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Maria este o fetiţă cât o nucă, puţin peltică şi cu ochi 

care rivalizează cu albastrul cerului. Primitoare şi 

jucăuşă, ţi se lipeşte de suflet din prima clipa.  Până la 

3 ani, Maria nu a purtat niciodata papuci – papucii, 

chiar şi cei din plastic, “sunt doar pentru copiii mari, 

care merg la şcoală”. Ea merge desculţă printre 

găinile şi straturile de zarzavat din curte. 

Fraţii Mariei, aşa sărăcuţi cum sunt, merg zilnic la 

şcoală şi iau note bune. Fac mai mult de 30 de 

minute, de multe ori prin zăpadă sau printr-un noroi 

lipicios, care le atârnă de picioruşele slăbuțe câte un 

kilogram de noroi până când ajung la poarta şcolii. În 

ciuda acestui efort personal, ei nu vor putea intra 

într-o competiţie de la egal la egal cu copiii de la 

oraş, care au de mici hrană bună, acces la informaţie 

multă şi părinţi care stau cu ei la teme. Părinţii 

Mariei, striviţi sub grija zilei de mâine, au pierdut de 

mult timp legătura cu cărţile şi n-ar şti să-i ajute. 

Şcoala la care va merge Maria are o grămadă de 

lipsuri şi este una din cele 3 unităţi arondate la o 

şcoală de centru. De peste 6 ani evaluările noastre cu 

privire la educaţia copiilor din rural, în cadrul 

studiilor “Bunăstarea copilului din mediul rural”, 

arată că tot mai mulţi copii merg întotdeauna sau 

uneori  fără nicio tragere de inimă la şcoală, fără 

bucurie, ca şi cum ar fi pedepsiţi.

Ce disponibilitate emoţională credeţi că au aceşti 

copii pentru a reţine ceva? La cel mai mic imbold, ei 

sunt cei care vor părăsi şcoala. Cu costuri dramatice 

pentru toată viaţa lor şi pentru dezvoltarea noastră, 

a tuturor.

Vă invit să parcurgeţi paginile acestui raport cu 

gândul la copii ca Maria, care fără sprijinul nostru nu 

au nicio şansă la educaţie de calitate care să-i ajute 

să spargă cercul sărăciei. 

Mesaj din partea Directorului Naţional

Daniela Buzducea
Director National World Vision România,
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INTERVENŢIA WORLD VISION ROMÂNIA ÎN 2017

Biroul Zonal Cluj

Biroul Zonal Vâlcea

Biroul Zonal Dolj

14.000 de copii beneficiari direcţi ai Programelor World Vision România

19.039 de copii şi 7.199 de tineri au fost implicaţi în proiecte şi activităţi

13.504 de părinţi au beneficiat de sprijin din partea organizaţiei

61 de comune din Cluj, Ialomiţa, Dolj, Vaslui şi Vâlcea

57.248 de copii au participat la activităţi de dezvoltare spirituală



Biroul Central Bucureşti/
Biroul local sector 5

Biroul Central Bucureşti
55 angajaţi
Biroul local sector 5
3 angajaţi
acordă asistenţă în 1 comunitate
finanţare din partea World Vision Germania
(2014-2016), World Vision USA (2016),
World Vision România (2015-2017)

Biroul Zonal Ialomiţa
25 angajaţi
acordă asistenţă în 23 comunităţi, 19 sate,
11 comune şi 2 oraşe;
3.228 copii beneficiari direcţi ai programelor 
de dezvoltare comunitară;
finanţare din partea 
World Vision USA (2003-2020);

Biroul Zonal Cluj
39 angajaţi
acordă asistenţă în 69 comunităţi, 
56 sate şi 13 comune;
4.048 copii beneficiari direcţi ai programelor 
de dezvoltare comunitară;
finanţare din partea World Vision USA 
(2001-2013; 2014-2023);

Biroul Zonal Vâlcea
14 angajaţi
acordă asistenţă în 99 comunităţi, 85 sate 
şi 14 comune;
900 copii beneficiari direcţi ai programelor 
de dezvoltare comunitară;
finanţare din partea World Vision Canada 
(2000-2017);

Biroul Zonal Dolj
12 angajaţi
acordă asistenţă în 69 comunităţi, 
53 sate şi 16 comune;
900 de copii beneficiari direcţi ai programelor 
de dezvoltare comunitară;
finanţare din partea World Vision Canada 
(2000-2017);

Biroul Zonal Iaşi & Vaslui
38 angajaţi
acordă asistenţă în 88 comunităţi, 75 sate,
12 comune şi 1 oraş;
4.915 copii beneficiari direcţi ai programelor 
de dezvoltare comunitară;
finanţare din partea World Vision Taiwan 
(2009-2023) şi World Vision USA (2012-2027);

Biroul Zonal Ialomiţa

Biroul Zonal Iaşi 
& Vaslui



De 27 de ani aducem nevoile celor mai vulnerabili copii pe agenda publică și milităm pentru respectarea 

drepturilor lor și desfăşurăm programe sociale de educaţie, protecţia şi participarea copilului, dezvoltare 

economică, sănătate.

Lucrăm cu comunitățile pentru a 

oferi copiilor din mediul rural 

șansa de a-și dezvolta potențialul 

și de a-și construi o viață demnă și 

împlinită.

MISIUNE VIZIUNE

Viziunea noastră pentru fiecare 

copil este să se bucure de viață, în 

toată plinătatea ei.

Rugăciunea noastră pentru fie-

care suflet este să aibă voința 

pentru a-și împlini menirea.

Suntem buni administratori

Preţuim oamenii

Suntem devotaţi celor săraci

Suntem receptivi 

Suntem creştini 

Suntem parteneri 

VALORI
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FUNDAŢIA WORLD VISION ROMÂNIA 
 

CINE SUNTEM?



Fundaţia World Vision România sprijină comunităţile rurale să se dezvolte şi să clădească un viitor mai bun 

pentru copiii lor. Prin programe de dezvoltare comunitară, creăm un dialog între toţi oamenii din 

comunitate astfel ca ei să găsească soluţii şi resurse locale pentru a depăşi situaţiile dificile şi pentru a deveni 

comunităţi active, implicate, capabile să asigure o viaţă mai bună tuturor membrilor săi.

  

Un număr foarte mare de copii prezentau întârzieri 

în dezvoltare şi probleme de sănătate precum 

anemie, distrofie şi alte boli provocate de nutriţia 

inadecvată. Oamenii se luptau cu lipsa locurilor de 

muncă şi a oportunităţilor economice. 

Ce am realizat: programele de dezvoltare comuni-

tară le-au oferit copiilor din comunităţile partenere 

şansa de a-şi împlini visele şi de a avea speranţă într-

un viitor mai bun, precum şi de a trăi într-un prezent 

în care se simt protejaţi şi se bucură de o educaţie de 

calitate, de o stare bună a sănătăţii, de oportunităţi 

de dezvoltare a unor afaceri generatoare de venit 

pentru părinţii lor şi un spirit comunitar consolidat.

De unde am pornit: Situaţia şcolilor şi a grădiniţelor 

rurale la începutul anilor 2000 era departe de 

standardele europene. Totodată, sărăcia familiilor 

din mediul rural, transpusă în lipsa posibilităților 

materiale de a le oferi copiilor hrana corespunză-

toare, îmbrăcăminte şi încălţăminte adecvată sau 

rechizite şcolare, influenţa negativ actul educaţio-

nal, favorizând creşterea abandonului şcolar şi slaba 

implicare a părinţilor în dezvoltarea copiilor. 

Programele de dezvoltare comunitară  s-au 

desfăşurat în 28 de comunităţi partenere din mediul 

rural: 

 Din județul Olt: Vitomirești.•

 Din județul Dolj: Argetoaia, Brabova, •

Braloștița, Breasta, Bucovăţ, Carpen, 

Cernăteşti, Coţofenii din Jos, Pleşoi, Pre-

deşti, Scăeşti, Sopot şi Vârvoru de Jos;

 Din județul Vâlcea: Galicea, Stoilești, Olanu, •

Frânceşti, Orleşti, Scundu, Ioneşti, Mihăeşti, 

Nicolae Bălcescu, Dănicei, Popeşti, Siri-

neasa, Drăgoeşti;

PROGRAMELE DE DEZVOLTARE COMUNITARĂ 
DOLJ ŞI VÂLCEA LA FINAL

DEZVOLTĂM COMUNITĂŢI
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Educaţie Sănătate Societate 
Civilă

Dezvoltare 
spirituală

Dezvoltare 
economică

Activităţi 
extracuriculare 
desfăşurate în 
parteneriat cu 
instituţiile locale: 
cluburile copiilor, 
excursii, tabere, 
reviste şcolare, 
activităţi recreative 
şi de socializare.
Sprijin pentru 
prevenirea 
abandonului şcolar 
prin intervenţii 
directe în familiile 
sărace, constând în 
donaţii de 
îmbrăcăminte, 
încălţăminte, 
alimente, produse de 
igienă şi rechizite 
şcolare;
Îmbunătăţirea 
condiţiilor de studiu 
şi igienico-sanitare în 
şcoli şi grădiniţe.

Dotarea cabinetelor 
medicale cu 
echipament şi 
material medical;
Sprijin oferit copiilor 
cu probleme de 
sănătate pentru 
efectuarea 
examenelor 
medicale de 
specialitate şi a 
analizelor de 
laborator.

Campanii de 
educaţie pentru 
sănătate în şcolile şi 
grădiniţele 
partenere.

Construirea şi 
consolidarea 
parteneriatelor 
locale între 
profesionişti din 
educaţie, sănătate şi 
asistenţă socială;
Sprijin pentru 
înfiinţarea şi 
dezvoltarea 
Asociaţiilor 
Comunitare Locale.

Organizarea de 
sesiuni de instruire 
pentru preoţi 
privind implicarea 
bisericilor locale în 
rezolvarea 
problemelor sociale 
şi spirituale ale 
membrilor 
comunităţii;
Desfăşurarea de 
activităţi educative şi 
religioase pentru 
copii: concursuri pe 
teme de religie, 
excursii la mănăstiri, 
activităţi catehetice 
etc.

Înfiinţarea de 
Cooperative şi 
Asociaţii Agricole 
(apicultură, 
pomicultură);

Traininguri de 
specialitate pe 
agricultură, planuri 
de afaceri, marketing, 
accesare fonduri 
europene şi 
guvernamentale;

Îmbunătăţirea calităţii vieţii a 14.000 de copii şi familiilor acestora

şi a 75.000 de persoane care locuiesc în cele 27 de comunităţi 
partenere. Aceştia au beneficiat de servicii îmbunătăţite în cadrul cabinetelor medicale, 

unităţilor de învăţământ, centrelor de informare, spaţiilor de joacă etc.

CUM AM AJUTAT COMUNITĂŢILE SĂ DEVINĂ 
LOCURI MAI BUNE PENTRU COPII?
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ISTORICUL PROGRAMELOR DE DEZVOLTARE COMUNTARĂ 
DIN DOLJ ŞI VÂLCEA

1999 - 2001   
Voluntariat în Craiova

2008 - 2017 
Vreau în clasa a IX-a

2007-2013 
Proiectul „Centru multifuncţional, o şansă 

pentru viitorul copiilor şi tinerilor cu dizabilităţi fizice, 
psihice şi sociale din regiunea Nord-Vest, Sud - Est 

şi Sud-Vest Oltenia”

2005 - 2009 
Burse şcolare

1992 - 1995   
Servicii sociale pentru persoane 

cu dizabilităţi - Babeni Center
1995 - 2000
Centrul de Socializare Post - 
Instituţională - Bistriţa (comuna Costeşti)

1997 - 2010
Copiii Rom nieiâ

1999 - 2005 
Alternative la instituţionalizare 

2001- 2005 
Sprijin pentru reintegrarea în familie 

a copiilor din leagănul de copii

2001 - 2005 
O călătorie pentru schimbare 
împreună cu voluntarii din Canada

2000 - 2002 
Centrul Maternal

2003 - 2005 
Inţiativa Speranţa - HIV/AIDS

2003 - 2007 
Intervenţie timpurie pentru 
copiii cu dizabilităţi

2005 - 2006 
USAID Grant for Olt Floods

2005 - 2006 
Intervenţie după inundaţii

2006 - 2007 
Centrul Comunitar de nformare şi TrainingI

2006 - 2007 
Donaţii de oi

2007 
USAID Winterization

2006 - 2009 
Centrul de Servicii Comunitare Frânceşti

2006 - 2009 
Proiect Apicol

2007 - 2009 
Apă în şcoli şi grădiniţe

2007 - 2009 
Creşterea oilor şi plantarea livezilor

2009 - 2013 
Tineri în acţiune

2009 - 2012 
Copiii sunt mai bine hrăniţi

2009 
Cluburile Copiilor

2010 
Servicii Specializate pentru 

copiii cu dizabilităţi
2012 - 2014   
“Atelierul de Meşteşuguri – Program integrat 
de dezvoltare a culturii antreprenoriale în 
domeniul meşteşugurilor populare tradiţionale”

2015 - 2016   
Elevul EDI

2012 - 2013   
RAIGO

2004 - 2006 
Participarea opiilor la viaţa comunităţiic
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EDUCAŢIE ŞI PROTECŢIA COPILULUI

• Peste 1.500 de copii şi tineri au învăţat aici să devină 

agenţi ai schimbării, să îşi dezvolte aptitudini şi 

• 35 de cluburi ale copiilor au desfășurat activități 

distractive, educative şi campanii de promovare a 

drepturilor copilului. 

• Peste 300 de cadre didactice au participat la 

cursuri de perfecţionare pentru activităţi extra-

şcolare cu copiii. 

• Am reabilitat, renovat şi dotat cu material didactic 

60 de şcoli primare, 43 de şcoli gimnaziale şi 98 de 

grădiniţe;

• Peste 7.300 de copii au participat la diverse  

concursuri, serbări cu premii, expoziții de artă, 

acțiuni de reciclare și ecologizare, festivaluri de 

muzică și dans, au mers în excursii, tabere, şcoli de 

vară. 

• Anual, peste 2.000 de părinţi au luat parte la 

campanii şi sesiuni despre importanţa educaţiei.

abilităţi sociale, civice şi de viaţă în cele 11 „Cluburi de 

iniţiativă comunitară pentru tineri".

• Prin programele de burse şcolare, am susţinut 484 

de elevi din mediul rural să-şi continue studiile la 

liceu. Dintre aceștia, 135 au mers mai departe la 

facultate.  

• Prin programele de educaţie remedială şi activităţi 

de tip Şcoală după şcoală, peste 1.400 de copii și-au 

îmbunătăţit abilitățile de citire, scriere și matema-

tice. 
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SĂNĂTATE

• Am desfăşurat campanii de conştientizare privind 

drepturile copiilor cu dizabilităţi şi educaţi  e

incluzivă, traininguri pentru părinţi şi cadre didac-

• Anual, 4.000 de copii au luat parte la campanii de 

igienă, nutriţie şi sănătate şi au primit kituri de 

igienă personală.

