografică, 
cum să surprindă emoția într‑un cadru și cum să trans-
mită un mesaj sau o întreagă poveste prin intermediul 
unor imagini. 

Acest Club de Fotografie a fost doar o primă ediție 
dintr‑un program mai amplu, „Urmează‑ți visul”, finan-
țat de Evalueserve. Împreună, vom continua căutarea de 
tineri promițători și talentați din mediul rural, pe care 
să‑i susținem în îndeplinirea unor obiective personale. 

„Când am pornit proiectul am fost puțin sceptic, recu-
nosc! Nu mă așteptam să aibă acest impact și să văd rezul-
tate atât de frumoase. Dar vrem să ne implicăm mai mult 
și să ducem acest program mai departe. E modul prin care 
compania noastră dorește să aducă plus‑valoare în socie-
tate, pentru că tinerii sunt viitorul”, a spus Jitesh Sah, CEO 
Evalueserve România.

Expoziția de final a proiectului a avut parte de un suc-
ces neașteptat la public. Sala de expoziție de la Turnul 
Croitorilor din Cluj‑Napoca a fost plină, iar vizitatorii au 
avut ocazia să voteze fotografiile preferate. Paula, din 
Cara, a reușit să adune cele mai multe voturi și a câștigat 
un aparat foto profesional, cu care va putea să își conti-
nue visul.

Deschidem
lumea,
deschidem viitorul

Primele fotografii le‑am făcut cu 
aparatul unei verișoare din Germania. 
Îmi place să fotografiez răsăritul, 
iar acum am ocazia să fac asta 
în fiecare dimineață.

Paula
13 ani, câștigătoarea marelui premiu 
Photovoice
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Copiii cresc frumos dacă li se oferă un mediu în care să 
o facă. Pentru mulți copii de la sate, accesul la serviciile 
de consiliere este adesea un lux. Proiectul taberelor Glow 
& Bro – Glow, pentru fete, iar Bro, pentru băieți – are ca 
misiune să îi învețe pe copii să‑și depășească propriile 
temeri, să‑și descopere calitățile de viitori lideri și să clă-
dească relații solide cu ceilalți, sub îndrumarea facilita-
torilor companiei Steelcase, alături de foști participanți 
la edițiile anterioare ale taberei. Cei 25 de băieți și 25 de 
fete au luat astfel parte la o serie de activități și ateliere 
menite să‑i ghideze prin procesul de autocunoaștere și 
dezvoltare personală.

Timp de o săptămână, zilele de tabără petrecute la 
munte au fost împărțite între jocuri distractive, sesiuni 
educative, dezbateri și activități de relaxare. S‑au scris 
scrisori către prieteni secreți, s‑au dezvăluit drame per-
sonale și s‑au împărtășit planuri de viitor. S‑au dezbă-
tut subiecte serioase, precum diferența dintre un șef și un 
lider, relația cu sinele și cu ceilalți și s‑au făcut proiecții 
pentru o lume mai bună.

Iar rezultatele nu s‑au lăsat așteptate. „Înainte să 
vin aici nu prea eram vorbăreață, nu sunt o persoană 
foarte sociabilă. Vorbeam mai des cu câinele meu decât 
cu oamenii. Aici am realizat că pot să vorbesc des-
chis, că părerea mea contează”, a mărturisit Kitty, una 
dintre participante.

A pleca în tabără
pentru a descoperi cine ești
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Spre sfârșitul anului, 25 de voluntari de la Discovery 
Channel au adus bucurie celor 129 de copii din clasele 0‑4 
de la Liceului Tehnologic Fierbinți, jud. Ialomița, cu oca-
zia Impact Day – o zi în care Discovery Channel își încura-
jează angajații, în fiecare an, la nivel global, să se implice în 
cauze sociale locale.

În acest an, Impact Day a avut ca temă Food and 
Living, iar cei 25 de voluntari de la Discovery Channel, ală-
turi de echipa World Vision România, au preparat gofre 
delicioase pentru cei mici.

Astfel, voluntarii au donat patru aparate de făcut 
gofre școlii din Fierbinți și, alături de pastry chef Gabriela 
Pascaru de la Dr. Oetker, invitat special, au pregătit cu 
entuziasm aluatul, au copt prăjiturile și le‑au ornat pen-
tru cei 129 de copii, care le‑au primit și savurat cu bucurie. 
Mai mult decât atât, copiii au aflat care este tradiția pre-
parării de gofre, cum a apărut, precum și o rețetă pe care 
o pot reproduce fie acasă, fie la școală, cu ajutorul apara-
telor donate. Pe lângă donația aparatelor de făcut gofre, 
fiecare copil a primit, din partea Discovery Channel, câte 
un ghiozdan cu caiete și carioci.