 

• Peste 320 de copii cu dizabilităţi au beneficiat de 

servicii de recuperare specializate şi 300 de adulţi au 

primit scaune rulante potrivite, precum şi instruire 

pentru o utilizare adecvată. 

• P  este 2.200 de mame au participat la sesiuni 

informative pe teme legate de nutriţia şi dezvoltarea 

copilului sub 5 ani şi peste 140 de cadre medicale au 

fost instruite. 

tice, parteneriat cu instituţii locale, networking.

• A ăm asigurat accesul la apă curentă şi potabil  

pentru 7 dispensare şi 46 de şcoli.

DEZVOLTARE ECONOMICĂ ŞI COMUNITARĂ

• 600 de persoane au participat la cursuri de 

calificare şi 400 de familii au primit donaţii de stupi 

complet echipaţi, solarii, pui, găini, capre, oi.

• ă27 de grupuri de iniţiativă local , 6 asociaţii apicole, 

2 asociaţii meşteşugăreşti, 14 asociaţii de dezvoltare 

comunitară şi 3 asociatii sportive.

Intervenții de urgență în caz de dezastre

• Anual, 5.500 de copii au luat parte la simulări şi 

ac iuni de informare despre modul în care trebuie să ț

se comporte în cazul producerii de cataclisme. 

• ș48 coli şi 13 primării au fost dotate cu sisteme de 

alarmă, truse de prim ajutor, echipamente i ghiduri ș

pentru interven ia în situa ii de urgen . ț ț ță

• World Vision a oferit asistenţă umanitară în situaţii 

de urgenţă pentru 4.500 de familii şi a repararat şi 

construit grupuri sanitare pentru 3 şcoli afectate de 

inundaţii.
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România alocă educaţiei cel mai mic buget din 
Uniunea Europeană: 3% din PIB (2017). Întrucât 
nu există o strategie concentrată pe specificul 
problemelor din mediul rural, calitatea actului 
educaţional are de suferit, iar copiii de la sate 
continuă să fie expuşi sărăciei extreme şi 
excluderii, astfel adâncindu-se discrepanţele 
dintre mediul urban şi cel rural.

Educaţia reprezintă una din cele 5 priorităţi 
strategice ale planului de revigorare economică 
Europe 2020. Ţinta Uniunii Europene de 
scădere a abandonului şcolar este de 10%, iar 
media ţărilor europene este de 10,7%, în timp ce 
în România continuă să fie la 18,5% (2016, 
Eurostat); 

copii au participat la activităţi de 
educaţie remedială

copii au participat în activităţi de 
educaţie non-formală

copii au beneficiat de meditaţii 

copii au beneficiat de activităţi de tip 
after school

de adolescenţi au fost susţinuţi 
pentru a continua liceul

de copii vulnerabili au fost susţinuţi 
pentru a continua şcoala

1.029

1.011

1.142

398

16.210

1.671      

EDUCAŢIE
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În 2017, 16.210 de copii preșcolari, școlari și liceeni au 

beneficiat de condiții mai bune de studiu, au 

participat la programe de tip afterschool, meditații 

sau concursuri școlare, au dezvoltat abilități de 

responsabilitate socială, gândire critică, abilități și 

competențe de comunicare, relaționare și manage-

mentul emoțiilor în cadrul a diferite concursuri 

tematice, vizite de studiu, sesiuni pentru dezvol-

Toate acestea au îmbunătățit procesul educațional și 

au transformat școala într-un spaţiu mai atractiv şi 

mai primitor. 

tarea abilităților de viață, educație pentru sănătate, 

activități sportive, celebrarea comunităților și a 

tradițiilor locale. 

Totul a fost posibil datorită celor 419 adulţi și 299 de 

copii care s-au implicat voluntari în 19 proiecte 

pentru creșterea calității educației și responsabili-

zarea autorităților locale întru susținerea educației, 

În 2017, 5.635 de copii s-au bucurat de condiții mai 

bune de studiu, de şcoli și grădinițe reabilitate, 

amenajate și modernizate. 

desfășurate în 14 comunităţi rurale din cele 5 judeţe 

în care suntem prezenți. 

Proiectele au fost derulate prin Metodologia „Vocea 

și Acțiunea Cetățeanului”, utilizată de World Vision 

România pentru a implica voluntar adulții în 

procesele și mecanismele care contribuie la 

îmbunătățirea vieții copiilor din comunitatea lor.

O ŞCOALĂ MAI PRIETENOASĂ - 16.210 copii

CONDIŢII DE STUDIU MAI BUNE - 5.635 de copii



Pentru a transforma școala într-un spațiu mai 

prietenos și mai atractiv pentru copii, World Vision a 

oferit consiliere vocațională profesorilor dornici să 

își însușească metode moderne de educaţie 

incluzivă şi non-formală. 

Pentru 21 de cadre didactice voluntare din 7 

comunităţi rurale din judeţul Ialomiţa am organizat 

un training de consiliere vocaţională. Profesorii au 

înțeles cum gândesc copiii și cum își pot adapta 

modul de predare în funcție de nevoile acestora, au 

experimentat noi metode de lucru și au aflat că 

trebuie să învețe să fie mai apropiați de copii. 

Primii care s-au bucurat de lecțiile învățate de 

profesorii lor au fost 80 de copii care au participat la 

sesiuni de consiliere vocațională. 

Tot la un workshop pe educație remedială au 

participat și 34 de profesori din 6 comunități 

vasluiene în care se desfășoară programe de 

meditații pentru elevi. În urma participării la curs, 

aceștia au analizat activitatea din anul școlar 

anterior și au încercat să învețe din provocările și 

obstacolele întâmpinate.
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ŞI PROFESORII MERG LA ŞCOALĂ - 55 de profesori 
au participat la traininguri vocaţionale 

Am lucrat cu 11 grădinițe din 7 comunități rurale 

clujene (Apahida, Bonțida, Aghireșu, Cășeiu, Mociu, 

Cojocna și Iara) pentru a îmbunătăți condițiile de 

învățare ale preșcolarilor. 548 de preșcolari au 

beneficiat de materiale educaționale, jucării și 

materiale didactice pentru dezvoltarea abilităților 

de comunicare și de scriere necesare la înscrierea în  

învățământul școlar. În plus, au fost organizate școli 

de vară în două comunități rurale pentru 121 de copii 

preșcolari.  

SPRIJIN PENTRU COPIII DIN GRĂDINIŢE - 548 de copiii 
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MEDITAŢII SUSŢINUTE DE ELEVI PENTRU ELEVI -1.029 de 
elevi meditaţi de alţi 112 elevi din şcoala lor 

materia școlară pe care nu au reușit să o parcurgă. În 

plus, „educatorii” sunt îndrumați și supervizați de 

către un cadru didactic. În urma proiectului, elevii 

din clasele primare își îmbunătățesc performanțele 

șolare și devin mai dornici să învețe, în timp ce tinerii 

„educatori” dezvoltă competențe și abilități pentru 

viață.

Profesorii care au coordonat activitățile de educație 

remedială au observat cum copiii cu dificultăți de 

învățare sunt acceptați de ceilalți colegi, care dau 

dovadă de solidaritate și bucurie că își pot ajuta 

colegii.  

Copiii cu rezultate școlare slabe au reușit să își 

dezvolte abilitățile de scris, citit și socotit chiar cu 

sprijinul colegilor lor de școală. Succesul proiectului 

se datorează faptului că „elevii-educatori” pot 

comunica mai ușor cu colegii lor și le pot explica 

acestora pe înțelesul lor noțiunile și conceptele de la 

clasă, iar copiii se simt mai încrezători atunci când 

pot apela la cei de vârste apropiate pentru a recupera 

 

Prin proiectul de meditații de la egal la egal, 1.029 de 

elevi de școală primară și gimnazială au beneficiat de 

meditații școlare susținute de alți 112 elevi, pregătiți 

și îndrumați de către 50 de profesori din școala lor.

Cum putem contribui la reducerea abandonului școlar și transformarea școlilor într-un loc în care 

copiii se simt motivați să înveţe cu drag şi fără teamă că au greşit? 

Soluția World Vision la această problemă o reprezintă proiectele de educație remedială, care ajută 

copiii să depășească obstacolele de învățare, să recupereze lecțiile pierdute și să fie la zi cu temele și 

noțiunile învățate.  

EDUCAŢIE REMEDIALĂ PENTRU PREVENIREA ABANDONULUI 
ŞCOLAR ŞI STIMULAREA INTERESULUI PENTRU ŞCOALĂ
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MEDITAŢII PENTRU ELEVII CARE VOR SĂ MEARGĂ LA 
LICEU - 1.011 elevi de şcoală generală 

Și profesorii au făcut meditații cu elevii interesați să-

și crească șansele de a intra la liceu. Astfel, în 2017, 

1011 elevi de la clasele V-VIII a din județele Dolj, 

Ialomița și Vaslui au beneficiat săptămânal de câte 

două ședințe de meditații a câte două ore fiecare. 

Organizate la finalul programului școlar, în sala de 

clasă, meditațiile au fost susținute voluntar de către 

cadrele didactice din școlile gimnaziale din 

comunitate și au avut ca scop clarificarea și 

aprofundarea cunoștințelor la limba română, 

matematică, limba engleză și limba franceză. 

Încurajați de progresele obținute de elevii care au 

beneficiat de educație remedială, profesorii din 

comunitățile rurale din Oșești, Pungești, Rebricea, 

Vulturești și Negrești au dezvoltat 26 de planuri de  

intervenție pentru copiii din școlile generale și 

primare. 

Alţi 450 de copii din 6 comunităţi rurale din Ialomiţa 

6 comunități rurale din Ialomița au beneficiat de 

Pentru a adresa problema abandonului școlar din 

județul Cluj, au fost organizate activități de educație 

remedială în 5 comunități. Activitățile au avut ca 

scop îmbunătățirea participării și rezultatelor 

școlare ale copiilor. Din cei 212 copii de școală 

primară incluși în activități, 27% și-au îmbunătățit 

performanțele școlare, 70% și-au menținut 

rezultatele, și doar 3% nu au trecut clasa. 

materiale de studiu îmbunătățite și de meditații la 

matematică, limba română și  limba franceză. 

Profesorii au fost susținuți de World Vision să îi 

sprijine pe elevi în efectuarea temelor și în 

recuperarea materiei pierdute astfel încât copiii să 

aibă șanse de reușită la examenul final. 



SPRIJIN PENTRU COPIII CU DIFICULTĂŢI DE ÎNVĂŢARE
14 copii şi-au îmbunătăţit performanţele şcolare şi 14 
profesori au învăţat cum să-i ajute pe copiii cu dificultăţi 

Programul de educație remedială a fost completat de 

programe și cursuri specifice pentru copiii cu 

dificultăți de învățare. În orașul Negrești ( județul 

Vaslui), 14 copii de școală primară care întâmpinau 

dificultăți de scriere și-au îmbunătățit performan-

țele școlare în urma unui program de logopedie și 

terapie prin limbaj susținut de un voluntar.

Prin participarea la cursul “Metode și tehnici de 

lucru cu copiii cu nevoi speciale din școli normale”, 14 

profesori din comunitățile rurale vasluiene au 

dobândit expertiza și experiența pentru a oferi 

sprijin copiilor cu performanțe școlare scăzute din 

școlile primare și gimnaziale. În cadrul cursului, 

profesorii și-au însușit tehnici specifice de lucru 

care adresează problemele și dificultățile de învățare 

ale copiilor. “Am înțeles nevoia de a schimba propriile 

noastre activități didactice pentru a-i putea ajuta pe 

copiii cu nevoi speciale să învețe”, a declarat unul 

dintre profesorii participanți la curs. 
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DONAŢII DE ÎMBRĂCĂMINTE ŞI RECHIZITE ŞCOLARE 
1.671 de copii vulnerabili

Campaniile de donații ale World Vision România au 

devenit deja o tradiție – astfel le oferim copiilor 

îmbrăcăminte, încălţăminte, rechizite şcolare sau 

pachete cu alimente. Anul acesta, 1.671 de copii 

vulnerabili au fost susţinuţi cu donaţii pentru merge 

în continuare la şcoală. Astfel, familiile sunt motivate 

să-și încurajeze şi să-și trimită copiii la școală.  

În majoritatea comunităţilor rurale părinţii se luptă 

cu lipsa locurilor de munca şi cu condiţiile grele de 

trai. Trăind doar din alocaţiile copiilor şi ajutorul 

social, le este greu să le asigure copiilor o alimentaţie 

adecvată. Totodată, copiii duc lipsă de haine, 

încălţăminte şi condiţii propice pentru efectuarea 

temelor. 
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În anul 2017, Fundația World Vision România a 

continuat să desfășoare programe de tip Școală după 

Școală pentru 1.142 de copii de școală primară și 

gimnazială din 7 comunități din județele Ialomița, 

Dolj, Vâlcea și Cluj. 

Programul oferă copiilor posibilitatea de a rămâne, 

după ore la școală, pentru a servi o masă sau o 

gustare și pentru a-și face temele sub supravegherea 

unui cadru didactic. 

Activitățile educaționale din cadrul programelor de 

tip after school includ pregătirea temelor pentru a 

doua zi, jocuri și exerciții pentru dezvoltarea 

potențialului creativ, a aptitudinilor de relaționare și 

socializare, comunicare și dezvoltare personală. 

În programul de after school sunt incluși toți elevii 

unei clase, atât cei care provin din familii foarte 

vulnerabile, cât și ceilalți copii, astfel încât progra-

mul să contribuie la integrarea socială a copiilor 

marginalizați și să elimine barierele între diferiți 

membrii ai comunității.  

În anul 2017, activitățile de tip after school au fost 

susținute prin proiectul “Educație pentru schim-

bare”, finanțat de Fundația Vodafone România, 

Programul Pâine și Mâine și prin intervenția directă a 

Fundației World Vision România în alte două 

comunități din Ialomița și în Sectorul 6, București. 

1.142 
copii au beneficiat de 
activităţi de tip after school 

PROGRAME DE AFTER SCHOOL - 1.142 de copii 
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EDUCAŢIE PENTRU SCHIMBARE - 156 de copii din 
5 comunităţi

În iunie 2017 am finalizat proiectul „Educație pentru 

Schimbare", desfăşurat timp de 12 luni  în 

comunităţile Armăşesti şi Roşiori din judeţul 

Ialomiţa, Breasta şi Bucovăţ din judeţul Dolj şi 

Scundu din judeţul Vâlcea. Proiectul a avut ca scop 

prevenirea abandonului şcolar prin mobilizarea 

resurselor locale şi crearea a 5 centre de tip Şcoală 

după şcoală, care să fie sustenabile pe termen lung. 

Proiectul a demarat cu organizarea unui concurs de 

propuneri de proiecte, în urma căruia au fost 

selectate Asociaţiile ADC Euro Breasta, Asociaţia 

ProTineret Bucovăţ, Asociaţia Copiii – Speranţa 

Armăşeștiului şi grupurile de iniţiativă Scundu şi 

Roşiori. Ulterior, organizaţiile selectate au beneficiat 

de un program integrat de asistenţă şi pregatire care 

a cuprins sesiuni de formare în managementul 

serviciilor educaţionale de tip Şcoală după şcoală, 

mobilizarea resurselor locale, managementul 

voluntarilor în activităţile educaţionale. În foarte 

scurt timp au fost demarate activităţile educaţionale 

în cele 5 centre Şcoală după şcoală pentru 156 de 

copii din cele trei judeţe: 27 de copii din clasele 

primare din Armăşeşti şi 27 copii din clasele primare 

În urma desfăşurării proiectului, 42% dintre copiii 

înscrişi şi-au îmbunătățit rezultatele şcolare. În 

centrul din Roşiori, 64% dintre copii au avut note mai 

mari, iar 14 dintre cei cu multe absenţe au venit cu 

regularitate la şcoală. În centrul din Scundu, 44% 

dintre copii şi-au îmbunătăţit notele şi 5 copii şi-au 

redus numărul de absenţe şi au participat la şcoală.

şi gimnaziale din Roșiori, judeţul Ialomiţa, 30 de copii 

din clasele primare Breasta şi 47 copii din clasele 

primare din Bucovăţ, judeţul Dolj, 25 de copii din 

clasele gimnaziale participanţi la activităţi specifice 

Şcoală după şcoală şi alţi 30 de copii din Şcoala 

Scundu care participă la activităţile de ansamblu 

folcloric şi dansuri populare. 

În două dintre cele 5 comunităţi, cadrele didactice 

care au susţinut activităţile cu copiii în centrele 

"Şcoală după şcoală" au lucrat voluntar. În plus, au 

fost cooptați la activități şi copii din clase mai mari. 

În perioada vacanţei de Paşti, copiii din centre au 

mers în tabără. Pentru majoritatea dintre ei a fost 

pentru prima dată când au fost într-o excursie şi au 

văzut muntele. 

21
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PÂINE ŞI MÂINE - peste 97.600 de mese calde oferite şi 
peste195.000 de ore de after school

MASĂ CALDĂ LA 
PRÂNZ

AJUTOR LA TEME

899 COPII INCLUŞI 
ÎN PROIECT

ŞCOALĂ DE VARĂ 
PENTRU COPII ŞI 
PĂRINŢI

PACHETE ŞI 
CADOURI 
PENTRU COPII

CUM FOLOSIM 
DONAŢIA TA?

Pe parcursul celor trei luni de vacanță copiii participă săptămânal la jocuri și 

activități de dezvoltare socio-emoțională pentru o mai bună adaptare la mediul 

școlar, în timp ce părinții lor învață noi metode de disciplinare pozitivă. 

Copiii primesc zilnic o masă caldă. Fără o alimentație corectă, un copil nu are 

capacitate de concentrare pentru rezultate școlare bune. 

Copiii primesc zilnic sprijin specializat în realizarea temelor. Doar astfel avem 

certitudinea că, odată întorși acasă, au temele făcute, fără să le amâne pentru a 

munci în gospodărie. 

Cu sprijinul donatorilor individuali și al partenerilor corporate, programul Pâine și 

Mâine a ajutat, în anul 2017, 899 de copii din 24 de sate vulnerabile. Ținta noastră 

este să ajutăm 2.500 de copii din mediul rural românesc. 

Peste 3.000 de copii din comunități rurale sărace au primit jocuri educaționale și 

rechizite datorită donației de 241.000 de euro oferite de Lidl România. Pe timpul 

verii, familiile primesc pachete cu alimente. 

Pentru susținerea unui copil în proiect este nevoie de suma de 270 lei pe lună. 83% 

reprezintă costul unui prânz complet și al orelor de afterschool, iar 17% acoperă 

costurile de administrare ale proiectului.

,,Programul Pâine şi mâine a fost mult aşteptat de toţi părinţii şi copiii din şcoala noastră, deoarece mulţi dintre aceştia provin 
din familii vulnerabile, care trăiesc doar din alocaţiile de stat pentru copii sau ajutor social. Participarea copiilor la acest 
program este un câştig foarte mare pentru ei , deoarece mulţi veneau zilnic fără temele făcute, motivând diverse lucruri, fapt 
ce bloca sau încetinea progresul şcolar al acestora.” a spus Milica Bivolan, director Şcoala Gimnazială Predeşti.
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Anul trecut au avut prima lor serbare şi au dorit să se 

îmbrace frumos. Bunica nu a avut bani să le cumpere 

haine, așa că doamna învătaţoare le-a facut rost de 

câteva haine vechi de la alţi copii. Încălţămintea din 

picioare era ruptă și mai mare cu două numere. 

„Nu am avut ce să fac, i-am luat la mine. Nu avem  

niciun venit. Împreună cu soţul, deşi suntem în 

vârstă, încercăm să îi creştem. I-am adus acum la 

şcoală, este  pentru prima dată când merg. Nu au fost 

niciodată, nici măcar la grădiniţă. Mi-a fost milă de ei 

pentru că vara locuiau într-o rulotă şi păzeau  

animalele. Aşa i-am luat la mine şi i-am trimis la 

şcoală. Ne este foarte greu că nu avem niciun venit, 

muncim la câmp şi avem  grijă de cireada de vaci şi oi 

din sat,“ a declarat bunica. 

Robert  şi  Răzvan  sunt  doi  copii minunaţi  în vârstă 

de 10 și 11 ani, pe care-i  cresc bunica şi bunicul. Anul  

trecut au mers pentru prima dată la şcoală. Provin 

dintr-o familie mare, având acasă 7 fraţi, iar mama 

mai aşteptă  încă doi copii. Neputând să aibă grijă de 

toți, părinţii i-au trimis la bunici pe cei doi. „Ei au fost 

printre  cei  norocoşi”, povesteşte bunica, „pentru  că  

ceilalţi  fraţi nu merg niciunul la şcoală”. 

„Rezultatele  lor  şcolare s-au observat  din  primele  

luni. Vin de plăcere la şcoală şi doresc să se integreze,  

să participe la activităţi, ca toţi copiii“ declară  

directoarea  şcolii din comuna Stoilești. 

Robert şi Răzvan au devenit beneficiarii proiectului 

Pâine şi Mâine anul trecut, iar pentru ei, fiecare zi 

este specială pentru că merg la şcoală ca ceilalţi copii 

din satul lor.

„Ţin minte  că  anul trecut,  la prima noastră  serbare,  

am primit, de la LIDL şi World Vision, dulciuri, haine 

şi încălţăminte pe măsura noastră. Nu am avut 

niciodată  cizme  noi. Tot timpul  purtam de la vecini  

sau de la copiii care nu le mai purtau”, declară  

Răzvan. 

„Aceşti  doi  frati  sunt  chiar deosebiţi.  Îşi  doresc  să 

vină la şcoală, să înveţe. Robert este foarte bun la 

matematică, iar Răzvan la română. Sunt foarte  

municitori  şi  ascultători şi merită să fie susţinuţi. La 

activităţi îi ajutăm să îşi facă temele, dar și să se 

integreze alături de ceilalţi copii”, a declarat 

învaţătoarea  celor doi fraţi. 

O MASĂ CALDĂ, O ŞANSĂ LA EDUCAŢIE!



CELE MAI IMPORTANTE MOMENTE DIN 2017
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76 de copii din judeţul Dolj au 
primit prima masă caldă

112 copii din Vaslui au fost incluşi 
în programul Pâine şi Mâine

Donaţie de 150.000 de euro 
pentru 50.000 de mese calde 

şi after-school din 
partea Lidl România

Am colectat 645 coşuri cu bunătăţi 
în valoare de 22.575 lei pentru copiii 

din programul Pâine şi Mâine

Echipa Masterchef de la PRO TV 
a gătit pentru copiii 
din Stoileşti (Vâlcea)

Copiii au mers în excursie în 
oraşele aproapiate de comunităţile lor

De ziua copilului, LIDL România 
a oferit cadouri şi o donaţie 

de 100.000 de euro

IANUARIE APRILIE IUNIE IULIE
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Copiii din Pâine şi Mâine 
au participat la şcoala de vară 

şi au primit alimente

Donaţia de 140.000 euro de la LIDL 
ne-a ajutat să creştem numărul de copii 

de la 618 la 899.

SMS LA
8844
CU TEXTUL

PAINE
ÎN VALOARE DE 2 EURO
ŞI OFERĂ O MASĂ CALDĂ

150.000 de SMS-uri trimise la 
8844 cu textul Pâine

LIDL a promis că va dona 
anual câte 250.000 euro 

până în 2020

AUGUST SEPTEMBRIE DECEMBRIE 2018 - 2020



BURSĂ LUNARĂ

DEZVOLTARE 
PERSONALĂ 

CONSILIERE ŞI 
SPRIJIN INDIVIDUAL

TABERE DE VARĂ

373 DE BURSIERI 
VREAU ÎN CLASA 
A NOUA!

CUM FOLOSIM 
DONAŢIA TA?

Taberele de vară sunt pentru mulți bursieri singura șansă de a ieși din 

comunitate. Acestea sunt organizate, în fiecare an, pentru toți bursierii din 

program. 

Fiecare bursier primește o sumă lunară pentru cheltuielile legate de masă, 

cazare, transport, rechizite, îmbrăcăminte.

Bursierii participă la activități educative și de dezvoltare personală, prin 

care deprind abilități de comunicare și de lucru în echipă.

Fiecare bursier este inclus într-un program individual de consiliere prin 

care este sprijinit pentru a se integra în noul mediu școlar.

Programul a fost lansat în județele în care Fundația World Vision România 

își desfășoară activitatea (Iași, Vaslui, Dolj, Vâlcea, Cluj și Ialomița) și a oferit 

burse unui număr total de 1.278 de elevi.

Pentru susținerea unui copil în proiect este nevoie de suma de 250 de lei pe 

lună: 215 lei (86%) - costul de implementare și 35 de lei (14%) - costuri 

indirecte ale proiectului.  

VREAU ÎN CLASA A NOUA!
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Succesul „Vreau în clasa a noua!“ a contribuit la 

creșterea semnificativă a numărului de bursieri de la 

un an la altul. Programul a fost lansat în județele în 

care Fundația World Vision România își desfășoară 

activitatea (Iași, Vaslui, Dolj, Vâlcea, Cluj și Ialomița) 

și a oferit burse unui număr total de 1.278 de elevi. 

Programul de burse pentru liceu „Vreau în clasa a 

noua!“, dezvoltat de Fundația World Vision România 

în zonele rurale defavorizate a intrat în cel de-al 

zecelea an de activitate, cu un număr record de 373 

de bursieri în noul an școlar. 

La zece ani de la lansarea programului „Vreau în 

clasa a noua!“, cu sprijinul donatorilor individuali, dar 

și al companiilor, am identificat un model de succes 

de intervenție în reducerea abandonului școlar, care 

oferă tinerilor bursieri șansa să-și construiască o 

carieră și, implicit, o viață demnă, fără dependență 

de ajutoarele de stat. 

Pe lângă sprijinul material, programul le oferă o 

perspectivă nouă asupra oportunităților de carieră, 

prin activitățile educative non-formale, desfășurate 

pe toată durata ciclului liceal. 

ÎMPREUNĂ PENTRU EROII DE NOTA 10!



CE AU FĂCUT BURSIERII ÎN ANUL 2017?
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Iaşi&Vaslui: Ne-am 
reunit cu absolvenţii 

programelor de 
burse pentru liceu 

desfăşurate 
de-a lungul timpului de 
Biroul Zonal Iaşi&Vaslui

Iaşi&Vaslui, Cluj: am
completat oracole alături de
bloggeri şi de prietenii de la

KFC şi Pizza Hut

IANUARIE FEBRUARIE MARTIE IUNIE

Iaşi&Vaslui: am participat la cursul 
,,Tineri Implicaţi", desfăşurat de Fundaţia 

Noi Orizonturi şi am dezvoltat abilităţi de 
leadership şi fundraising.

Cluj: am participat la
primul seminar de

inteligenţă financiară.
4 bursieri selecţionaţi
pentru “Global Youth

Forum” în SUA,
prin Steelcase

Iaşi&Vaslui: am finalizat şi al doilea modul 
de orientare în carieră;

am mers pentru prima dată la 
Universitatea “Alexandru Ioan Cuza ” 
din Iaşi la “Zilele porţilor deschise”

Bucureşti: KFC & Pizza Hut 
au primit locul al III-lea la CSR 

Awards 2017, categoria Educaţie; 
Am alergat cu Uniqa 
Asigurari Bucharest 
10k & Family Run

Vâlcea: Am descoperit sistemul solar 
şi constelaţiile cu o vizită la Planetarium

Iaşi&Vaslui: 9 bursieri din zona 
Bârladului susţinuţi de T-Me Studios

MAIAPRILIE

Dolj&Vâlcea: Roxana a obţinut Premiul 
Special la Olimpiada Naţională de 

Psiho-Pedagogie!
36 bursieri au absolvit liceul;

Iaşi&Vaslui: am învăţat cum să ne 
prezentăm la un interviu de angajare. 

Ne-am implicat într-o campanie 
de strângere de fonduri

Cluj: Am mers în tabără 
cu Steelcase şi am învăţat 

paşii unui proiect de succes; 
Fundaţia "Noi Orizonturi" 
ne-a dus în vizită la sediul 

Federaţiei Române de Fotbal; 
am învăţat engleza cu voluntarii Skyes.
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AUGUST SEPTEMBRIE OCTOMBRIE NOIEMBRIE

52 dintre noi au promovat 
Bacalaureatul cu rezultate 

peste media naţională;
rata de promovabilitate 

a bursierilor a fost de 76,47%, 
comparativ cu rata naţională 

de promovabilitate în 
mediul rural -24,3%;

Trei dintre noi au obţinut 
cele mai mari medii din liceu. 

IULIE

Vâlcea: am vizitat Şcoala Postliceală 
FEG şi am aflat ce înseamnă meseriile 

de asistent medical generalist, 
asistent farmacie şi asistent 

balneofiziologie.

Dolj: am mers în tabără în 
staţiunea montană Straja, unde 

am luat parte la activităţile 
organizate în cadrul 

Taberei Resiga

Ialomiţa: am mers la Şcoala 
de Vară, la Predeal, unde 
am îmbinat drumeţiile şi 

aventura cu jocurile de echipă, 
sesiunile de consiliere 

vocaţională şi orientare 
în carieră.

Programul de burse 
Vreau în Clasa a Noua! 

aniversează 10 ani, 
timp în care am oferit 

burse unui număr 
total de 1.278 de elevi.

Iaşi&Vaslui: am finalizat al doilea 
modul de orientare în carieră;
am mers pentru prima dată 

la Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” 
din Iaşi la “Zilele porţilor deschise”

Naţional: absolvenţi ai programului 
învaţă despre voluntariat;

bursieri primesc donaţii pentru 
un start bun la şcoală;

absolvenţii se întâlnesc cu 
membrii echipei 

SuperErou şi Dani Oţil.