Impact Day,
sau știința 
preparării gofrelor

Vă mulțumim pentru implicarea de care ați dat 
dovadă pe tot parcursul proiectului, care a făcut ca 
evenimentul Discovery Impact Day să fie unul de 
succes, pentru ajutorul acordat în realizarea unei zile 
de voluntariat atât de semnificative pentru colegii 
noștri și în special pentru bucuria adusă copiilor din 
satul Fierbinți.

Anita Zană și Patrick Arman
Discovery Channel
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Parteneri corporate

Spera Foundation, Roche Romania, H&E Reinert, 
Avenor College, Steelcase, Vetro Solutions, Ulink, 
Dr. Reddy’s, Annabella, Diana, Aerzen, Asociația 
Împreună pentru o viață, Sykes, AG Comexim, 
Bollatini, Vecchia Roma, Spitalis, SC DEM‑DYO LUX 
SRL, SC TOLEDO SRL, XWiki, Amazon, 3Pillar 
Global, Fundația Comunitară (Iași), Conduent, 
Delaco, Discovery România, GI Group, Carrefour, 
Network One Distribution, Etalon Security, 
Jazz Communication, SC Minus SRL, Humangest 
Group, Premiere M, Next Automobile, Romstal, 
HP, Idea Leasing, Medicover, DB Schenker, Libra 
Bank, Heidi Romania, Centric IT, MMM Consulting, 
Bookster, Camera Notarilor București, Asociația 
Curtea Veche, Media Xprimm, Cummins Generator 
Technologies, Tubomet SRL, Pirelli, Microcapital 
Bank, HELLA, SASTIPEN, CAIES, Xoomworks, 
Betfair, Q Catalyst, Nehemiah Security, Emerson, 
Spyhce, Greppy Systems, UMT 360, CoreBuild, 
Qubiz, Vertiv, Evalueserve, Comply Advantage, 
Catalysts, Asociația Inceptis Movens

Parteneri instituționali la nivel național

Autoritatea Națională pentru 
Protecția Copilului și Adopții

Ministerul Educației Naționale

Biserica Ortodoxă Română

Autoritatea Națională Împotriva 
Traficului de Persoane

Parteneri instituționali la nivel local

Școli, licee, inspectorate școlare, autorități 
publice locale, biblioteci, episcopii, consilii 
comunitare consultative
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Ambasadori și susținători 
World Vision România

Oana Cuzino

Oana Cuzino este medic primar geriatru și 
doctor în medicină, dar și om de televiziune și 
de presă. În dubla ei calitate, contribuie adesea 
la informarea corectă a publicului cu privire la 
probleme de sănătate, inclusiv cu privire la politicile 
publice în domeniu. Încă de la lansare a fost un 
susținător constant al programului „Pâine și Mâine”. 
De asemenea, s‑a asociat campaniei #mergdesculț și 
ne‑a fost alături în toate momentele importante.

Anca Sînă‑Serea

Mamă a cinci copii și o prezență discretă în media, 
Anca Sînă‑Serea este prezentatoare TV, precum 
și ambasadoare a unor diverse branduri și cauze 
umanitare. În 2018 a fost alături de noi în campaniile 
de promovare a programelor „Pâine și Mâine” și 
#mergdesculț. De asemenea, ea a contribuit la 
amplificarea eforturilor de atragere a noi donatori.

Călin Goia

Solistul formației Voltaj este un susținător de cursă 
lungă al proiectelor Fundației World Vision România, 
alături de care se află de aproape 12 ani. Colaborarea 
noastră a început odată cu lansarea programului 

„Vreau în clasa a 9‑a”, când, împreună cu colegii săi de 
trupă, a ales un copil din program, pe care formația 
l‑a susținut în liceu timp de patru ani. Cu timpul, 
Călin a fost alături de noi în multe alte campanii 
umanitare, printre care #mergdesculț, în 2018.