Naţional:
KFC şi Pizza Hut lansează 

Campania aniversară „Eroii de nota 10” 
pentru a marca 10 ani de sprijin 

pentru programul Vreau în Clasa a Noua;
O lună de fundraising în restaurantele 

KFC şi Pizza Hut

Cluj: am fost alături de 
echipa naţională la primul meci 
oficial jucat în noul echipament 

tricolor

Naţional: KFC şi Pizza Hut 
vor dona suma record 

de 140.000 pentru programul 
„Vreau în clasa a noua!”



Împlinim 

visele 
copiilor de la sate
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Provocările zilnice și condițiile grele de trai i-au 

determinat pe mulți dintre colegii lor să renunțe la 

școală. ,,Când am început școala am fost douăzeci de 

copii, în clasa a VIII-a am mai rămas unsprezece și la 

liceu am mai mers doar nouă," mărturisește Alina. O 

parte dintre ei au fost nevoiți să rămână acasă să-și 

ajute părinții în agricultură sau la creșterea anima-

lelor, acestea fiind singurele surse de venit ale 

familiilor. ,,Un fost coleg a abandonat școala în clasa a 

VII-a pentru că el muncea ca să-și ajute părinții, dar a 

fost prea mult pentru el, nu a putut să facă față și 

temelor, și muncii și a trebuit să aleagă una din ele... și 

a ales să abandoneze școala ca să-și ajute în 

continuare părinții," spune Irina.

Irina, clasa a X-a, și Alina, clasa a XI-a, sunt două 

bursiere ,,Vreau în clasa a 9-a" din județul Dolj. 

Ambele au crescut la sat, într-o zona vestită pentru 

sărăcia cu care oamenii se luptă în fiecare zi, 

populația îmbătrânită și lipsa oportunităților de 

angajare.  Zi de zi, pentru a ajunge la liceul din cel mai 

apropiat oraș, acestea fac naveta. Pentru Alina este 

cel mai dificil pentru că în satul ei nu ajunge 

autobuzul, ea fiind nevoită să meargă la strada 

principală, sperând să prindă o mașina care merge la 

oraș. 

Cu toate că și ele își împart timpul între munca în 

gospodărie și școală, Irina și Alina nu s-au gândit 

vreodată să renunțe. Seriozitatea și dragostea 

pentru învățat le-au ajutat mereu să meargă mai 

departe. După evaluarea națională, ambele au reușit 

să intre la liceu și, datorită evoluției și rezultatelor 

frumoase, au devenit, totodată, bursiere ale progra-

mului ,,Vreau în clasa a 9-a." 

,,Cea mai mare teamă am simțit-o când am început să 

merg la liceu. Provocările au devenit și mai mari. Ca 

să mergi la liceu, la oraș, ai mai mare nevoie de haine, 

de rechizite. Cererile sunt altele și, de aceea, proiectul 

,,Vreau in clasa a 9-a"  mă ajută foarte mult pentru că 

este un venit sigur și mă pot baza pe acel venit care 

vine lunar, plus rechizitele pe care le primim mă ajută 

în timpul anului," mărturisește Alina. 

Atât Alina, cât și Irina, provin din familii în care 

niciunul dintre părinți nu are un loc de muncă stabil. 

Venitul familiei provine din alocațiile de stat ale 

,,Pentru mine, să merg la liceu reprezintă o oportuni-

tate pentru a progresa în viață, pentru a mă realiza. 

Îmi doresc să devin polițistă pentru că mi se pare o 

meserie palpitantă și pentru că am posibilitatea de a 

ajuta foarte mulți oameni," adaugă Alina. 

,,Părinții mei se simt mândri de mine pentru că pot să 

merg la liceu și chiar sunt bucuroși că îmi place să 

învăț și am ambiție să merg mai departe," spune Irina. 

Ambele fete au visuri mărețe și asemănătoare. 

Ghidate de dorința de a face dreptate și a ajuta 

oamenii, Irina vrea să devină procuror criminalist, 

iar Alina polițistă.

,,Când voi crește vreau să devin procuror criminalist 

pentru că vreau să le fac dreptate oamenilor," spune 

Irina.

Totodată, Alina își dorește să fie un exemplu pentru 

sora ei mai mică, căreia îi oferă mereu sprijin și 

îndrumare: ,,Merg la liceu și mă străduiesc să învăț 

cât mai bine pentru că îmi doresc să fiu un exemplu 

pentru sora mea, pentru că ea să devină cineva... și să 

îi demonstrez că nu contează cât de jos ești, poți să 

depășești situația asta dacă înveți," spune Alina.

copiilor și banii câștigați din munca cu ziua. 

De aceea, pentru ambele familii, bucuria de a vedea 

că fetele primesc susținerea necesară pentru a-și 

continua studiile este și mai mare:



Copiii din România şi, mai ales, copiii din mediul 
rural se confruntă cu un nivel ridicat de sărăcie, 
excluziune socială şi privare materială. 

Potrivit statisticilor Eurostat 2014, 48,5% dintre 
copii se află la risc de sărăcie şi privare materială, 
în timp ce 34,1% se află în stare de privare 
materială severă. 

Statisticile evidenţiază discrepanţa mare între 
mediul urban şi cel rural, riscul de sărăcie pentru 
copiii din mediul rural este de trei ori mai mare 
decât pentru cei din mediul urban.

PROTECŢIA COPILULUI

de copii informaţi despre violenţa 
asupra copilului

de părinţi au participat la Şcoala 
Părinţilor

de părinţi au învăţat despre impor-
tanţa educaţiei

de familii ajutate pe timp de iarnă

698

800

75

4.000
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ŞCOALA PĂRINŢILOR - au participat 800 părinţi

Fundaţia World Vision România a continuat să investească în proiecte de sensibilizare și de implicare a 

părinților pentru a susține educația copiilor lor.

Astfel, în anul 2017, în urma a 9 campanii de informare desfășurate în comunitățile rurale, 698 de părinți 

au înțeles care sunt riscurile asociate cu abandonul școlar timpuriu și cum anume pot contribui pentru a 

menține copiii în școală: prin verificarea zilnică a temelor, prin vizite periodice la școală și prin 

încurajarea permanentă a copiilor lor. 

AJUTĂM ADULŢII SĂ FIE PĂRINŢI MAI BUNI 
PENTRU COPIII LOR

Programul „Şcoala Părinţilor” este un program pilot 

de educaţie parentală, organizat pe trei module, care 

oferă oportunităţi de învăţare non-formală, pentru 

îmbogăţirea cunoştinţelor, abilităţilor şi competen-

ţelor parentale. În viziunea World Vision România, 

programul de educaţie parentală include cele trei 

componente esenţiale pentru dezvoltarea armoni-

oasă a copilului: sănătatea, educaţia, protecţia şi 

participarea copilului, având câte cinci întâlniri 

pentru fiecare modul.

"Am observat că, deşi la început erau destul de 

reticenţi, părinţii au înţeles faptul că acesta este un 

curs de la care pot învăţa foarte multe lucruri despre 

Întâlnirile din Şcoala Părinţilor sunt organizate pe o 

durată de 10 de ore pentru fiecare modul şi sunt 

planificate pe durata unui an şcolar, pentru mai 

multe grupe de părinți, cu scopul de construi o reţea 

comunitară de sprijin între părinţi. 

cum îşi pot înţelege şi ajuta mai bine copiii. Referitor 

la copiii cu părinţi vulnerabili care participă la curs, 

pot spune cu multă bucurie că au apărut schimbări 

vizibile, că aceştia nu au mai lipsit de la şcoală şi că au 

devenit mult mai activi în timpul orelor şi chiar îşi fac 

temele foarte bine”, ne-a declarat un profesor din 

Oșești.   
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ADUCEM CALDURĂ ÎN CASELE OAMENILOR SĂRMANI
75 familii ajutate pe timp de iarnă

În anul 2017, a fost lansat proiectul „Aducem caldură 

în casele oamenilor sărmani”, desfășurat în comuna 

Rebricea din județul Vaslui, pe o perioadă de trei ani. 

Prin acest proiect, în fiecare an, câte 30 de familii  

sunt ajutate să își îmbunătățească condițiile de trai 

pe timpul iernii: reparararea sau dotarea cu sobe noi, 

montarea de tâmplărie PVC (uși și ferestre) și 

repararea sau construirea de coșuri de fum. 

De asemenea, în timpul celor trei ani de implemen-

tare, 45 de familii, cu 3 sau mai mulți copii (15 familii 

pe an) vor fi sprijinite cu lemne de foc (5 metri cubi). 

Acestea sunt familii cu mulți copii, al căror venit 

lunar nu depășește 1000 de lei pe lună și provine din 

alocațiile copiilor. 

Părinții vor putea participa la sesiuni de informare 

cu privire la protecția și îngrijirea copilului sau se vor 

putea înscrie la cursuri de calificare profesională în 

diferite meserii căutate pe piața muncii. 

Familia a primit materialele necesare pentru 

construcția unei noi sobe. „Suntem foarte mulțumiți. 

Noi nu reușeam niciodată să ne reparăm soba. Nu 

avem cu ce, nu avem posibilități financiare. Acum, 

datorită donației de la World Vision vom construi una 

nouă si așa nu vom mai suferi de frig”, ne-a spus 

Tatiana.

Dănuț și Tatiana sunt părinții a șase copii și cu greu 

reușeau să înfrângă gerul iernilor. În casa cu două 

camere în care trăiește întreaga familie, singura 

sursă de încălzire este o sobă stricată din care iese 

fum de fiecare dată când femeia face focul. 
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Lansată de World Vision International în 2017, Campania It Takes a World to End Violence Against Children 

se desfăşoară de cinci ani în toate cele 100 de ţări în care World Vision lucrează, prin acţiuni punctuale 

pentru a stopa violenţa în funcţie de contextul local.

Statistici recente arată că sunt peste 15.000 de cazuri raportate de exploatare, abuz și neglijare a 

copiilor. În timp ce violența extremă împotriva copiilor este respinsă, există o toleranță ridicată 

față de mai multe forme „moderate” de violență. Numărul de cazuri înregistrate s-a mărit cu 14%

în ultimii doi ani - probabil, ca urmare a gradului de conștientizare crescut. România este una 

dintre cele 12 ţări care şi-a asumat rolul de campioană împotriva violenţei, angajându-se să ofere

 servicii complete, coordonate şi multi-sectoriale de prevenire şi reacţie la violenţă. 

PARTENERIATUL GLOBAL 
„OPRIŢI VIOLENŢA ÎMPOTRIVA COPIILOR”

LANSAREA PARTENERIATULUI ÎN ROMÂNIA

În România, evenimentul de lansare a Partene-

riatului Global Opriți Violența Împotriva Copiilor a 

avut loc pe 2 martie 2017, demarându-se astfel o 

campanie care mobilizează guverne, fundații, 

Organizația Națiunilor Unite, societatea civilă, 

mediul academic, sectorul privat și tinerii pentru a 

atinge noul obiectiv global de încetare a abuzului, 

exploatării, traficului și tuturor formelor de violență 

și tortură împotriva copiilor.

Daniela Buzducea, directorul executiv al Fundaţiei 

World Vision România, a participat la eveniment, în 

calitate de președinte onorific al Federației 

Organizațiilor Neguvernamentale pentru Protecția 

Copilului (FONPC), declarând că: „violența asupra 

copilului este o problemă de dezvoltare socială, este o 

problemă de dezvoltare sustenabilă. În sfârșit, vedem 

că guvernele, Organizația Națiunilor Unite, societa-

tea civilă prin reprezentanții săi la nivel inter-

național, dar și mediul academic și mediul de afaceri 

încep să-și dea seama cât este de importantă această 

problemă. Este nevoie de o lume întreagă pentru a 

opri violența împotriva copiilor”.
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Analiza se concentrează pe atitudini faţă de violenţă 

şi oferă o perspectivă clară asupra factorilor 

declanşatori care duc la violenţa părinţilor asupra 

propriilor copii. Totodată, studiul cuprinde şi o 

analiză privind efectele pe termen lung ale violenţei 

atât asupra copilului, cât şi asupra societăţii.

Fundaţia World Vision Romania a lansat, pe 6 

decembrie 2017, raportul ,,De ce lovim copiii?” 

primul studiu de segmentare a principalelor 

tipologii de părinţi din România. Cercetarea a fost 

realizată de către Reveal Marketing Research şi 

expune în cifre amploarea fenomenului violenţei 

asupra copiilor din România.

Scopul raportului de cercetare „De ce lovim copiii?” 

este de a oferi o cheie de interpretare cu privire la 

incidenţa comportamentelor violente asupra 

copiilor. 

„DE CE LOVIM COPIII?” -  studiu realizat de 
World Vision România 



„Violenţa
ne afectează

în fiecare zi, direct
sau indirect.” - Dana,

17, România
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TINERI CARE NE REPREZINTĂ INTERNAŢIONAL

Dana are 18 ani și este voluntar World Vision 

România de peste 5 ani. A făcut parte din proiectul 

Pe 24 aprilie 2017, Dana Savastru, din judeţul Vaslui, 

membru în Consiliul Consultativ al Copiilor World 

Vision România, a fost vocea copiilor şi tinerilor de 

pretutindeni la evenimentul de marcare a campaniei 

„It takes a world to end violence against children”, 

organizat de către United Nations, în New York. 

Întreaga sa intervenţie a fost plină de convingere, 

încredere şi pasiune pentru cauza susţinută.

„În ultimul an, lumea s-a schimbat foarte mult, au 

apărut metode noi şi tehnologii care să ne facă viaţa 

mai uşoară, dar încă suntem departe de o lume 

perfectă. De ce? Pentru că există multe probleme care 

trebuie să fie rezolvate cât mai repede. Una dintre 

acestea este violenţa, care ne afectează pe fiecare 

dintre noi, în fiecare zi, direct sau indirect”, şi-a 

început Dana discursul. „Sunt sigură că, în următorii 

5 ani, campania îşi va atinge scopul şi noi, împreună 

cu adulţii, vom realiza acest scop măreț de a avea o 

lume fără violenţă pentru toţi copiii”.

A.R.T. și în prezent este membru în Consiliul 

Consultativ al Copiilor World Vision Romania și 

membru în cadrul rețelei internaționale „Young 

Leaders for Ending Violence against Children”, parte 

a campaniei #ittakesaworld.
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OPINIA TINERILOR CONTEAZĂ! - Alexandru Scafaru 
la European Development Days

Alexandru Scafaru este membru în Consiliul 

Consultativ al Copiilor World Vision România şi în 

reţeaua Young Leaders For Ending Violence Against 

Children. În perioada 5 – 6 iunie 2017, Alexandru a 

vorbit la European Development Days (EDD) despre 

rolul deosebit de important pe care copiii şi tinerii îl 

pot avea în combaterea violenţei asupra copiilor. 

„Dacă este ceva ce am învăţat cu adevărat din 

participarea mea la EDD este faptul ca părerea 

tinerilor contează cu adevărat şi că singurul obstacol 

în calea îndeplinirii obiectivului pe care ni-l 

propunem suntem noi înşine! Un alt aspect pe care l-

am învăţat este acela că este nevoie de mai mult de o 

persoană, sau chiar de o ţară pentru a rezolva o 

problema mondială, că este nevoie de noi toţi pentru a 

face o schimbare! De aceea, îi îndemn pe toţi tinerii să 

se implice cât mai mult şi să îşi dorească să participe 

la cât mai multe activităţi, fie că sunt activităţi la 

nivel comunitar, naţional sau chiar internaţional, şi 

să nu încerce să rezolve totul singuri! Dimpotrivă, să 

lege cât mai multe legături, să îşi dorească să îşi 

contruiască cât mai multe conexiuni şi cu alţi tineri ce 

au aceleaşi interese şi să nu renunţe până când  vocea 

lor nu se va  face auzită!” ne-a mărturisit Alexandru.

European Development Days este organizat de 

Comisia Europeană la Bruxelles. La eveniment au 

mai luat parte Mary, Abigail si Justice, din Ghana şi 

Sudan, membri în cadrul aceleiaşi reţele, care, 

împreună cu Alexandru, au povestit despre 

problemele de violenţă cu care se confruntă în ţările 

lor. Au propus soluţii concrete pentru a adresa 

aceste probleme: campanii de conştientizare asupra 

efectelor negative ale violenţei împotriva copiilor, 

implicarea activă a copiilor în deciziile care îi privesc, 

parteneriate cu autorităţile şi alte organizaţii în 

acţiuni comune pentru a stopa violenţa împotriva 

copiilor.
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Mesajul campaniei a ajuns la peste 4.000 de copiii din 

5 județe, care au participat la discuţii şi dezbateri 

libere, mese rotunde cu reprezentanţi ai autorită-

ţilor locale şi județene, concursuri de desen şi 

fotografie, sesiuni de informare în școli, realizarea şi 

distribuirea de afişe şi pliante, articole publicate în 

revistele şcolare, cercetări sociologice, teatru, 

forum pe tema bullying-ului în şcoală, focus-

grupuri, interviuri cu reprezentanţi ai mass-media 

locale, precum şi o cercetare sociologică. 

Activităţile s-au derulat atât în cadrul şcolilor, 

avându-i ca beneficiari direcţi pe copiii din 

învăţământul primar, gimnazial şi liceal, cât şi în 

cadrul comunităţilor extinse prin intermediul 

primăriilor, beneficiarii direcţii ai activităţilor fiind 

Începând cu luna aprilie 2017, reprezentanţii 

Consiliului Consultativ al Copiilor World Vision 

România au promovat campania „It Takes a World to 

End Violence Against Children” printr-o serie de 

activităţi specifice pentru copiii de diferite categorii 

de vârstă. 

liderii autorităţilor locale, cadre didactice, asistenţi 

sociali, preoţi, reprezentanţi ai poliţiei locale şi 

părinţi. 

Toate activităţile desfășurate de către Consiliul 

Consultativ al Copiilor World Vision România se 

reflectă în raportul „Rolul copiilor în prevenirea 

violenţei în România”. De asemenea, Consiliul 

Consultativ al Copiilor, prin reprezentanţii săi din 

judeţul Vaslui, au desfăşurat o cercetare sociologică 

care a fost evidenţiată în cadrul raportului „Impactul 

mediatizării violenţei asupra copiilor şi tinerilor din 

oraşul Negreşti”. 

CONSILIUL CONSULTATIV AL COPIILOR LUPTĂ 
ÎMPOTRIVA VIOLENŢEI ASUPRA COPIILOR
4.000 de copiii informaţi
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ÎNVĂŢĂM ŞI SCHIMBĂM ÎMPREUNĂ - Şcoala de vară 
pentru tinerii din Consiliul Consultativ al Copiilor 

În ultima saptămână din vacanţa de vară, cei 12 tineri 

din Consiliul Consultativ al Copiilor World Vision 

România au participat la o Școală de Vară, la Bran. 

Activităţile organizate i-au ajutat pe tineri să se 

cunoască mai bine şi să devina un grup unit, să-şi 

îmbunătăţească abilităţile de prezentare şi 

comunicare şi să lucreze eficient la proiectele 

viitoare. 

,,Școala de vară ne-a oferit oportunitatea de a învăţa 

lucruri care cu siguranţă ne vor ajuta în viitor şi ne-a 

învăţat că oamenii, oricât de diferiţi ar fi, mereu vor 

avea ceva care să îi unească. Acel ceva al nostru este 

dorinţa de a schimba ceva în urma noastră. Am 

cunoscut persoane care mi-au schimbat perspectiva 

asupra vieţii, mi-au arătat că prietenia se naşte când 

te aștepţi mai puţin”, ne-a spus Teodora din Vâlcea.

 
„DĂ ÎNCREDERE GENERAŢIEI TALE!” - ediţia a II-a a 
Summitului Tinerilor

În perioada 8-12 noiembrie 2017 World Vision 

România a fost partener educațional la Ediția a II-a a 

Summitului Tinerilor „Dă încredere generației tale!” 

desfășurat la Bacău, cel mai important eveniment 

anual al mișcării de tineret din România. Din partea 

World Vision România au participat 12 copii din 

proiectele derulate de Fundație, alături de Simona 

Mihai-coordonator național, care a susținut un 

atelier interactiv cu tema „Vocea și participarea 

copiilor în mediul rural-oportunități versus provo-

cări!”.

„A fost pentru toți un eveniment deosebit, o 

oportunitate de a lega prietenii, de a cunoaște noi 

perspective și de a ne gândi la viitoare proiecte de 

succes”, consideră Arlett, 15 ani, una dintre repre-

zentantele biroului din Vaslui la acest eveniment.

Printr-o serie de exerciții interactive, participanții 

au identificat potenţialii parteneri care pot susține și 

promova mișcarea tineretului din România, precum 

și modalități practice de abordare a acestora. 



România are cea mai mare rată a mortalităţii 
infantile din Europa. 

România ocupă locul 1 la numărul de naşteri în 
grupul de minore 10 – 14 ani. 

În mediul rural, 74% dintre familii au dificultăţi în 
a le asigura copiilor o alimentaţie de calitate.

România continuă să fie la mare distanţă faţă de 
media Uniunii Europene (9,4% în România faţă 
de 3,2% în UE în 2015), privind procentul 
populaţiei care nu a avut acces la servicii 
medicale.

SĂNĂTATE

de copii şi tineri au învăţat cum să 
adopte un stil de viaţă sănătos

de femei vulnerabile au beneficiat de 
sesiuni informative despre sănătatea 
reproductivă

 de cazuri medicale soluţionate

de copii au beneficiat de control din 
partea medicului

74

199

4.235

9.000
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HEAL THE CHILDREN OF VASLUI! - 74 de cazuri medicale 
soluţionate şi 199 de copii au beneficiat de control medical  

Pentru a beneficia de servicii medicale specializate, 

familiile din zona localităţii Negreşti sunt nevoite să 

parcurgă distanţe de până la 50 de kilometri. În plus, 

majoritatea acestora se tem că nu vor primi cel mai 

bun tratament din cauza lipsei de educaţie și bani, 

precum și a statutului social modest. 

Prin proiectul „Heal the Children of Vaslui!", Fundaţia 

World Vision România ajută familiile din mediul rural 

să beneficieze de serviciile medicale gratuite la care 

au acces prin lege. Am oferit ajutor în 74 de cazuri 

medicale care au avut nevoie de sprijin material și 

transport la spitale, iar 199 de copii au fost văzuți de 

medicul de familie. În plus, 109 părinţi au participat la 

întâlniri de informare despre dreptul copiilor lor la 

servicii medicale, necesitatea controalelor medicale 

la copii, care sunt cele mai comune boli ale copilăriei 

şi cum pot preveni îmbolnăvirea copiilor prin aplica-

rea regulilor de igienă. 

Am continuat să îi învățăm pe copii noțiuni de igienă 

și sănătate pe care le transmit apoi familiilor. Astfel, 

nivelul de educație privind igiena și sănătatea crește, 

iar riscul îmbolnăvirilor scade. În 2017, 2.296 de copii 

cu vârste cuprinse între 4 și 11 ani au participat la 

sesiuni de informare privind noțiunile elementare de 

igienă orală și corporală și alimentație corespunză-

toare pentru vârsta lor. În plus, 1.939 de adolescenți 

cu vârste cuprinse între 12 și 14 ani au învățat despre 

regulile de igienă, nutriție și adoptarea comporta-

mentelor sănătoase, inclusiv despre pericolele 

consumului de alcool și al fumatului.

Totodată, 885 de părinţi din Cluj, Dolj, Ialomiţa şi 

Vaslui au învăţat despre drepturile pe care le au în 

accesarea serviciilor. În plus, 160 de părinţi cu copii 

cu vârste de 0 – 5 ani au învățat, prin participarea la 

OPTĂM PENTRU UN STIL DE VIAŢĂ SĂNĂTOS - 4.235 de 
copii şi 1.045 de părinţi au participat la  sesiuni educative

modulul de Sănătate al Școlii Părinților, despre 

principiile unei nutriții adecvate vârstei copilului, 

despre importanța vaccinării, precum și despre 

beneficiile laptelui matern. 
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În anul 2017, proiectul ACCESS, implementat de 

Fundația World Vision România în parteneriat cu 

Fundația Motivation România, a ajuns la final. 

Persoanele în scaun rulant au fost ajutate să iasă din 

casă și să interacționeze cu ceilalți membri ai 

comunității, în cadrul unor evenimente locale, 

precum serbări, sărbători și reuniuni comunitare. 

„Nu puteam merge la centrul de recuperare pentru că 

scaunul cu rotile era prea greu și nu mă puteam 

Intervenția ACCESS a fost una inedită și s-a 

desfășurat în 17 comunități rurale pilot din județele 

Vaslui, Ialomița, Vâlcea, Dolj și Cluj, unde Fundația 

World Vision România a integrat intervenția tehnică 

a specialiștilor partenerului Motivation România cu 

propriile campanii și activități de sensibilizare, 

conștientizare și mobilizare.

Datorită proiectului, 2.000 de persoane cu dizabili-

tăți au beneficiat de scaune rulante potrivite și 

servicii de mobilitate pentru o viață independentă. 

Integrarea persoanelor cu dizabilități în comunitate 

a fost posibilă prin formarea a 17 grupuri de voluntari 

care au organizat 70 de proiecte pentru sensibili-

zarea și mobilizarea a 1.600 de membri ai comunită-

ților pilot: copii, adulți și seniori.

descurca. Cu noul scaun rulant este mult mai ușor, pot 

să iau autobuzul, să mă descurc singură și mă simt 

foarte bine că sunt independentă. Acum pot merge 

prin oraș, pot merge la librărie să cumpăr cărți”, a 

spus Ariana, beneficiar în cadrul proiectului. 

În plus, alături de Fundaţia Motivation, am oferit 

gratuit, celor interesaţi, stagii de pregătire pentru 

viaţa independentă în scaun rulant şi cursuri de 

pregătire profesională pentru cei interesaţi să 

lucreze în domeniul furnizării de servicii de scaune 

rulante.

ACCESS  LA O VIAŢĂ INDEPENDENTĂ



În cel de-al doilea an de proiect am continuat să 

desfășurăm activități de informare a femeilor și 

mamelor din rural privind utilizarea aplicațiilor 

pentru planning familial și asistență prenatală. 

Astfel, peste 9.000 de femei din Vaslui, Vâlcea și Dolj 

au fost informate, în cadrul sesiunilor de educație 

susținute de educatori comunitari, despre sănătatea 

reproducerii, spațierea optimă a nașterilor și dreptul 

Prin proiectul „Mame pentru viață. Viață pentru 

mame” ne-am propus să asigurăm respectarea 

drepturilor și accesului gravidelor și copiilor la 

servicii medicale competente, complete, gratuite și 

necondiționate și să contribuim la dezvoltarea unui 

model integrat de servicii de îngrijire maternală și de 

planificare familială, precum și la îmbunătățirea 

asistenței medicale materne. Am desfăşurat acest 

proiect în parteneriat cu compania farmaceutică 

Merck Sharp and Dohme (MSD) România pentru 

15.000 de femei vulnerabile din 30 de comunităţi 

rurale din România. 

la îngrijiri medicale gratuite. Prin dezvoltarea a două 

aplicații mobile de tip SMS Alert privind calendarul 

ovulației și asistența prenatală au fost transmise 

4.200 de SMS-uri pentru un număr de 500 de femei.  

Un număr de 400 de gravide au fost monitorizate și 

informate prin program, fiind consiliate și sprijinite 

să acceseze serviciile de asistență prenatală.

Două cursuri de e-learning gratuite şi acreditate de 

către Colegiul Medicilor din România adresate 

medicilor de familie pentru îngrijirea gravidelor au 

fost dezvoltate pe platforma edu-cnsmf.ro. 
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MAME PENTRU VIAŢĂ - SESIUNI INFORMATIVE DESPRE 
SĂNĂTATEA REPRODUCTIVĂ - 9.000 de femei vulnerabile 





Din cauza dificultăţilor financiare, majoritatea 
fermierilor practică o agricultură de subzistenţă, 
cu utilaje învechite, fără sprijin din partea 
autorităţilor şi fără acces la informaţii despre 
posibilitatea accesării de fonduri guverna-
mentale sau europene sau despre facilităţile şi 
oportunităţile pe care le-ar putea câştiga în 
urma asocierii. 

În mediul rural, oamenii nu au oportunităţi de 
angajare, deoarece lipseşte infrastructura care 
să permită noi investiţii prin care să se dezvolte 
piaţa locală de locuri de muncă. În acest context, 
principala sursă de venit pentru familii provine 
din agricultură. 

DEZVOLTARE ECONOMICĂ

de elevi şi 500 de adulţi informaţi 
despre oportunităţile din învăţămân-
tul agricol

de familii au primit donaţii de animale 

de pomi fructiferi, 300 de pachete cu 
seminţe şi 100 de unelte de grădină-
rit donate 

de familii sprijinite să-şi dezvolte 
gospodăriile prin agricultură;

100

581 

1.500

2.000





LUPTĂM ÎMPOTRIVA SĂRĂCIEI PRIN 
DEZVOLTARE ECONOMICĂ

În urmă cu 5 ani, în octombrie 2012, World Vision 

România începea implementarea Proiectului 

„Luptăm împotriva sărăciei prin dezvoltare 

economică” în comunele Oșești, Vulturești și orașul 

Negrești ( judeţul Vaslui). Viziunea era una îndrăz-

neață, respectiv aceea de a sprijini 100 de familii să-și 

dezvolte gospodăriile prin agricultură, să își formeze 

spiritul antreprenorial.

 

Pe parcursul celor cinci ani de proiect, World Vision 

România a reușit să schimbe destinele a 100 de 

familii. 

• Treptat, membrii asociaţiilor agricole și-au 

dezvoltat afacerile: au creat o bază de date cu 

clienţii şi au înfiinţat două Centre de procesare a 

laptelui şi a fructelor şi legumelor. 