Răzvan Exarhu

Om de radio, vedetă TV, chef și scriitor, Răzvan 
este un ambasador convins al programului „Pâine și 
Mâine”, pe care l‑a îndrăgit din momentul în care a 
participat, în calitate de jurat Masterchef, la filmările 
dintr‑o comunitate vâlceană. L‑au cucerit acolo atât 
copiii, cât și echipa locală World Vision.
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Elena Lasconi

Reporter TV, dar și participant la diverse emisiuni 
de tip reality show, mamă și pasionată de gătit, 
câștigătoarea Masterchef Celebrity 2013, iremediabil 
îndrăgostită de oameni și de poveștile lor și mare 
iubitoare de tradiții și port românesc, Elena a 
pătruns cu trei ani în urmă în lumea World Vision și 
de atunci ne‑a rămas alături, ne‑a vizitat comunitățile, 
și‑a făcut prieteni acolo și a devenit ambasador al 
programului „Pâine și Mâine”. 

Alex Găvan

Alpinist la mare înălțime, vorbitor inspirațional, spirit 
liber, Alex a fost un susținător extrem de puternic 
al campaniei noastre #mergdesculț, în care, cu o 
singură postare pe Facebook, a generat un val uriaș 
de simpatie – și de donații – pentru cauza copiilor 
care nu pot ajunge la școală deoarece nu au cu ce se 
încălța. Ca și noi, Alex crede în forța civilizatoare a 
educației și dorește să ajute cât mai mulți copii din 
mediul rural să meargă zi de zi la școală. 

Dana Rogoz

Mamă, actriță, blogger, influencer, Dana își găsește 
timp și energie pentru proiecte umanitare care o țin 
aproape de tineri, de liceeni mai ales, cu care îi place 
să converseze pentru a‑i ajuta să‑și croiască un drum 
în viață. A fost alături de World Vision în programul 

„Vreau în clasa a 9‑a”. 

Dani Oțil

Prezentator TV, pasionat de sport, motoare, mașini 
tari și viață sănătoasă, Dani a fost mereu o figură 
inspirațională pentru liceenii din programul „Vreau în 
clasa a 9‑a”.
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Consiliul Director
al Fundației World Vision România

Gabriel Apostu
Președinte

Director Executiv Audit, 
Telekom România

Stephanie Hallal‑Niste
Membru

World Wide Risk & 
Policies Strategist, 
Hewlett Packard 
Enterprise

Adelina Mihai
Membru

Jurnalist

Rudolf Fedorovici
Vicepreședinte

Managing Partner, Advice 
Executive Search Romania

Otniel Bunaciu
Membru

Decan, Facultatea 
de Teologie Baptistă, 
Universitatea din 
București

Beng Yeoh
Membru

Regional Leader, World 
Vision Middle East/
Eastern Europe

Alexandru Cocan
Membru

Finance Director, Central 
Eastern Europe, AbbVie

Mihaela Nabăr
Membru

Director Executiv, World 
Vision România

Daniela Trubiansky
Membru

Psiholog
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VENITURI WVR ÎN 2018 (USD)
Venituri în cash
Taiwan ,641,680
SUA 2,450,990
Fonduri colectate local (fundraising) 1,094,579
Fonduri colectate local (proiecte locale) 1,636,400
Total 5,823,649
Venituri din donații în natură (DIN)
Donații colectate internațional și local ,776,105
Total ,776,105
Venituri totale, din care
Taiwan ,641,680
SUA 2,450,990
Fonduri colectate local (fundraising) 1,870,684
Fonduri colectate local (proiecte locale) 1,636,400
Total 6,599,754
 

CHELTUIELI ÎN 2018 (USD)
Cheltuieli pe programe
Protecția copilului  1,359,340
Programe pentru educație  2,304,048
Programe de sănătate  ,333,504
Programe pentru angajament creștin  ,165,008
Programe de dezvoltare  ,551,730
economică și agricolă
Cheltuieli indirecte 1,149,004
Donații în natură distribuite ,578,511
Total 6,441,145

| 6,000,000

| 7,000,000

| 0 | 1,000,000

| 2,000,000

• Taiwan 

• SUA 

• Fonduri colectate local (fundraising) 

• Fonduri colectate local (proiecte locale)

Protecția copilului

Programe 

pentru educație
Programe de sănătate

Programe pentru  

angajament creștin

Programe de dezvoltare 

economică și agricolă

Cheltuieli indirecte

Donații în natură distribuite

Venituri în cash

Venituri totale

| 3,000,000

| 4,000,000

| 5,000,000

Raport financiar 2018
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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
735200 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.

www.worldvision.ro

Proiect finanțat de Uniunea Europeană. 

Responsabilitatea privind această publicație revine integral 
Fundației World Vision România. Conținutul acestui material 
nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a Uniunii Europene.