• Toţi au absolvit cursurile de aptitudini tehnice de 

tractorist, crescător de animale, legumicultor, 

precum şi cursurile de dezvoltare a abilităţilor 

antreprenoriale „Marketing în afaceri", „Branding, 

etichetare produs, promovare". 

• Au fost înfiinţate trei asociaţii agricole, care au pus 

bazele a două Grupuri de Acţiune Locală din 

regiunea Moldovei. 

• În oraşul Negreşti, a fost amplasat un dozator de 

lapte de vacă. 

„World Vision ne-a dus la o familie din Golăeşti şi ne-

a arătat cât de mult succes a avut proiectul lor de 

agricultură şi dezvoltare economică în Iaşi. Atunci am 

înţeles că depinde doar de mine să văd schimbarea pe 

care mi-o doresc. World Vision m-a ajutat să îmi 

dezvolt abilităţile de femier şi să pot avea o sursă 

constantă de venit pentru copiii mei”, a declarat Oana 

Condrea, beneficiar în cadrul proiectului.

• În cadrul proiectului, toţi beneficiarii au primit 

produse și bunuri în natură (porci, utilaje, semințe, 

răsaduri, pomi fructiferi, solarii).

• În cadrul Centrului de zi pentru copii din satul 

Buhăieşti, judeţul Vaslui, fermierii au amenajat o 

bucătărie tradiţională, unde se obțin produse 

tradiţionale româneşti: „Zacusca şi tocana de 

Vultureşti" şi „Caşcavalul de Buda". Acolo, 60 de 

copii de la şcoala din Buhăieşti primesc o masă 

caldă atunci când participă la activităţile de after 

school organizate în comunitatea lor. 

• 100 de copii și părinții lor au participat la sesiuni 

educaționale de nutriție sanatoasă.  
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O MICĂ AFCERE - CREŞTEREA CAPRELOR 
327 de familii au primit capre

Familiile care au primit donații trăiesc doar din 

ajutorul social sau din alocațiile copiilor, sunt tineri 

cu vârsta sub 50 de ani și au potențialul de a folosi 

donația pentru a oferi o viață mai bună copiilor lor.

Prin proiect, au fost donate câte 5 capre pentru 111 

familii din 5 comunități din Ialomița, 98 de familii din 

6 comune din Cluj și 118 familii din 3 comune din 

Vaslui. 

Prin intermediul proiectului „Creșterea caprelor – o 

șansă pentru familiile vulnerabile din mediul rural”, 

Fundația World Vision România a oferit donații de 

animale pentru 327 de familii fără venit sau cu 

venituri mici, cu scopul de a-i ajuta să le asigure 

copiilor o hrană sănătoasă. 

Familiile au fost sprijinite permanent prin instruire 

tehnică, îngrijire medicală de urgență pentru 

animale, lecții practice la stână și noțiuni despre 

îngrijirea corespunzătoare a animalelor. În plus, prin 

intermediul cursurilor de pregătire și a întâlnirilor 

periodice cu medicii veterinari și specialiștii în 

domeniu, beneficiarii au putut explora potențialul 

agricol și oportunitatea dezvoltării de mici afaceri.

Ulterior, 424 de ieduți au fost donați de către 

beneficiarii principali ai proiectului către alte  254 de 

familii vulnerabile. Fiecare familie a donat câte unul 

sau doi ieduţi. 
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Un nou început pentru 100 de familii din cinci 

comunități din județul Vaslui: Rebricea, Vulturești, 

Negrești, Oșești și Pungești. Prin Programul „Un 

viitor mai bun pentru copiii noștri”, dezvoltat de 

World Vision România, oamenii au fost susținuți să 

își dezvolte gospodăriile și să își ridice în acest fel 

nivelul de trai. Cu alte cuvinte, Fundația a venit în 

sprijinul lor, punându-le la dispoziție modele de 

bune practici în agricultură, de gestionare corectă a 

resurselor din gospodărie și, de asemenea, oferindu-

le diferite donații de pomi fructiferi, semințe, unelte 

de grădinărit și rațe.

Pentru că s-a urmărit un progres real și de lungă 

durată, World Vision România a oferit fiecărui 

beneficiar posibilitatea de a-și dezvolta de la zero 

gospodăria. Astfel, mai întâi, beneficiarii au 

participat la cursurile de pomicultură și legumi-

cultură organizate de Fundație în cele cinci 

comunități  și susținute de specialiști în domeniul 

agricol. Ulterior, fiecare persoană a primit câte 20 de 

pomi fructiferi (4 meri, 4 cireși, 4 peri, 4 vișini și 4 

pruni), pe care i-a plantat în grădina proprie. În plus, 

familiile au primit 30 de plicuri de semințe, câte 3 

plicuri din fiecare soi: roșii, castraveți, fasole, 

gogoșari, ardei grași, conopidă, morocov, țelină și 

vinete și câte un set de unelte pentru grădinărit 

(sapă, greblă, hârleț, lopată și furcă). Așa cum au 

învățat la curs, beneficiarii au construit răsadnițe și 

au crescut propriile răsaduri, pe care ulterior le-au 

plantat în grădini. Și astfel, vara, întreaga familie s-a 

hrănit cu legume sănătoase, iar toamna și-au umplut 

cămara cu suc de roșii, zarzavat la borcan, bulion, 

zacuscă, murături și tocană de legume. În plus, 

familiile au primit fiecare câte 12 rățuște și 60 de 

kilograme de furaje pentru hrana acestora. 

UN VIITOR MAI BUN PENTRU COPIII NOŞTRI - Donaţii 
de 2.000 de pomi fructiferi, 300 de pachete de seminţe 
şi 100 unelte 
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Lenunța Gurgu ne așteaptă cu poarta de la mica sa 

gopodărie larg deschisă. La 39 de ani, chipul femeii 

trădează lupta pe care a dus-o cu sărăcia. Îmbrăcată 

în haine modeste, Lenuța poartă la gât un lănțișor 

din sfoară de care atârnă în dreptul inimii o cruce 

albastră. Când vorbește, o mângâie din cand în când, 

căutând parcă alinare și putere pentru a continua. 

„E greu pentru că este micuță casa, dar am încăput cu 

toții. Acum Gheorghe a plecat la muncă în Cehia, iar 

Ana–Maria s-a măritat. Dumitrița și Costică merg la 

școală în Huși, iar Viorica, Alexandra și Georgiana  în 

Negrești și la școala din sat. Pe Vasilică l-am dat și pe 

el anul acesta la grădiniță”, ne-a spus Lenuța „Nu i-

am neglijat pe niciunul. Și îi port la școală cât pot eu 

Femeia este mama a opt copii: Vasilică (3 ani și 

jumătate), Viorica Cristina (7 ani), Alexandra (11 ani), 

Georgiana (14 ani), Costică (16 ani), Dumitrița (18 ani), 

Gheorghe (19 ani) și Ana – Maria (22 de ani). Pe toți i-a 

crescut în acceeași casă cu două camere, construită 

din chirpici și cu acoperiș de azbest și de toți a avut 

grijă, chiar dacă venitul familiei nu depășea în fiecare 

lună 1.000 de lei, bani din alocațiile copiilor sau 

câștigați muncind cu ziua în agricultură împreună cu 

soțul său, Gheorghe (50 ani).

de bine. Copiii nu sunt de vină că suntem săraci. 

Muncesc de dimineața până seara să le ofer șansa la 

un viitor în care să nu fie și ei ca și noi. Să trăiască mai 

bine și să-și crească la rândul lor copiii cu mai mult 

decât am avut noi să le oferim”, ne-a mărturisit ea. 

World Vision a venit în sprijinul familiei Gurgu prin 

programul „Un viitor mai bun pentru copiii noștri” cu 

o donație 20 de pomi fructiferi, 30 de plicuri cu 

semințe de legume, unelte pentru lucru în grădină și 

12 rațe și hrană pentru ele. „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 vom avea 

și câteva fructe. Iar din rațe, mai am 10. În primăvară 

vreau să pun cloște și să le înmulțesc”, ne-a spus 

Lenuța. 

Bucuroși, copiii ne arată păsările și ne povestesc cât 

de mult la place omleta pe care mama lor le-o gătește 

dimineața din ouăle pe care le strânge de la rațe. În 

viitor, 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 copii, dar 

speră și să vândă lapte și brânză astfel încât să 

câștige un ban în plus.  

ROADE PENTRU UN VIITOR MAI BUN
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MÂNDRU SĂ FIU FERMIER

În perioada 2015 – 2017 programul a fost pilotat în 

opt licee agricole din România: Miroslava, Huși, 

Brănești, Slatina, Salonta, Turda, Ciumbrud și 

Prejmer. 

În anul 2017,  World Vision România a organizat 

întâlniri şi mese rotunde de promovare a oportuni-

tăţilor oferite de liceele agricole. Întâlnirile au 

prilejuit încheierea de parteneriate strategice între 

licee și agenții economici, un prim exemplu de 

succes fiind stagiile de practică organizate de Liceul 

Deşi prezintă numeroase oportunităţi economice şi 

sociale, liceele agricole nu reușesc să atragă elevi 

care să facă agricultură ca meserie de viitor. De 

aceea, Fundația World Vision România a inițiat 

programul “Liceele agricole – “hub”-uri locale 

pentru dezvoltarea fermelor mici și mijlocii”, alături 

de un consorțiu de organizații format din Junior 

Achievement Romania (JAR), Fundația Civitas pentru 

Societatea Civilă – Filiala Cluj, Centrul pentru 

Educație Economică și Dezvoltare din România 

(CEED) și Centrul Român pentru Politici Europene 

(CRPE) în parteneriat cu Romanian-American 

Foundation. 

Tehnologic Agricol „Mihail Kogălniceanu” Miroslava 

la firma SC AVI-TOP SRL. 

Pentru a ajuta liceele să-şi promoveze oferta 

educațională în comunitate, Fundația World Vision a 

acordat fiecărui liceu câte un grant de promovare în 

valoare de 2.000 USD, împreună cu un pachet de 

materiale promoționale compus din:  filme despre 

meseriile agricole, training de comunicare pentru 

profesori, broşuri cu oferta educațională, ghid de 

oportunităţi de finanţare pentru tineri. 

Ca rezultat al campaniilor de promovare, peste 1.500 

de elevi și 500 de adulți din 69 de școli gimnaziale au 

fost informați despre oportunitățile din agricultură 

și despre ofertele educaționale ale liceelor. 



DAR CU DAR SE FACE... MERINDAR!

Încă 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. 

Pentru că vrem să îi ajutăm și vrem ca produsele lor 

să ajungă la cât mai mulți oameni care vor să sprijine 

dezvoltarea satului românesc, am creat brandul 

Merindar. Astfel, agricultorii muncitori de la sat pot 

să ajungă la cumpărători din toată țara și, de ce nu, și 

Am început prin a ajuta familiile în nevoie, dar 

muncitoare, cu donații concrete: solarii pentru 

producția de legume, stupi de albine pentru miere, 

animale pentru produse lactate. Acum, mii de familii 

din sute de comunități rurale au hrană sănătoasă 

pentru copiii lor și un venit în plus în gospodărie. Ei 

continuă să lupte pentru a le oferi un trai mai bun 

copiilor lor, însă satele în care trăiesc sunt izolate, 

greu accesibile, iar posibilitățile de a-și face 

produsele cunoscute sunt limitate. 

de peste hotare. Primul produs Merindar este 

mierea de albine, care se va comercializa prin 

colectarea mierii produse de către apicultori din 

toată țara. 

Cumpărând un produs Merindar, oferim, de fapt, în 

dar, șansa unui producător rural să aibă o viață mai 

bună și să dezvolte comunitatea în care trăiește. 
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EMPOWERING WOMEN IN NEED

Prin intermediul proiectului, aceste femei participă 

la cursuri de educaţie financiară şi de antreprenoriat 

pentru a putea folosi agricultura ca o sursă 

generatoare de profit. 

La sfârșitul anului 2017 au fost înființate două 

cooperative agricole: AgroAlim Predești și AgroAlim 

Mihăiești care, sub brandul Dar de Gospodar, vor 

Prin proiectul “Empowering women in need”, 

desfășurat cu sprijinul Sodexo și Stop Hunger 

International, Fundaţia World Vision România 

susţine familiile vulnerabile pentru a-și crește 

producția agricolă și pentru a dezvolta mici afaceri 

rurale.

Desfăşurat pe o perioadă de 3 ani, proiectul îşi 

propune să ajute 450 de femei agricultoare, care se 

află în situații dificile: mame care își cresc singure 

copiii, femei care nu au avut niciodată un loc de 

muncă, care sunt şomere sau şomere de lungă 

durată, precum și femei care muncesc cu ziua. 

permite ca femeile să vândă primele lor produse 

agricole: fructe și legume conservate, compoturi și 

dulcețuri sau fructe și legume proaspete.
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Copiii şi tinerii care nu au simţit afecţiunea 
părintească sau provin din familii viciate de 
diferite probleme sociale şi morale au cea mai 
mare nevoie de ajutor pentru a evolua atât 
cognitiv, cât şi din punct de vedere spiritual. Ne 
dorim să le oferim repere solide pentru a avea 
un comportament moral, benefic în devenirea 
lor ca adulţi. 

ANGAJAMENT CREŞTIN

de copii au participat la 98 de 
activităţi creştine, organizate cu 
sprijinul preoţilor şi profesorilor

57.272 
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HRISTOS ÎMPĂRTĂŞIT COPIILOR 

Prin programe de educație în care sunt implicate 

deopotrivă școala, familia și comunitatea, se reduc 

considerabil factorii de risc în părăsirea școlii şi 

cresc șansele reintegrării școlare a copiilor aflați în 

dificultate. Prin parohiile sale, Biserica Ortodoxă 

Română deține cea mai extinsă rețea instituțională 

din țară, putând contribui major la implementarea 

unor programe inovative de educație. 

• 57.272 de copii au participat la 98 de activităţi 

creştine, care au fost organizate cu sprijinul 

preoţilor şi profesorilor;

• 58 de copii au participat la tabere de vară creştine; 

• în toate cele 6 judeţe în care World Vision România 

este prezentă au fost iniţiate 98 de proiecte, 

implementate cu sprijinul parohiilor locale; 

• 1.215 elevi au fost implicaţi în activităţi caritabile; 

• 1.097 de copii au participat la 41 de activităţi de pro-

tejare a mediului.  

Toate aceste activităţi au fost organizate prin 

programul “Hristos Împărtăşit Copiilor”. Copiii au 

fost implicaţi în activităţi creative, care contribuie 

decisiv la descoperirea şi cultivarea unor aptitudini 

înnăscute şi sporesc încrederea în potențialul 

personal şi în valoarea actului educativ. 
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În fiecare  dimineaţă, cu noaptea în cap,  preotul  

Ionuţ Rădulescu din comuna Frânceşti îşi încarcă 

mașina personală cu pâini calde și  pornește din casă 

în casă. Bate la cele mai sărace porți și răspunde 

mâinilor întinse de copii, văduve  sau  femei  singure  

fără sprijin ,cu brațele pline cu pâine proaspătă. 

„Proiectul se numeşte Brutăria - o pâine  pentru  

nevoiaşi. În  urma parteneriatului cu Fundaţia World 

Vision a venit  această  idee. M-a sprijinit  să deschid 

brutăria și am crezut și eu că se poate. Nici nu se putea 

ceva mai potrivit cu activitate a unei biserici ca o 

brutărie. Chiar și în rugăciunea Tatăl Nostru se 

vorbește despre pâinea noastră cea de toate zilele”, 

spune preotul, încântat  de cum s-au legat lucrurile. 

Astfel, brutăria hrănește oamenii sărmani din sat, 

dar aprovizionează și magazinele locale, iar banii 

strânși sunt folosiți pentru  proiecte în care sunt 

implicați copiii și bătrânii din Frâncești. 

„Oamenii au înțeles foarte bine ideea: dacă vor 

cumpăra pâinea noastră, vor ajuta o familie 

nevoiașă.” explică preotul Rădulescu.

Proiectul „ Brutăria - o pâine  pentru  nevoiași”  a fost  

suținut de Fundația World Vision România și 

implementat de Părintele Rădulescu în 2013 în 

comunitatea  Frâncești, județul  Vâlcea. Roadele însă 

se vad și după 5 ani de la inițierea proiectului. 

Părintele și-a păstrat angajamentul luat cu ani în 

urmă și merge zilnic la familiile nevoiașe din sat, cu 

mașina plină de pâine. Cel mai mult îl înduioșază 

copiii, care de fiecare dată când îl văd, bucuria apare 

pe fața lor. 

Este și cazul Adrianei, care nu are decât cinci ani. 

Pentru ea părintele este ca un tată. În fiecare zi îl 

așteaptă pe părinte pe prispa casei pentru a-l 

întâmpina. Ea știe că pe lângă pâinea  pe care o aduce 

părintele,  mai  are ceva  pentru  ea,  fie dulciuri, fie o 

jucărie, fie o vorbă  bună. 

Adriana mai are doi frați. Părinții trec printr-o 

perioadă grea. Nu au niciunul un loc de muncă. 

Lucrează cu ziua prin sat sau sezonier. Pentru 

Adriana și frații ei pâinea si cadourile primite sunt o 

adevărată  bucurie. 

PÂINEA NOASTRĂ CEA DE TOATE ZILELE



ADVOCACY

Realizăm şi publicăm studii şi rapoarte care aduc 
în atenţia publicului larg ariile în care există 
probleme legate de viaţa şi viitorul copilului, iar 
apoi iniţiem grupuri de lucru pentru a găsi soluţii 
la aceste probleme.
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BUNĂSTAREA COPILULUI DIN MEDIUL RURAL
Singurul studiu care arată viaţa copiilor de la sate

Studiul „Bunăstarea Copilului în Mediul Rural” din 

2016 continuă seria de cercetări privind bunăstarea 

copilului, inițiată în 2005 și repetată la fiecare doi 

ani, în vederea surprinderii modificărilor survenite 

în viața copiilor din rural.

Cercetarea a fost realizată începând cu aprilie 2016 și 

a cuprins un eșantion total de 2.205 de adulți din 

gospodării din cele 105 sate și comune în care World 

Vision desfășoară proiecte din județele Vaslui, 

Ialomița, Vâlcea, Dolj, Olt și Cluj. 

În luna martie am lansat studiul “Bunăstarea 

copilului din mediul rural”, pe care îl realizăm o dată 

la doi ani, în comunitățile vulnerabile în care 

organizația noastră este prezentă. Cercetarea 

urmărește principalii indicatori privind bunăstarea 

copilului, precum starea de sănătate, educația, 

participarea în comunitate și protecția copilului. 

Conform rezultatelor studiului, bunăstarea copilului 

din mediul rural se ameliorează în 2016, dar nu 

depășește pragul de risc de sărăcie și excluziune 

socială.

Pentru a surprinde situația din perspective multiple, 

cercetarea a utilizat și informații culese de la un 

eșantion de 2.573 de copii și tineri cu vârste între 7-18 

ani, precum și de la profesioniști (medici, profesori, 

asistenți sociali) și autorități locale (primari sau 

consilieri locali), din aceleași localități, utilizând 

instrumente cantitative și calitative. 



Analizăm legislația în vigoare și modul în care se 

aplică, militând pentru ca toți copiii să beneficieze 

de un acces facil la educație de calitate, să fie 

protejați și să li se respecte drepturile, să fie implicați 

în luarea deciziilor în chestiunile care îi privesc 

direct. În 2013, am militat cu succes alături de 

membrii Coaliției Pentru O Nouă Prevenţie pentru 

includerea vaccinului pneumococic în programul 

național de vaccinare. Din toamna anului trecut, 

acest vaccin este accesibil în mod gratuit tuturor 

copiilor sub un an din România.
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Realizat de către World Vision Romania, la inițiativa 

și cu finanțarea Fundația Vodafone Romania, studiul  

„Investiție în educația copiilor din mediul rural“ este 

reprezentativ la nivel național și a fost efectuat în 

perioada februarie - iulie 2017. 

Studiul arată existența unui decalaj semnificativ 

între nivelul de pregătire al elevilor care învață la 

oraș și, respectiv, al celor de la sate. Șapte din zece 

unități de învățământ din mediul rural au elevi care 

400.000 DE COPII BENEFICIAZĂ DE VACCIN GRATUIT

repetă clasa, iar regiunea Centru – județele Alba, 

Brașov, Covasna, Harghita, Mureș și Sibiu – are cel 

mai mare procent de repetenție, arată studiul.

DE CE ABANDONEAZĂ ŞCOALA COPIII DIN MEDIUL 
RURAL? - Studiu: „Investiţie în educaţia copiilor 
din mediul rural"



ORGANIZĂM DEZBATERI CU PRIVIRE LA POLITICILE 
PUBLICE ÎN DOMENIUL BUNĂSTĂRII COPILULUI

World Vision România a continuat eforturile de 

advocacy pentru îmbunătățirea accesului femeilor 

vulnerabile la servicii de îngrijire prenatală adecvate. 

În acest sens, au fost organizate o serie de eveni-

mente de advocacy: dezbaterea Respect Mama, 

Respect viața!, găzduită de Comisia de sănătate 

publică din Senat și Comisia de sănătate și familie din 

Camera Deputaților, care a avut ca principală temă 

sănătatea mamei ca o garanție a sănătații generației 

viitoare, Campania Women Health Medical Launch 

dedicată medicilor de familie din Dolj, Vâlcea și 

Vaslui și campania Echitatea serviciilor medicale 

pentru mama vulnerabilă din România, care a vizat 

soluțiile pentru inegalitatea de șanse în accesarea 

serviciilor medicale pentru mamele vulnerabile din 

mediul rural. 

În luna aprilie, Excelenţa Sa dl. Hans Klemm, 

Ambasadorul SUA la Bucureşti, a fost în vizită în 

comuna Todireşti din judeţul Vaslui, pentru a vedea 

ce programe desfăşoară World Vision România în 

această parte a ţării, prin contribuţia cetăţenilor 

americani şi a companiilor din SUA. 

Vizita a debutat cu participarea la o sesiune de 

educaţie remedială susţinută de unul dintre cadrele 

didactice de la Şcoala Gimnazială din Todireşti, 

Ultimul punct de pe agendă a fost vizita la o familie în 

care unul dintre copii are o relaţie foarte bună cu 

sponsorul din Statele Unite ale Americii, acesta 

vizitând-o până acum de 3 ori şi sprijinind-o în 

continuarea studiilor liceale. Excelenţa Sa a putut 

astfel să vadă cum arată satul vasluian, cum trăiesc 

familiile din această parte a ţării şi cât de important 

este sprijinul pe care cei peste 1.600 de sponsori din 

Statele Unite ale Americii îl acordă copiilor, dar şi 

familiilor acestora.

folosind modelul de educaţie remedială de la egal la 

egal. Această scurtă întâlnire cu copiii a fost urmată 

de o întâlnire cu membrii Comisiei Comunitare 

Consultative din Todireşti şi câţiva reprezentanţi ai 

Consiliului Copiilor şi Tinerilor din programele din 

Vaslui. Excelenţa sa a avut şi o întâlnire emoţionantă 

cu toţi copiii din Şcoala gimnazială, cărora le-a 

adresat şi un scurt îndemn, acela de a nu renunţa la 

educaţie şi de a studia mult, pentru a putea să-şi facă 

un viitor mai bun.

A urmat întâlnirea cu membrii asociaţiilor înfiinţate 

cu sprijinul World Vision România – Asociaţia 

crescătorilor de iepuri şi Asociaţia de meşteşuguri. 
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FUNDRAISING

Sute de copii din cele mai defavorizate şi 
vulnerabile comunităţi rurale aşteaptă ajutorul 
nostru. Alături de tine, le putem da şansa unui 
viitor mai bun.
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De ziua copilului, 3.021  de copii din comunități 

rurale sărace, din județul Dolj, Vâlcea și Vaslui au 

primit jocuri educaționale, distractive și rechizite, 

datorită donației de 100.000 de euro a Lidl România. 

În plus, compania a oferit și un kit cu multiple 

materiale educaționale și didactice pentru dotarea 

celor 18 școli incluse în programul Pâine și Mâine. 

În luna ianuarie, Lidl România a donat suma de 

150.000 de euro pentru 50.000 de mese calde și 

after-school prin programul Pâine și Mâine. 

Jumătate din suma totală, adică 75.000 de euro, a 

fost colectată prin campania de strângere de fonduri 

la casele de marcat din magazine, care a avut loc în 

perioada septembrie – decembrie 2017. La finalul 

campaniei, Lidl a dublat suma până la valoarea de 

150.000 euro, pentru a acoperi astfel costurile 

pentru o masă caldă la școală și două ore de after 

school pe durata a patru luni, pentru cei 618 copii 

incluși în programul Pâine și Mâine.

„Copilăria ar trebui să însemne joc, învățare și 

învățare prin joc. Din păcate, realitatea arată cu totul 

altfel în zonele sărace din România. Cei mai mici 

membri ai acestor comunități nu au șansa la o 

copilărie care, pe de o parte, să îi pregătească pentru 

viață și, pe de alta, să le ofere bucuria jocului, specifică 

vârstei lor. Din fericire, există inițiative care, treptat, 

reușesc să aducă o schimbare în aceste comunități. 

Pâine și Mâine este un astfel de proiect, în care am 

investit încă de la lansarea sa și pe care ne propunem 

să-l susținem în continuare”, a declarat Cristina 

Hanganu - Director Departament de Comunicare și 

CSR Lidl România.

LIDL ROMÂNIA: PRIETENUL COPIILOR DIN 
COMUNITĂŢILE DEFAVORIZATE



Pentru al zecelea an consecutiv, tradiționala 

campanie de strângere de fonduri s-a desfăşurat în 

luna octombrie, în toate restaurantele KFC și Pizza 

Hut din țară. Dani Oțil, ambasador al campaniei 

pentru al cincilea an consecutiv, a înmânat cecul cu 

suma totală a donațiilor.

„Ne dorim să avem un impact pozitiv asupra 

generației de tineri care au un potențial uriaș, dar 

care nu poate fi exploatat din cauza resurselor 

finaciare scazute. Pornind de la această dorință, ne-

am alăturat în urmă cu 10 ani programului ,,Vreau în 

clasa a noua”, parteneriat care s-a dovedit a fi un real 

succes de-a lungul timpului, și prin intermediul 

căruia reușim să aducem speranța în viețile unor 

Rezultatele remarcabile din acest an contribuie la o 

reală performanță, peste 200 de copii înscriși în 

program beneficiind de sprijin pentru a-și putea 

continua studiile. De-a lungul celor 10 ani de 

parteneriat, mai mult de 1.000 de elevi au reușit să 

învețe la liceu și facultate, rata de promovabilitate la 

bacalaureat fiind ridicată, de 72%.

copii care au nevoie de ea pentru a-și vedea visele 

devenind realitate. Suntem impresionați de suma 

record de 140.000 de euro pe care am reușit să o 

strângem anul acesta în cadrul campaniei, cu ajutorul 

clienților și angajaților KFC și Pizza Hut, cărora le 

mulțumim cu această ocazie pentru bunăvoință și 

implicare. Le mulțumim tuturor celor care s-au 

implicat și sperăm să ajutăm un număr cât mai mare 

de tineri și în anii următori.” declară Mark Hilton, 

CEO Sphera Franchise Group.
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10 ANI DE PARTENERIAT CU KFC şi Pizza Hut  - au donat 
suma record de 140.000 de euro pentru programul 
„Vreau în clasa a noua”
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„REWE România își menține promisiunea de a se 

implica în comunitățile din care face parte și ne 

bucurăm că prin acest parteneriat putem susține 

tinerii din mediul rural. Ne-am mobilizat astfel încât 

PE N N Y  M a rket  s u s ț i n e  p ro g ra m u l  B u rs a 

Profesională dedicat elevilor din mediul rural înscriși 

într-o formă de învățământ profesional, printr-o 

sponsorizare anuală în valoare totală de 72.000 lei. 

Pe lângă bursele individuale în valoare de 200 de lei 

pe care elevii le primesc de la stat, tinerilor li se oferă 

oportunitatea să participe la activități educative și 

de formare susținute prin Fundația World Vision 

România, astfel încât aceștia să aibă șanse reale de 

integrare pe piața muncii. 

să venim în sprijinul acestora atât printr-un program 

de burse, cât și prin activități de training oferite de 

profesioniștii noștri, prin care să le creștem tinerilor 

șansele reale de integrare pe piața forței de muncă” a 

declarat Dana Popa, Director Departament Resurse 

Umane, REWE România.

Proiectul a fost demarat în toamna anului trecut, 

fiind inclus în cadrul programului de burse pentru 

elevii din mediul rural “Vreau în clasa a noua”, 

derulat de Fundația World Vision România. În 

prezent, PENNY Market sprijină 12 elevi de clasa a IX-

a de la Liceul Tehnologic „Dimitrie Filișanu“ din 

județul Dolj și 16 elevi de clasa a IX-a de la Liceul 

Tehnologic „Iordache Zosima“, din județul Ialomița. 

Copiii de la sate au arareori ocazia să vadă spectacole 

de teatru, deşi acestea sunt cea mai bună modalitate 

de a le dezvolta creativitatea și imaginația. Lumea 

basmelor, plină de aventuri, magie și povețe, rămâne 

astfel deschisă doar copiilor din mediul urban, cei 

din rural nereușind să ajungă din cauza distanței, iar 

mulți dintre părinți nu își permit să suporte costurile 

implicate.

În luna decembrie, am alergat alături de peste 400 de 

clujeni la Crosul lui Moș Crăciun, organizat de 

Inceptis Movement la Cluj-Napoca. Fondurile 

strânse, în valoare de peste 12.000 de lei, au fost 

direcționate către proiectul ,,Caravana cu poveşti”, 

prin care ne propunem să aducem spectacole de 

teatru de păpuşi în viaţa celor 5.000 de copii din  

clasele I-VIII care locuiesc în cele 69 de comunităţi 

rurale clujene în care activăm. 

ALERGĂM CA ÎN POVEŞTI - Crosul lui Moş Crăciun

PENNY MARKET SUSŢINE ELEVII CU 
BURSĂ PROFESIONALĂ
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BUCURII DE SĂRBĂTORI

Prin proiectul ,,Nikolaus Konvoi” al Asociației 

Hinsehen & Helfen din Germania și prin intermediul 

p a r t e n e r i l o r  l o c a l i  C u m m i n s  G e n e r a t o r 

Technologies România, 7.000 de copii din județele 

Dolj și Vâlcea au primit cadouri. Este al patrulea an în 

care, alături de partenerii noștri, am adus bucurie 

copiilor și familiilor lor de Moș Nicolae. În 2017, 

proiectul s-a extins  și în comunitățile din județul 

Vâlcea. 

Aflat la a patra ediție, proiectul ,,Nikolaus Konvoi” are 

misiunea de a ajuta copiii din regiunile foarte sărace 

din sudul României prin strângerea și donarea de 

cadouri de sărbători. Anul acesta, strângerea 

cadourilor a început în luna octombrie, iar 

pachetele, constând în jucării, articole de igienă, 

rechizite și articole de îmbrăcăminte, au fost  

realizate de copii de la sșcoli și grădinițe din 

Germania, precum și din donații de la diferite 

companii germane. Printre cei care au primit 

Pe lângă pachetele de cadouri, au mai fost donate 

2.000 de ghiozdane, 2.000 de pachete cu rechizite, 

2.000 de pachete cu produse de igienă, echipamente 

medicale, alimente, biciclete, cadre cu rotile și 

scaune rulante pentru persoane cu dizabilități, 

pături speciale pentru centrele de permanență, iar 

familiile vulnerabile au primit încălțăminte și 

articole de îmbracăminte.  

cadouri anul acesta se numără și cei 103 bursieri ai 

programului „Vreau în clasa a 9-a”.
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În județul Vaslui, studenții din Iași, membri în cadrul 

Uniunii Naționale a Studențior din România (UNSR), 

împreună cu angajații 3Pillar Global Romania au adus 

daruri și bucurie pentru 20 de copii care învață 

simultan într-o singură clasă. Cei mici au scris 

scrisori pentru Moș Crăciun, în care i-au cerut 

acestuia: jucării, rechizite sau dulciuri. Ajutoarele 

Moșului au primit scrisorile și au pornit la cumpără-

turi, astfel încât, la serbarea de Crăciun, cei mici au 

primit cadourile la care au visat.

  

Angajații companiei Vertiv Co. au fost anul acesta 

Moș Crăciun pentru 23 de preșcolari din satul 

Făgădaua (judeţul Cluj). La vederea cadourilor, alese 

special pentru fiecare dintre ei, cei mici s-au 

emoționat, nerăbdători să vadă dacă Moșul le-a 

Pentru că Moș Crăciun are nevoie de ajutor pentru a 

reuși să ajungă cu daruri la copiii din satele izolate 

din România, tot mai mulți angajați din companii, 

susținuți de voluntari, dar și de World Vision, devin 

Moș Crăciun pentru o zi. 

îndeplinit cele mai arzătoare dorințe.

Noii noștri prieteni de la compania Catalysts 

Romania au ales să fie spiriduși pentru 44 de copii din 

două sate clujene. Ei s-au străduit să îndeplinească 

dorințele celor mici, așternute cu multă speranţă în 

scrisorile către Moș Crăciun, și au mers personal în 

comunitate pentru a-i cunoaște pe copii și a le dărui 

cadourile.

Prieteni vechi și mereu alături de noi, angajații 

companiei Qubiz au ales sa fie spiridușii Moșului 

pentru 21 de copii de la școala primară din satul 

Crişeni ( judeţul Cluj). Alți 57 de copii din județul Cluj 

au sărit în sus de bucurie când spiridușii lui Moș 

Crăciun, deghizați în angajații companiei 3Pillar 

Global Romania, i-au vizitat încărcați cu cadouri. La 

primirea darurilor, copiii le-au strâns cu drag la piept 

și le-au oferit spiridușilor multe, multe zâmbete, pe 

măsura generozității lor.

 MOŞ CRĂCIUN PENTRU O ZI!



VOLUNTARI CU PUTERI MAGICE

În preajma sărbătorilor, ne-am gândit să lăsăm 

deoparte munca la birou pentru o vizită în teren și 

Oamenii au puteri magice, iar când ei se solidari-

zează, această magie capătă și mai multă putere. Cu 

sprijinul voluntarilor, reușim să aducem mai multă 

bucurie în rândul copiilor de la sate. 

câteva ore petrecute în prezența copiilor. Voluntarii 

Fundației, împreună cu câţiva membri din Consiliul 

Consultativ al Copiilor, au mers la grădiniţa cu 

Program Prelungit nr. 1, din Urziceni. Copiii, 

împărțiți în grupe, au colorat brăduți, fulgi de nea, 

Moș Crăciuni, au decupat imaginile și la final fiecare 

grupă a realizat o planșă cu tematică de Crăciun.
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Global Youth Forum este una dintre cele mai 

frumoase și așteptate experiențe în care sunt 

implicați bursierii. 

Patru bursieri „Vreau în Clasa a Noua” din județul Cluj 

au fost selectați pentru a participa la Global Youth 

Forum, organizat de Compania Steelcase în Grand 

Rapids, SUA, în luna iunie. Coordonați de profesio-

niștii Steelcase și World Vision, tinerii dezvoltat un 

proiect pe care l-au susținut ulterior în fața 

celorlalte echipe din Germania, Franța, Mexic și SUA. 

Tot cu sprijinul partenerilor de la Steelcase, bursierii 

„Vreau în clasa a noua” din județul Cluj au participat 

la o tabără de formare în cadrul căreia au învățat de la 

angajații companiei ce înseamnă managementul de 

proiect și care sunt pașii pe care trebuie să îi facă 

pentru a redacta și implementa un proiect de succes. 

Toate noțiunile teoretice și-au găsit aplicabilitate 

ulterior într-o serie de proiecte creionate sub 

După ședințele de lucru s-au desprins planuri 

concrete, cu termene de livrare și bugete, cu sarcini 

clar trasate și, cel mai frumos aspect, cu finanțare 

pentru implementarea lor, asigurată dintr-un fond 

special pus la dispoziție de către compania 

Steelcase. 

numele „Giving back to community”. 

VOLUNTARII STEELCASE SPRIJINĂ EDUCAŢIA 
COPIILOR DIN „VREAU ÎN CLASA A NOUA!”
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Limba engleză a devenit, în ultimii ani, o condiție 

esențială în evoluția profesională a oricărui tânăr. 

Pentru a veni în ajutorul bursierilor „Vreau în clasa a 

noua”, mai mulți voluntari ai companiei Sykes au 

decis să se implice direct și să îi sprijine în procesul 

de învățare a acestei limbi. Aceștia au susținut 

săptămânal cursuri de limba engleză pentru 

bursieri, împreună cu reprezentanții unei asociații 

partenere.

În plus, bursierii „Vreau în clasa a noua” din județul 

Cluj s-au bucurat de un “English Camp”, care a 

cuprins şi o serie de activităţi non-formale, prin care 

liceenii şi-au dezvoltat abilităţi de viaţă indepen-

dentă, de gândire logică şi, foarte important, de 

public speaking.

„Experiența taberei a fost fantastică. A fost o 

oportunitate incredibilă de a-mi exersa și îmbunătăți 

limba engleză pe toate palierele: vorbit, scris și 

înțelegere, ocazie pe care nu o avem prea des. Tot 

weekendul poate fi descris într-un singur cuvânt: 

„frumos”! Vreau să le mulțumesc prietenilor de la 

Sykes pentru tot ce au făcut pentru noi”, a spus 

Antonio, unul dintre bursierii participanți.

ÎNVĂŢĂM LIMBA ENGLEZĂ CU VOLUNTARII 
COMPANIEI SYKES 
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E o bucurie să vezi că sprijinul oferit se întoarce de 

multe ori înzecit. Mulți dintre absolvenții „Vreau în 

clasa a noua!” au decis să devină voluntari World 

Vision, să se implice în activități cu copiii și tinerii și 

să dea astfel înapoi din ceea ce ei au învățat și au 

primit.

În timpul vacanței de vară, o parte dintre ei s-au 

întâlnit la Bușteni, acolo unde au trasat planurile și 

proiectele următoare în care doresc să se implice.  

Împreună am căutat soluții pentru combaterea 

violenței împotriva copiilor și modalități personale 

de implicare, cum ar fi împărțirea de materiale 

informative și participarea la mese rotunde de 

dezbateri, organizate în cadrul campaniei de 

informare și conștientizare a fenomenului violenței 

împotriva copiilor.

„O experiență frumoasă, cu oameni frumoși, o 

În ceea ce privește implicarea în activitățile 

proiectului „Vreau în clasa a noua”, tinerii au hotărât 

să se implice în continuare în activităţile de educaţie 

non-formală organizate trimestrial şi în cadrul şcolii 

de vară şi să îşi asume rolul de mentori pentru 

actualii bursieri, cărora le-au scris fiecare câte un 

mic mesaj motivaţional.

experiență din care am învățat lucruri noi, ne-am 

distrat și am încercat să găsim soluții pentru 

promovarea campaniilor World Vision Romania. 

Good work! Great team!” (Valentina, 24 ani)

ABSOLVENŢII PROIECTULUI ,,VREAU ÎN CLASA A NOUA” 
Voluntari implicaţi World Vision România





AMBASADORI WORLD VISION ROMÂNIA

Dr. Oana Cuzino 

„Copilăria este un timp al bucuriilor, al jocurilor şi al celor mai 

frumoase amintiri. Este perioada în care învăţăm nu doar ABC-ul 

şcolar, ci învăţăm cum să ne raportăm la cei din jurul nostru, ne 

descoperim talentele şi aptitudinile care pot decide viitorul nostru ca 

adulţi. Nu şi pentru copiii de la sate. Aceştia sunt frământaţi de griji, 

de problemele părinţilor, de povara pâinii pe care trebuie să o pună pe 

masă în fiecare zi pentru fraţii lor mai mici. Proiectele Fundaţiei 

World Vision România ajută aceşti copii să depăşească toate 

obstacolele şi să îşi dezvolte potenţialul, pentru a deveni adulţi 

responsabili şi demni în comunitatea lor. ”

„Există copii flămânzi şi aici, chiar dacă la televizor îi vedem doar pe 

cei din ţări africane sau arabe. Ca ambasador al proiectului “Vreau 

în clasa a noua!” desfăşurat de Fundaţia World Vision România, am 

avut ocazia să vizitez sate de unde copiii pleacă pe jos la şcoală. Am 

văzut cum aceştia parcurg mulţi kilometri, practic, o oră şi jumătate 

de mers ca să ajungă la şcoală. Apoi, după ce stau alte câteva ore la 

şcoală, fac alt drum de întors, tot de o oră, o oră şi jumătate, cel mai 

probabil prin frig şi prin zăpadă. Cred că fiecare dintre noi poate 

contribui pentru a rezolva aceste probleme, iar primul pas este să 

spunem povestea acestor copii şi să facem ca viaţa lor de zi cu zi să fie 

cunoscută.”

Călin Goia 

„Am vizitat alături de Fundaţia World Vision România mai multe sate 

şi comunităţi rurale în care trăiesc copiii cei mai săraci. Pe mine mă 

bulversează şi mă urmăresc multă vreme imaginile, nu cele pe care le 

filmez, ci acelea pe care le trăiesc la faţa locului, pe uliţele satului când 

zeci de copii se adună în jurul tău şi parcă ar vrea ceva; şi nu neapărat 

că ar vrea o ciocolată sau că ar vrea o îngheţată, ei nu vor decât să 

vorbească cineva cu ei, să îi observe cineva. Dacă alegem să mergem 

către aceşti copii, cu inima deschisă şi cu o vorbă bună sau un sfat, 

reuşim să schimbăm în viaţa lor mai mult decât ne-am fi imaginat. ”

Elena Lasconi
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„Sunt recunoscătoare Fundaţiei World Vision Romania, alături de 

care am aflat poveştile unor copii minunaţi, frumoşi şi talentaţi, 

care sunt adevărate modele de perseverenţă şi ambiţie şi care ne 

arată că bucuria şi fericirea vine din lucruri simple. Este cu atât mai 

uşor pentru noi să împlinim dorinţele acestor copii, care nu îşi 

doresc decât să meargă la şcoală şi să înveţe, să aibă şansa la un 

viitor mai bun decât prezentul pe care îl trăiesc alături de părinţii 

lor. Cu un simplu SMS la 8844 cu textul “Pâine” oferim copiilor de la 

sate şansa la o viaţă mai fericită: o masă caldă şi sprijin în 

efectuarea temelor. ”

Dani Oţil

VEDETE CARE NE SUSŢIN
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RAPORT FINANCIAR 2017

Cheltuieli pe programe                                                      USD

Protecţia copilului    

Programe de educaţie     

Programe de sănătate     

Programe de angajament creştin     

Programe de intervenţie umanitară         

Programe de dezvoltare economică şi agricolă

Cheltuieli indirecte

Donaţii în natură distribuite

otalT

956.805

1.820.471

625.795

110.124

357.021

527.877

1.182.930

 300.000

5.881.022 

   

Protecţia copilului 16.3%    

Programe de educaţie 31%     

Programe de 
sănătate 11%    

Programe de angajament 
creştin 2%    

Programe de 
intervenţie umanitară 6%     

Programe de societate 
civilă 1%    

Programe de dezvoltare 
economică şi agricolă 9%

Cheltuieli indirecte 20%

Donaţii în natură 
distribuite 5%

VENITURI WVR ÎN 2017

Venituri în cash

Canada

Taiwan

SUA

Fonduri colectate local (fundraising)

Fonduri colectate local (proiecte locale)

Total

Venituri din donaţii în natură (DIN)

Donaţii colectate local

Total

Venituri totale 2017

Canada

Taiwan

SUA

Fonduri colectate local (fundraising)

Fonduri colectate local (proiecte locale)

Total

USD

895.346

635.000

1.904.497

1.290.251

1.125.582

5.350.676

USD

300.000

300.000

5.650.676 

395.346

635.000

1.904.497

1.590.251

1.125.582

5.650.676

Venituri World Vision România 2017 - Cash (USD)
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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
Oraş Negreşti, judeţul Vaslui
Tel.: +4 0731/44.46.24

Miracolul vieţii şi credinţa în Dumnezeu ne motivează să creştem copii sănătoşi, educaţi şi 
împliniţi. Ne asumăm misiunea cu responsabilitate şi competenţă. Vino să trăieşti experienţa 
cu  World  Vision România! 
Pentru copii. Pentru mai bine. Pentru viitor. Prin tine.

www.worldvison.ro
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